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Dragă cititorule,

De 12 ani ţi-am dăruit, prin intermediul Almanahului „Renaşterea bu-
zoiană”, pagini memorabile de istorie, cultură şi civilizaţie din spaţiul de la
Curbura Carpaţilor. 

An de an ai avut prilejul de a afla noi lucruri despre locuri, oameni,
fapte şi întâmplări pe care nu le vei fi aflat de altundeva.

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

Menirea noastră a fost şi va rămâne punerea în circuitul naţional şi
internaţional a valorilor spirituale de pe aceste meleaguri încărcate de o istorie
multimilenară.

Ştim, dragă cititorule, că ai fost întotdeauna alături de noi, ne-ai spri-
jinit moral şi, uneori, material, ca demersul nostru publicistic să continuie.

De aceea, avem convingerea că şi în viitor acest almanah se va în-că-
păţâna să apară, în ciuda tuturor vicisitudinilor, a răutăţilor unora şi a dez-
interesului altora.

Fii alături de noi şi contribuie, prin donaţii, sponsorizări şi redi-
recţionări a celor 2%, ca să putem ajunge în casa ta, să ne bucurăm de această
prietenie şi să fim mândri că trăim împreună într-un spaţiu de înaltă spiritu-
alitate, binecuvântat de Dumnezeu.
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Emil Niculescu

În 21 iulie 2016, se împlinesc
treizeci de ani de când scriitorul Ion Ca-
raion, născut, după propria depoziție,
la 10 mai 1923, în satul Pălici, comu-
na Viperești, județul Buzău, a murit,
în exil, la Laussane. Vor fi fiind sufici-
enți, pentru a pune în surdină contor-
sionata fire a omului, a readuce lectu-
rii și (re)prețăluirii critice unul dintre
marii poeți români? Dificil de apre-
ciat. Caraion, în pasele sale întuneca-
te, părea a nu fi prea bazat: praful nin-
ge cărțile/ o mirare uscată// acolo,
aici: nicăieri// nicăieri, niciodată (ori-
cum). Ba chiar, în ultimul volum de
versuri publicat în țară, înainte de a
„defecta”, Dragostea e pseudonimul
morții(1980), își însăilase, admirator
(și) al lui Arghezi, un fel de ,,cântec de
adormit neîmpăcatul”, calchiind un
cunoscut text folck: -Und vă duce,
domnule?/ -În grădină, somnule./ - Ce

să faceți, domnule?// Să mă-puște,
somnule.? (...) – Vă e frică domnule?/
- Îmi e scârbă, somnule./ - Cui să spu-
nem, domnule?/ - Iadurilor, somnu-
le.? - Va fi bine, domnule?/ - Va fi sea-
ră, somnule./ (...) - Să vă plângem,
domnule?/ - N-are-a face, somnule!/ -
Noapte bună, domnule!/ - Dormi cu
bine, somnule!/ - Dormi cu mine, som-
nule!/ - Eu dorm singur, domnule./ -
Eu mor singur, somnule./ - Moarte bu-
nă, domnule!/ - Noapte bună, somnu-
le! (am pe nimeni).

Fost elev al Liceului „Hasdeu”,
pe numele „de acasă”, Stelian Diaco-
nescu, și, tot atunci, redactor înpreună
cu poetul Alexandru Lungu, al revis-
tei de poezie Zarathustra, gazetar și
poet bucureștean, redactor, împreună
cu Virgil Ierunca, al acelui „caiet in-
ternațional de literatură și artă” (poe-
zie și eseu) „Agora” (1947, în româ-
nă, franceză, germană, italiană și ru-
să), deținut politic (1950-1055; 1958-
1964, reabilitat în 1968), eseist, critic
literar („Bacovia. Sfârșitul continuu”),
traducător, trădător (de patrie plecat,
împreună cu familia, în Elveția, în
1981), delator, Ion Caraion nu prea în-
trunește, cum se cam constată, calită-
țile unui... mort cu viitor.

O consistentă parte din postu-
mitatea lui Caraion, a fost parafată, în
aprilie 1964, în pușcărie, unde primi-
se, la a doua întemnițare (1958) o con-
damnare de 25 de  ani de muncă silni-
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că; atunci a acceptat să fie informator
al securității; ghinion, aproape ime-
diat au fost eliberați toți deținuții poli-
tici. Un memorialist al carceralității,
Ioan Ioanid, observa o situație aparent
paradoxală: Am cunoscut camarazi de
pușcărie care, până aproape de sfîrși-
tul detenției, s-au comportat impeca-
bil, trecând deseori prin încercări cum-
plite. Și s-au ținut tari până când situ-
ația începuse să se amelioreze, iar a-
tunci, chiar atunci, au cedat. Poți să
știi de ce sau cum? Timpul lucrează pe
un sistem nervos care nu este de oțel.
(Ioan Ioanid, În închisoare libertatea
era mai mare decât afară, în ,,Româ-
nia literară”, nr. 25, 23-29 iunie 1999)

Din volumele publicate apoi, de
la Eseu (1966) la Dragostea e pseu-
donimul morții (1980), trauma tem-
niței se ridică precum uleiul pe apă, re-
cognoscibilă, de neuitat: Unii am fost.

Unii nu mai sunt,/ Caută ochiul în hu-
mus și-n vânt./(...) Bărbații de-acolo,
bărbații/ au ieșit pe fereastra de lut:/
șesul i-a dus, vântul a suflat/ și nu i-a
mângâiat, i-a bătut,//(...) Iatacul se-
nchide, E șapte./ Ploile cad cu miros
de mosc.../ Singuri Lazării nopții ne
cheamă, da-n noapte/ se uită la noi și
nu ne cunosc. (Lazării morții); sau
Ne-au lovit cu bâtele. S-ancovrigat
sângele în noi ca-ntr-o salamandră./
Nu mai eram oameni. Împrejmurirea
era ca o piele de drac./ Și-am auzit:
„Iartă-le! Iartă-le că nu știu ce fac...”
/ - din fiecare buleandră (seara grâu-
lui). Eventualul lector e prevenit: nu
îți faci ulcior din inima-nbrâncită, ba
chiar asupra modului ieșirii din subte-
rană, de extracție al unora dintre po-
eme: Din fundul lumii aiurează cine?/
Desfășurată lacom ca lumina,/ văd dez-
legându-și gloria lumina -/ și-o rangă
scoate amfore din mine (la trepte de
spirit). Uneori se amăgește cu o indu-
să dar ineficace amnezie: Eu am uitat
undeva o parte din mine (Ulise); ex-
periența călătoriilor sale, a cărților sa-
le de vizită nu este una comună nici
chiar pentru epoca aceea: Am fost în
tremple,-n temniți și-n spitale,/ m-au
întâlnit singurătăți și crime./ Inscrip-
ții rari din lumi paradoxale/ păleau
viori... Și-am fost în țintirime. (Dum-
nezeu); se adaugă datoria unei măr-
turii. În numele celor care nu mai pot
să o facă: pe podul îndoielilor pentru
îngerii târzii/ au trecut nălucile, Lază-
rii. (Zăpada care nu ninge niciodată
dimineața). Un întreg ciclu, Oameni
fără basme din antologia Necunoscu-
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tul ferestrelor (1969) (reluat, mai ex-
plicit, în volumul Selene și Pan (1971)
„recupera”, fragmente din maratonul
coșmarurilor de odinioară: Mă întor-
ceam de la propria mea înmormân-
tare./ Fusesem pus să vorbesc despre
mine.?/ Dar am uitat unde și am uitat
cine/ ieșea din țintirim cu-n ospiciu-n
spinare. ( Necunoscutul ferestrelor). 

Acest hagiu (în bolgii), care „ru-
pea din sine”, avea, își asuma, cum ob-
serva Lucian Raicu, o misiune: Omul
,,obișnuit” fuge de trecut, de experi-
ența consumată, o uită din instinct,
dintr-un instinct al menținerii, dar  ar-
tistul n-are voie să fugă, el trebuie să
rămână pe loc, pe locul supliciului și
chiar să-l adâncească, să  insiste, să
retrăiască ceea ce a trăit odată, de
cele mai multe ori o experiență dure-
roasă, de care ,,normal” ar vrea să  nu
mai știe; să uite pentru a trăi mai de-
parte. Dar el nu are acest drept. (Lu-
cian Raicu, Practica scrisului și ex-
periența lecturii, Editura ,,Cartea ro-
mânească”, 1977, p. 15.) 

Se consola, uneori, ricanator:
Tristețea mea e mai nemuritoare/ de-
cât bucuria voastră (Trib), alteori își
asuma această condiție ca pe un fa-
tum: Eu am prelungit lumea cu dure-
rile mele (Antigona); proiectul (aban-
donat) al unei integrale poetice cara-
ioniene, inițiat de Nicolae Țone, în
colecția „Ediții definitive”. se numea
Antichitatea durerii (vol.1 Editura
„Vinea”, 2005, 580 p.).

Cel care scrisese, imediat după
război, articolele, incomode pentru no-
ua ordine „democratică”; în curs de in-

staurare, „Criza omului” și „Criza cul-
turii”, se adresa „contractanților”, în
1967, ultimativ: Declarație: Am trăit o
viață numai pentru scris și pentru li-
bertarea frumuseții lui. Nu împotriva
talentului, nici a gloriei, nici a pâinii
altuia și în orice caz nu împotriva ță-
rii mele. (...) Poate am greșit sau am
exagerat. În orice caz consecințele au
fost groaznice, Fusesem orgolios. Nu
mai sunt. În niște împrejurări care e-
rau departe de a fi normale, când pu-
ținul ce mai supraviețuise din mine
trecuse de limitele și ale disperării și
ale nebuniei, după ce nu mai aveam
nimic pe lume, după ce am fost închis,
după ce mi s-a confiscat opera, după
ce mi s-a spus că ea va fi arsă (ceea
ce a dezorganizat și a schimonosit cu
totul mintea mea), după ce am fost
osândit, un moment de tragic impas
m-a transformat (ca să mă pedepsesc
eu însumi? Din lașitatea de a trăi, nu
știu...) m-a transformat în ceea ce-mi
fusese vreodată mai odios Sunt trei
ani  de când primiți din parte-mi con-
semnări conforme cu adevărul, nevi-
ciate de nici un subiectivism, despre
oameni considerați de mine = în ma-
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joritatea cazurilor - unii palavragii, al-
ții demni de a mă  îngrețoșa. Dar de mi-
ne însumi, prezentându-vi-i cum sunt,
sau cum sunt măcar în  parte, am ajuns
să-mi fie și mai greață. Nu mă mai pot
suporta, am ajuns la crize de nervi și
insomnii devastatoare mă ucid. Con-
siderați-mă cum veți crede, corect sau
necorect , (...) dar eu nu vă mai pot fi
de un atare ajutor (...) Dacă veți înțe-
lege, dacă măcar acum veți înțelege,
voi fi de mai mult folos țării. Dacă nu,
o să termin. Și cine termină nu suferă.
Diaconescu Stelian. 4 mai 1967. (Ca-
zul ,,Artur” și exilui românesc. Ion
Caraion în arhiva CNSAS, Bucu-
rești, Editura ,,Pro Historia”, 2006,
p.53.) De observat, semna, din pudoa-
re, nu cu numele de scriitor, ci cu ace-
la de fost pușcăriaș, în care calitate și
semnase, în condițiile furnizate, anga-
jamentul; își va fi imaginat că, prin
această voluntară/afectată schizoidie,
prezerva, generic, condiția înaltă, cum
o imagina, a scriitorului? Poate. Își va
relua „prestațiile”, fără vreo explicație
atestabilă, în anul următor.

Ideea unui scriitor (francez), anu-
me că „răul sunt ceilalți”, se clatină
grotesc; autoscopiile sunt vizibil scâr-
bite: Nu v-am spus eu?! Nu v-am spus
eu?!/ să-ți fie rușine de propria-ți iden-
titate/ mâinile strâmbe, ochii pătrați/
gura de cârpă.../ frate nefrate (eclipsă);
corul (antic, acompaniator Antigonei)
dispare, poetul rămâne, spre propria-i
spaimă, cu sine: Rol azvârlit la rigolă/
portretul aflat în pubelă/ inferne  mas-
că  dantelă/  despopulată  corolă. (dis-
pariția corului); asupra lui planează

o bimilenară, inprescriptibilă vinovă-
ție: Eu eram singur/ și degeaba mă
spălam pe toate mâinile/ că viitorul a
luat forma mâinilor mele.// Eram Pi-
lat din Pont și-am avut o mie de brațe.
(eu am văzut), versuri apărute în vo-
lumul Dimineața nimănui, din anul
de ratată dezlegare de rău, 1967. Con-
tinuând, a adăudat scrisului său vreo
400 de pagini, ce nu vor face decât să-l
deservească. 

E adevărat, unele dintre ele erau
niște cai troieni introduși în vigilenta
parcare a securității. Pe aici s-ar în-
cadra și cel al poetului și fostului co-
mandant legionar Dem Iliescu, pe ca-
re îl cunoștea de cînd era liceean. La
redacția „Acțiunii Buzăului”, îi află și
Alexandru Lungu, amintind că, în afa-
ră de colaboratorii ziarului, jurnaliști
amatori, pe câțiva „oameni de litere”,
dintre care amintesc pe avocatul Dem
Iliescu, poet uitat încă de atunci, au-
tor a două cărți de valoare (Cartea
de vise și Piatra cu lilieci). (Alexan-
dru Lungu, Confesiuni de iarnă, în:
Apostrof, nr. 7-8,1993, p.14.) 

Într-o scrisoare către Sergiu Fi-
lerot, datată 1942, Marin Preda pome-
nea pe „editorul” buzoian cam în vâr-
ful condeiului: De curând a venit un
băiat din București (sic) și a fost an-
gajat la ,,Timpul” corector. Îl cheamă
Ion Caraion, ăla care scotea un căie-
țel de versuri ,,Zarathustra”. Scrie
versuri bune - l-a lăudat Geo de câte-
va ori și a vrut să-l cunoască (...) Cât
a scris un catalog, N.-Olt l-a și luat în
primire, dar și ăia de la ,,Universul...
literar” erau să-l bată pe la ,,cafe-de-
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la-paix”. (Marin Preda, Corespon-
dență din tinerețe, în România lite-
rară, nr. 37, 22-28 septembrie 2004).
Cât despre cei ce fost prin paginile că-
iețelului, Alexandru Lungu, ca o ga-
ranție a lipsei spiritului de gașcă, ada-
ugă: Pe mulți dintre colaboratori nu
i-am cunoscut - nici eu nici Ion Cara-
ion - vreodată. Legăturile poștale erau
însă intense și plicurile cu manuscrise
soseau nu numai din București (Tra-
ian Lalescu,Marin Sârbulescu, Const
Bivolaru) și din Mediaș (George Po-
pa), Brașov (Lucian Valea), Pitești (Na-
nu Măinescu), Târgu Mureș (Dem Gh.
Nolla, Lucian Dumitrescu) ș.a.m.d.

Spre onoarea lui, Caraion nu și-a
acordat dreptul de preempțiune, cu o
sensibilitate feciorelnică, să zicem,
străină „cinicului” de după carcerali-
tate, atunci când a scos, în colecția re-
viestei, două plachete de versuri: Lu-
cian Valea - Mătănii pentru fata ar-
deleană și Alexandru Lungu - Fata
din Brazi; volumul său de debut Pa-
nopticum (inițial „Circ domestic”, nu
prea propice într-o țară beligerantă)
apărut în 1943.

Cei doi poeți, foști deținuți poli-
tic, Caraion și Dem Iliescu, s-au văzut
în ghirlanda de închisori comuniste și
după „liberare”. Cel dintâi avea o bi-
bliografie, cînd într-un volum, Pălări-
erul silabelor (1976), vorbește și des-
pre plachetele fostului avocat, Piatra
cu lilieci (1931) și, mai ales, Cartea
cu vise (1934), pledând, pe îndelete,
pentru perenitatea celor 22 de bucăți
toate citabile, din cel secund, ce ates-
tau un poet original, convingător, fără

dibuiri, de un registru bogat, la fel de
avizat în îndemânările prozodice ca și
în misterele versului liber, care nu con-
funda niciodată întregul cu partea,
care nu se lăsa dexterității caligrafii-
lor metaforice, iar sub fluxul discur-
sului său plastic se sfia să înăbușe com-
plet expansiunile senzoriale, fremătă-
torul must al fanteziei, unele oralități,
confesiune în limitele toleranței și ale
pudorii.(...) „suntem un burg căzut/
sub el însuși ca un miel/ lanțul care
s-a rupt/ inel cu inel// suntem iarma-
rocul/ peste care plouă/ obositul pa-
ing care nu mai poate/ clădi o pânză
nouă// dar deasupra acestei ruine/
lângă porțile-nchise/ inima noastră
este/ o carte cu vise”... (...). 

Caraion știa ce riscă intervenind
pentru un lepros politic, el însuși plă-
tise un preț pentru care se disprețuia
(va fi avut argumentele sale: Nimeni
nu se spânzură din pură curiozitate -
în noaptea aceea, până la ziuă, a fost
libertate), invocând, alături de valoa-
re, inexorabila limită biologică a au-
torului: E foarte greu de reparat pos-
tum nedreptățile (...). Iar când e vorba
de oameni de artă, cu atât mai greu.
Se cer intervenții asidue și trebuiesc
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ani mulți. Iar celui lezat, reparația la
ce-i mai e de folos? 

Câți dintre poeții despre care se
discuta în 1934 și care au publicat pe
atunci volume, au reușit să reziste
timpului? (...) Această poezie și-a gă-
sit acum 40 de ani un limbaj care nu
era al modei nici al modelelor, era al
ei și rezistă și azi, la fel de neciobit. E
un limbaj care sugerează, care poate
fi luat continuu drept modern, (...) pro-
babil fiindcă e un vehicol indicat nu-
mai mesajului pe care-l exprimă, fi-
indcă are un timbru autentic, fiindcă
nu e al niciunei rețete (...). (Ion Cara-
ion, Pălărierul silabelor, Editura ,,Car-
tea românească”. 1976, Cartea cu
Vise. p. 183-204.)

O dedicație de pe volumul în
care era resuscitat, pare a-l fi remontat
pe cel aflat, de mult timp și până la sfâr-
șitul vieții (1988), sub vizorul securi-
tății: Domnului Ion Croitoru/ coloca-
tar al Blocului A 3 Crâng și prieten,
un îndrăgostit de slova scrisă și de ade-
vărurile eterne, acest volum în care
un condeier cinstit pune în lumină o
parte din modesta mea contribuție la
literatura română modernă. Cu dra-
goste și speranță

Adversarium impetus rerum viri
fortis non vertit animus (Soarta prin
loviturile ei nu descurajează pe omul
viteaz) Dem Iliescu 22.02. 1977.

Perseverent în a-și sprijini pre-
țuitul prieten, „Artur”, cum își semna
notele informative, sugerează o con-
tracarare, cât se poate de la îndemână,
a posturilor media denigratoare din
occident: 11.03. 1977 Printre autorii

din care alde Virgil Ierunca, Monica
Lovinescu, Sanda Stolojan și alții de
la „Europa liberă” caută să-și facă
instrumente de propagandă, lăudân-
du-i și vrând să-i prezinte în viitorul
apropiat ca niște valori dacă nu mari,
în orice caz reale și în chip tendențios
persecutate, cărora li se obstrucțio-
nează posibilitatea de a publica  - prin-
tre acești autori i-am reținut pe urmă-
torii: Victor Valeriu Martinescu, E.
Ar. Zaharia, Dumitru Ciurezu, (†) Dra-
goș Protopopescu, Horia Nițulescu,
(†) N. Condeiescu, Grigore Popa,(†)                    
Mircea Streinul, Dem. Iliescu, Iulian
Vesper, Victor George Dumitrescu, (†)
Mircea Damian.

Ei pregătesc tipărirea în cu-
rând, în al treilea număr al revistei
Ethos, a unui text de Mircea Vulcă-
nescu, pledoaria acestuia la procesul
său din 1945, pagini pare-se violent
anti-comuniste. De asemeni urgen-
tează editarea unui amplu text inedit
al lui George (Gheorghe, n.m.) Bră-
tianu. Reacția e promptă și, la prima
vedere, exact pe direcția scontată: N.
of.  Se vor lua măsuri de identificare
a persoanelor respective și vor fi sem-
nalate pentru a fi lucrate. (Informarea
C(onsiliului) C(entral) E(ducației) S
(ocialiste) în ideea stabilirii situației
lor și a unei eventuale publicări - Ca-
zul ,,Artur” și exilui românesc. Ion
Caraion în arhiva CNSAS, Bucu-
rești, Editura ,,Pro Historia”, 2006,
p.171-172).

În volumul Cârtița și aproapele
(1970) se afla una din rațiunile acestei
conduite: Nu toți  oamenii răi au făcut

ALMANAH  201610



numai răul/ nu toți oamenii buni au
făcut numai binele - Câinele Maira.
Ciurezu și Vesper, doi dintre „Lazării
morții”, din cei mai mulți de pe listă,
redebutaseră, primul prin Cununa soa-
relui (1942), republicată de Al. Piru,
în 1971, cel de al doilea, din gruparea
bucovineană „Iconar”, pe care, în tine-
rețe, Caraion îl și atacase, revenise,
după Izvoare (1942), cu Poezii (1968),
dar nu cât să reintre în conștiința pu-
blică. Despre alt decedat de pe listă,
note din tinerețe vădeau o contrariere
„bazată” pe respectul acordat condi-
ției de scriitor, pe care, atunci și mai
târziu, autorul Cântecelor negre a con-
siderat-o nec plus ultra: Mircea Stre-
inul unul din mai-marii (deocamdată)
ai serviciului de cenzură, viu apreciat
de M.R. Paraschivescu, îl căuta seile
trecute pe acesta. (...)

În jurul bucovineanului circulă
tot felul de legende și zvonuri: că se
droghează, că s-ar fi certat cu legi-o-
narii (altminteri n-ar fi ageatul siste-
mului și regimului antonescian) care
ar fi vrut să-l curețe, că bea, că e pe-
derast, că e cu nervii pe drojdie, că
străbate o epocă de convertire la...nu
mai știu ce.. Nici nu m-ar interesa.
(...) De ce totuși să facă pe cenzorul,
când  poate fi scriitor!  Un scriitor, to-
tuși (Ion Caraion, Jurnal II. Litera-
tură și contraliteratură, Editura
„Albatros”, 1998, p. 256; 258). I se
contesta doar dreptul de a dispune de
libertatea scrisului altora.

Lui Dem Iliescu, această șansă
i-a fost refuzată, deși se părea că nu
toate cărțile fuseseră etalate. La 14 iu-

nie 1980, încredința manuscrisul unui
volum de versuri poetului Aurelian Ma-
reș: Dragă Aurele, poete și prietene,
Îți dăruiesc acest „manuscris” pentru
a-l păstra amintindu-ți de umila exis-
tență a unui măzgălici. Acest manu-
scris se află la Editura Cartea Româ-
nească, anunțat în planul de editură
pe 1980 (în parte), dar credința mea
este că nu va apărea niciodată atâta
timp cât invidia, lașitatea și neînțe-
legerea oamenilor vor prezida aceas-
tă apariție. (Ion Costea, „Cazul” po-
etului Dem Iliescu și securitatea, Bu-
zău, Editura „Editgraph”, p. 204). 

Încercarea de a converti temeri-
le securității într-un serviciu pentru cei
rași din istoria literaturii, va continua
până cu câteva luni înainte de definiti-
va plecare din țară; în februarie 1981,
tot pentru demontarea acuzelor „Eu-
ropei libere”, dar și pentru o reabili-
tare, măcar postumă, a celor nu mai
aveau eventuali cititori decât în țară,
propune: să se recurgă la răspunsuri
indirecte, care să-i pună în sitații ridi-
cole. Dau un exemplu oarecare: se a-
firmă, să zicem că scriitorul X este
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persecutat și nu i se publică nimic din
producția sa literară. Ei bine, în cel
mai scurt timp, cu totul firesc, o revis-
tă sau o editură să-l tipărească, să-l in-
cludă în plan, să arate că lucrurile nu
stau cum s-a pretins, în chip tenden-
țios.(...) Căci dacă nu se iau practic
măsuri în direcția de mai sus, ne vom
afla din ce în ce mai mult într-o situ-
ație contradictorie: nu-i tipărim cu
niciuna din cărțile lor pe autori de re-
cunoscut și real talent, ca, să zicem,
Nichifor Crainic, Dragoș Protopopes-
cu, Radu Gyr, Mircea  Streinul, care
nici nu mai sunt în viață, iar unii au
plătit, prin amari ani de temniță, pă-
catele ce le-au avut. În schimb tipă-
rim pe epigonii lor în viață (Virgil Ca-
rianopol, Victor Tulbure, Alexandru
Andrițoiu, Corneliu Vadim Tudor, An-
drei Ciurunga, Adrian Păunescu, Ion
Potopin și alții) (...) (Mihai Pelin,
„Artur” Dosarul lui Ion Caraion,
Editura „Publiferom”, 2001, p. 91-
92).

Virgil Ierunca, despre care a sem-

nat pagini denigratoare, tendențioase,
în întâmpinarea  orizontului de aștep-
tare al securității, o garanție a chiure-
tării unei eventuale „defecțiuni” a lui
Caraion spre inamicul post de radio
din „lumea liberă”, este pritvit, chiar
în acea notă informativă/delațiune (fe-
bruarie 1981), cu admirație neechivo-
că, atunci când i se creionează tinere-
țea bucureșteană: Totalizând câștiguri
enumerate – câteva bune salarii, se
dovedea, dealtfel, foarte muncitor și
avid în a strânge bani - suma rezulta-
tă o investea aproape exclusiv în
cărți. Citea enorm, majoritatea bani-
lor intrând în buzunarul librarilor și
mai ales al anticarilor (Mihai Pelin,
Op. cit., p.87).

Semne de proximă „dezrădăci-
nare” erau și în cele trei poeme publi-
cate în Convorbiri literare (nr. 9,
septembrie 1981, p.9): O, pomul cu-
noașterii cu susul în jos.// la idol ciu-
dat/ cu care n-ascult/ suie-te-n cora-
bia mea ca-ntr-un pat - (a-nserat)/ vom
avea de mers mult.

Corabia era, de fapt o combinați
de luntre a lui Caron și năsălie; pentru
un exilat de condiția lui, urma retrage-
rea cărților din librării (cîte mai erau
nevândute) și biblioteci și, sub omerta
politică, o veșnică nepomenire a nu-
melui său, în țara în a cărei limbă scri-
sese o operă și tradusese poeți impor-
tanți ai literaturii universale. Nu era
un neavizat; în Jurnal I (1980), amin-
tirea colaboratorilor „Agorei” este o
suită de necrologuri și elegii: unii au
trecut, temporar, de printre zăbrelele
vieții în anotimpurile și paralogia in-
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fernului: Dinu Albulescu, G. Tomaziu,
ca și veteranul până mai de curând
Zoltan Franyo. Alții sunt astăzi duși
din țară sau morți (iar unii morți de
vii) și zac fie în pământul României,
fie prin alte pământuri: George Dan,
Virgil Ierunca, Despina Levent, Petru
Comarnescu, Paul Celan, Anda Las-
căr, Alfred Sperber, Dragoș Vrînceanu,
Dimitrie Stelaru, George Lesnea, Câți-
va s-au sinucis: Emil Ivănescu, Dinu
Albulescu, Paul Celan. În sfârșit, în
felurite sensuri, se află încă în viață,
au abandonat sau mai practică artele,
ceilalți colaboratori: Valentina Bar-
du, Mihai Beniuc, Geo Bogza, Radu
Boureanu, Victor Kernbach, Ruxan-
dra Oteteleșanu, T. Ștefănescu-Priboi,
Sașa Wolkonski (Ion Caraion, Jurnal
I, Editura „Cartea românească”, 1980,
p.478).

Lista cu informatorii care l-au lu-
crat pe Dem Iliescu (perioada  de timp
în care au activat și numărul de note
informative) însumează o sumă de 82
de „repere”, fără a fi completă (Ion
Costea, „Cazul” poetului Dem Ilies-
cu și securitatea, Buzău, Editura „Edit-
graph”, p. 318-321). Să ne imaginăm
ce ar însemna „defrișarea” documen-
telor din aceleași fonduri, „cazul”, în
afară de „prestația” lui Eugen Barbu,
care-l „lucra”, cu „materialul clientu-
lui”, imediat după plecare, în Săptă-
mâna. 

Când a murit Preda, în condiții
mai mult decât dubioase, într-un arti-
col care i-a fost refuzat publicării, cel
înrudit cu „Lazării morții”, încă spera;
...iubirea pe care-o merită literatura

sa, câtă merită și câtă va merita, sca-
pă  dintr-o dată din cercul aprecieri-
lor trecătoare, bune sau rele.

Odată morți, scriitorii înviază
(Ion Caraion, Jurnal II. Literatură
și contraliteratură, Editura „Alba-
tros”, 1998, p. 494).

Ceva mai înainte, ante 1970,
când a părăsit această lume, François
Mauriac evalua pozitiv avantajul aces-
tei poziții: A muri înseamnă a înceta
să fii neînțeles.

Am întrebat, pe cei care l-au cu-
noscut, uneori cu martori, scriitori  ce
îl ştiau, cum era Caraion, Cezar Ivă-
nescu, Ion Nicolescu, Ileana Mălăn-
cioiu, Alex Ștefănescu, Alex. Oproes-
cu spuneau că a fost măcar un om ciu-
dat, dacă nu de-a binelea rău. În urma
acestuia a rămas o operă, de care li-
teratura română nu cred că are vreun
interes să se dispenseze. Decît în ca-
zul unei grave înnoptări a spiritului
critic. Totuși, la 30 de ani de când a
intrat în „fereastra de pământ”, con-
stat, nu fără surprindere, că, parțial,
lipsește și din fereastra de hârtie a „ca-
lendarului” scriitorilor din România
literară, unde, anul trecut, s-ar fi cu-
venit să fie aflat în lunile mai și iulie,
nașterea și intrarea în postumitate; fi-
gura numai cu obștescul sfârșit. Aici,
o „exmatriculare” doar pe jumătate; în
paginile revistei, de foarte multă vre-
me, a fost lăsat în spațiul lui schen-
gen, mai nimeni n-a semnalat, spre
pildă, o exegeză a lui Caraion (în trei
volume) - semnată de Aurelian Zissu
- Ion Caraion. Sfârşitul continuu,
E-ditura „Aius”, 2009).
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Cum se poate scrie un portret
al cărui om n-a locuit niciodată într-un
ministerium al condamnării la nepăsa-
re? Om al Gulagului românesc, după
cum s-a observat, distrus moral şi fizic
de sistemele concentraţionare fascist şi
comunist, deţinut politic timp de 11 ani,
Ion Caraion şi-a scris în operă propria
biografie, dacă e să folosim remarca
lui G. Călinescu despre Eminescu.

Caraion a fost un buzoian ros
de vipere. Am văzut locul naşterii sale
şi am scris, în primul volum al mono-
grafiei Ion Caraion - Sfârşitul con-
tinuu. Poezia: „Vechimea Vipereşti-
lor şi mai ales natura satului Ruşavăţ,
unde s-a născut poetul, surprind prin
imaginea unei sălbăticii primare. Aflat
pe malul stâng al Buzăului, cu case
mici ascunse pe uliţe subţiri, umbrite

de nuci, salcâmi şi sălcii, satul lui Ca-
raion pare suspendat pe spinarea unui
deal cariat. Apele Buzăului au ros în
pământul înalt al Vipereştilor, ondu-
lându-l ca pe un mal cu fiorduri. Când
îl priveşti cu ochii repezi ai apei, simţi
neprevăzutul şi bătrâneţea scorburilor
din mal. Din aceste bube de pământ ies,
uneori, vipere.”

Între omul Caraion şi opera sa
(poezie, proză, eseu, cronică litera-ră,
recenzie, publicistică, traduceri, pam-
flet, medalioane, conferinţe, discur-
suri radiofonice – la B.B.C., mai ales,
fiindcă Europa liberă i-a fost, din mo-
tivele „prietenului” său, Virgil Ierun-
ca, interzisă! –, interviuri, oricât s-ar
părea de ciudat, nu există nicio dife-
renţă.

Ideea că, uneori, biografia fa-
ce opera, şi asta în ciuda mustrărilor de
modernitate ale marilor spirite struc-
turaliste, nu este nicidecum desuetă,
de vreme ce, la marginea taxonomi-
ilor de tot felul, dincolo de clasificări
şi înregistrări textualiste, cu alte cu-
vinte de doxă, spiritul creator îşi cau-
tă, sunt sigur, înfrigurat, ceea ce, prin
scris a pierdut: viaţa. A te fixa în ca-
nonul eternităţii şi a te dezamăgi cu ilu-
zia nemuririi unui cuvânt de hârtie,
hârtie care şi ea, oricum, va pieri, este
nebunie şi tristă şi goală. Te salvează,
dacă se mai poate cineva sau ceva, pe
lumea asta, salva, doar insolenţa tră-
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irii. Să dai cu flit poeticilor de tot felul
şi, în acelaşi timp, firii lumeşti accep-
tate, îţi amâi vânzarea pietrei!

Evoluţia operei lui Caraion
este întocmai evoluţia tragică a bles-
tematului Sisif pe muntele său. Numai
că piatra nu i-a fost numai opera, ca
în cazul multor anonimi ai nebuniei
diurne, ci şi trupul şi dragostea, cuvân-
tul rostit şi cuvântul muşcat, adevărul,
minciuna, trădările, ura, buna credinţă
şi bunul simţ, suspiciunea, intoleranţa
şi frica, închisoarea şi, poate, preţul
ingrat al libertăţii copilului său şi,
peste toate, nedefinirea. 

Prea mult a vrut Caraion să
îşi definească opera, ca să nu credem
că se afla, de fapt, în faţa imposibili-
tăţii de a se citi prin ea până la capăt
doar pe sine. Când nu se poate dezvă-
lui, omul are vocaţia tăierii fără de sfâr-
şit a măştii ce-i acoperă fiinţa. Teama
că sub mască se zvârcolesc şerpii pe
viu îl face să prefere zvârcolirea se-
cundă, cea din cuvinte, care, fiind o su-
ferinţă deviată, îndulcită cu retorică şi
scriitură, nu are cum să stârnească o
sinucidere.

Neputându-se sinucide (deşi
a încercat de câteva ori, îndeosebi în
perioada detenţiei) şi nici a se lăsa la
îndemâna altora să-l omoare, Caraion
a scris o literatură a infernului totali-
tar, fără să-şi obosească, în retorisme-
le modernităţii, limbajele operei. Ob-
scur şi simplu, limbajul poeziei carai-
oniene adună libertăţi avangardiste,
calofilism expresionist, experimenta-
lisme ludice, realism postmodern.

Iar în eseuri şi în publicistică

– luciditatea revanşardă, interpretarea
erudită, ironică şi mânioasă, ca nişte
spovedanii mântuite de blestem.

Caraion este un scriitor tra-
gic. Tragicul, zic unii, este modernist.
Este, fireşte, o butadă postmodernistă.
Tragicul este, n-avem altă expresie,
antic şi de demult. În cazul lui Ca-
raion, tragicul poate fi definit ca o
condiţie a omului închis într-un sis-
tem concentraţionar.

Numai că tragicul nu evolu-
ează. Cum să evolueze condamnarea
la moarte, închiderea şi disperarea?
„Există limite chiar şi în infern?” – se
întreba, într-un eseu, poetul. Şi tot el
răspundea: „poate”. Cum să evolueze
sfârşitul continuu, dacă acest sfârşit
este o închidere în cerc?

Lipsită de reverenţe, opera lui
Caraion este incomodă. Însă nu cal-
culele reci ale obscurizării forţează di-
ficultatea lecturii, ci nesfârşita fier-
bere, ca într-un vulcan condamnat la
nestingere, a codurilor poetice.

Suprarealist, expresionist, a-
vangardist în cel mai pur înţeles al ter-
menului, imagist, integralist, moder-
nist, postmodernist, ironic, tragic, sar-
castic, damnat, Caraion este un spirit
care nu poate fi prins dintr-o singură
ochire. De aceea, el iese adeseori din
tiparul „infernal-volubil” al generaţiei
pierdute, „prospectat” încă de Geo
Bogza şi urmat cu consecvenţă de
Geo Dumitrescu şi Constant Tonegaru
(Gheorghe Grigurcu, Existenţa po-
eziei, CR, Buc., 1988), fiind, până la
urmă, un scriitor atipic, deşi îi lipseşte
atitudinea voit teribilistă, pe care o în-
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locuieşte cu o sublimă vocaţie critică.
Portretul poate să fie bio-

grafic sau auctorial, în cazul fericit al
unui scriitor. Dar dacă scriitorul îşi u-
cide portretul, cum s-a mai întâmplat
şi la alţii, la Oscar Wilde, de pildă?
Opera, se ştie, îşi devorează creatorul
şi nu este cazul să discutăm dacă Ion
Caraion a avut operă sau nu. A avut.
Iertare. Are. Receptarea, voit împo-
triva omului, îi ignoră astăzi opera. Au-
torul este transformat într-un portret
negru, macbethian sau într-un Iago
fără Othello.

Dar şi omul Caraion s-a ştiut
rău, poate ca Immanuel Kant ori ca
Jean Jacques- Rousseau, de vreme ce
Stelian Diaconescu şi-a ales un pse-
udonim cu prefixul negru: cara.

În Interogarea magilor apare
un poem numit Portret: „Stau lângă
mine –/ Mă uit la necunoscutul/ din
dreapta/ la necunoscutul din stânga/
toţi trei ne uităm unul la altul/ apoi u-
nul se scoală/ pleacă/ şi banca rămâne
goală/ ca pălăria de pe geam/ ca un
vas de argint/ somnoros/ din care pi-
cură vin,/ ca tâmpla de pe umerii tăi/
fără umbră puţin...”

Portretul pare al unui Lafca-
dio lipsit de Papă. Sau al unui Godot
venit. Sensurile creştine sunt prezen-
te: umilinţa, singurătatea, treimea.

Numai că absurdul social im-
pune nu numai căderea vinului în ma-
re, ca la Valéry, ci şi căderea fiinţei cor-
porale, descărnarea, puţin ignorată, ca
în picturile lui Hiëronymus Bosch.

Necunoscutul ferestrelor

Mă-ntorceam de la propria mea 
înmormântare.

Fusesem pus să vorbesc despre mine.
Dar am uitat unde şi am uitat cine
ieşea din ţintirim c-un 

ospiciu-n spinare.

Pâlcuri de flăcări.
Fumega primăvara.
Spectrele caselor se lipeau de asfalt.
Era inchizitie - ev mediu - era cald -
se destrama soarele băteau clopote

cădea seara

Seara cântau fetele vesele din
Düsseldorf

Ele şi când vorbeau cântau.
Şi veneau şi plecau 
amurguri amorfe prin văzduhul

amorf.

Iar oraşele orasele aveau părul bălai.
Am trecut pe lângă tine
Doamne, ca pe lângă un zid
părăsit.
Veacul e atât de obosit !
Oamenii îmbătrânesc de-acasă
până la tramvai

Solzii crapilor ori mustăţile somnilor
or să-şi faca din noi aşternut.
Am jucat.
Am pierdut.
Nu-ntrerupeti jocurile, domnilor !

Înveşmantat în vulturi, în mit 
şi minereu (dar am uitat unde 
şi am uitat cine) venea către mine -
necunoscutul ferestrelor, luna sau eu.

Ion Caraion
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Maladia

Ce  jalnică minune –
să mângâi astăzi lucrurile
ca ele să reflecte,
să sune!

Mângâi telefonul,  
obrazul lui de plastic lucios -
şi se aude vocea duşmanului,
a trădătorului dându-mi bineţe,
ba chiar a celui drag,
care prin viu grai
nu mi-ar şopti o gingăşie,
ca şi când l-ar opri un  misterios

prag 
la urechea mea dornică de tandreţe,
de poezie...

Mângâi şi calculatorul -
şi apar pe sticlă
scene şi fapte
pe care nu le pot verifica,
dar îmi pot picura otrava îndoielii
în gândul, în carnea, în imaginaţia

mea,
ca şi când din buricele degetelor

ar ţâşni şi-ar intra  în mincinosul
ecran

nebunia acestei lumi terminate
din nimic şi din toate
înghiţite de-un virtual paravan.

Totul se mângâie azi aiurea
batjocorind firescul
dintr-o iubire de sine cu falsităţi 

de expert,  
dar de fapt dintr-o imensă lipsă 

de iubire
pe care nu pot s-o iert,
invidiind pisica
prin casa pustie, 
mângâindu-se de piciorul scaunului

inert
de una singură,
când îi vine ei, când are ea chef...

Bref!

În această lume spre stingere,
fără dragoste dar plină de ură,
de avariţie  şi impostură,
de gratii şi colivie

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 17

Passionaria Stoicescu



sunt  bolnavă de fărăatingere,
de fărămângâiere,
pentru că rămân eu însămi,
pentru că exist prea vie...

Prin cardul de sănătate doctorul 
îmi cere

să-mbrăţişez un copac sau un pom
aparent ţeapăn dar fremătător
cu propriile frunze şi flori,
să nu cred în om, 
poate doar într-un copil,
poate doar într-o pisică sau 

într-un câine...

N-am să mă fac bine vreodată, 
chiar şi visarea mi-e colorată: 
„ieri” zboară spre  „mâine”,
şi canapeaua vorbeşte...
„Sunt a domnului Freud,
vestita lui canapea,
a celui care de iubire se temea,
părăseşte-mă şi dansează,
ritmul eliberează,
îţi spală sufletul de rugină,
mângâie-te de aer şi de lumină,
sub laserul neputinţei din ochi,
dansează, dansează cu disperare,
nu-ţi fie de deochi!”

Pălăria

În mijlocul străzii, 
nu pe trotuar,
el se pregăteşte să cânte…
Îşi scoate pălăria,
îşi descoperă întâi capul,
apoi vocea, cu suflet cu tot,
i-a dat Dumnezeu har...

Un şuvoi cald
în aerul rece

abate atenţia lumii ce trece
nepăsătoare
sau plină de neîncredere şi dispreţ –
e în Ajun
de Crăciun:
„Doar cumpărăturile au valoare!”,

cântă banii  în buzunare:
„Arta nu are preţ...”

Dar vocea e de-a dreptul fierbinte
în recele clipei
ca să nu fie ascultată,
disperarea îi cântă pe chip,
ca să-şi arate netalentaţii
telefoanele lor de ultimul tip
bune de fotografiat,
de înregistrat,
dar niciodată cu nimb...

El cântă dumnezeieşte
rebegit de frig
ca în schimb
ei să-i arunce în pălărie
marele lor maruntiş...

Privesc lumea pieziş,
îmi scriu poemul muteşte,
plâng, 
scriu mai departe -
pălăria mea e o carte...
Pe stradă măcar se cântă,

pe stradă nu se citeşte!

Alta

Recitind propriile poeme:
femeia care mă îngădui a fi 
se teme…
Scrisul meu atestă dovada,
umblu pe urmele alteia
ca poliţistul uimit
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de cât de vicleană e prada.
Sunt şi nu sunt eu
ba fericită, ba disperată,
altcineva scrie cu scrisul meu,
când zăcând ignorat,
când izbucnind în afară
ca gestul ploii de vară
ce lasă mireasmă de fulger
şi gust de praf înmuiat.
În fiece carte sentimente-junghere
mă hăcuiesc înroşindu-şi prăselele
cu imnuri de viaţă
şi plânsuri de moarte
despre iubire în iadul aproape,
despre trădare în raiul departe,
un fel de coborât în fântână
să văd în plină zi stelele…
Da, le zăresc, da, mă văd:
o alta mă locuieşte,
pe alta o dă afară
din suflet gândul,
o alta-mi rugineşte suflarea,
o alta-mi învolburează marea,
o alta-mi ucide cuvântul,
o alta-l învie,
o alta suie zidiri din ruine…
Scriu, scriu
sau o alta mă scrie,
să aflu odată cine…

Bietul, Poetul

Păsării încă din ou 
i-au binecuvântat zborul
Cerul şi Soarele: albuşul de la nori,
gălbenuşul de la plodul 
astrului de lumină...
Omului doar chipul şi asemănarea
i le-a dat Cel de Sus,
în rest l-a făcut din tină,
chiar cu suflare divină

din tină, doar tină...
Oricât de profund şi grav 
s-ar strădui să fie,
el ucide pasărea 
sau o chinuie-n colivie
fără putere s-o-nvie,
fiindcă-i din praf, doar din praf,
fie şi Marele Praf
al acelei secunde urcând spre vecie.
Dar bietul, Poetul?
El e naiva întruchipare
de praf cutezând să zboare
cu aripile Cuvântului
spre soarele Cântului
cel încă nespus/neapus,
nesocotind Cerul şi Marea,
căutând disperat asemănarea
Celui de Sus,
Celui de Sus!

Într-un cer

Există cuvinte care mă dor,
nu-şi pot umple făptura...
Doar atât - le rosteşte gura
şi gol e destinul lor.
Pe dinafară dibace
îmbrăcând acel sec mincinos,
pe dinăuntru găoace
cu golul melodios...
I-auzi: „milă”,
„iubire”,
„pace”.
E plină viaţa de ele
ca noaptea spuzită de stele,
adică de focuri abia văzute,
pâlpâind într-un cer,
amintitor de tărâmuri pierdute,
nici nu luminează,
nici nu-ncălzesc,
până pieri, până pier...
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(fragment din volumul de convorbiri cu
acelaşi titlu, în pregătire editorială)

Nistor Tănăsescu: Cărtărescu
a mai recunoscut câte ceva, iată ce
coincidenţă! Chiar zilele acestea a măr-
turisit – într-un editorial din „Jurna-
lul Naţional”, pe care o să încerc să-l
descarc de pe internet şi să vi-l pun la
dispoziţie, dacă doriţi – a recunoscut
că îi este ruşine că a fost odată părtaş
la un chef mizerabil, la o sindrofie pan-
tagruelnică în vremuri sărace  în care
s-a lăsat atras împreună cu un grup
de scriitori, de pretinşi campioni ai
„rezistenţei prin cultură” de către nu
ştiu care prim-secretar de judeţeană
de partid...

Ion Gheorghe: După ce s-a să-
turat? A scris despre scârba de sine
atunci? Hai să-ţi descriu şi eu un mo-
ment d-ăsta! Uite, aci la Merei eram,
era preşedinte Zaharia Stancu, iar mai
mare al culturii şi ideologiei locale era
Lazăr Băciucu, militar-ziarist trimis
de la Ploieşti la Buzău să facă „Viaţa
Buzăului”. Eram aici la o masă mare,
cu tot ce se dădea – pe vremea aia, se
bea, se mânca foarte bine. Eram îm-

preună cu Zaharia Stancu, cu Traian
Iancu ş.a., ba Radu Cârneci era şi cu
două fiice, ţin minte că mi-a luat far-
furia cu friptura mare din faţă – eu nu
prea mănânc carne, nici atunci nu mân-
cam vite – şi i-a dat biftecul uneia din-
tre fete – şi-acuma face pe opozantul
şi stă să moară decorat de Iliescu în
Cruce cu spade. Ăştia sunt oamenii!
La un moment dat ies eu într-o pauză
afară, prin curte, unde era acest Băciu-
cu, de foarte mulţi securişti d-ăştia în-
conjurat. Nu ştiu ce-i vine şi-mi zice:
Ion Gheorghe, ia, drepţi! Mă uit aşa,
stupefiat, şi zic, cum adică, păi dacă e
să fac drepţi, eu aş face drepţi preşe-
dintelui Uniunii Scriitorilor, tovarăşul
Zaharia Stancu...

Nistor Tănăsescu: Era beat...
Ion Gheorghe: Nu era beat,

dom’le, era jigodie! Pentru că înţele-
seseră că n-au ajuns la nici un rezultat
cu mine, vom vorbi şi despre asta. Eu
nu pot, nici azi după atâţia ani nu pot
să tac din gură când eu ştiu că la Flo-
rica femeile, ţărăncile alea au fost bă-
tute de armata română, de securitate şi
de miliţie. O săptămână întreagă satul
a fost strâns într-un cordon de Lege Ex-
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cepţională – au fost bătute femeile în
sediul primăriei, cu centiroanele, până
le-au înnegrit fesele. De-acolo erau du-
se la dispensar, unde mama era femeie
de serviciu, şi zicea mama, relatându-
mi mai târziu: „Ionică, aveau cururile
vinete, negru-vinete, şi înmuiam cear-
ceafurile în apă rece şi le oblojeam”.

Eu nu pot uita, iar voi, care sun-
teţi descendenţii acelor femei, veţi fi
de jeg, veţi fi morţi, nu veţi face nimic
dacă pe voi n-or să vă bântuie urletele
mamelor voastre! Am auzit că mai sunt
câţiva copii scriitori pe-acolo prin Flo-
rica, fii atent, nu vă lăsaţi, fie că veţi
face numai literatură, fie că veţi face
numai ziaristică, nu vă lăsaţi, măcar
fiindcă atâta ne leagă: faptul că mama
mea v-a vindecat atunci mamele voas-
tre de durere...Voi, care sunteţi copiii
ce s-au născut apoi din burţile deja bă-
tute – vezi „Elegii politice”, vezi „Vi-
ne iarba”! Aceasta, „Vine iarba”, este
cartea pe care le-am băgat-o pe gât ne-
norociţilor ăstora de aşa-zişi dizidenţi
şi făcători de capodopere: securiştii
n-au avut ce zice, cartea a primit laurii
pentru că a fost şi un moment prielnic,
când Ceauşescu l-a descălţat de ciu-
bote pe Marea Cizmă Alexandru Dră-
ghici, o javră care a băgat satul Flori-
ca sub controlul a trei armate – vestita
Armată Română care n-a mai câştigat
nici un război de la 1918 şi care a pier-
dut România Mare; vestita Armată Ro-
mână care în decurs de o singură gene-
raţie a întors de două ori armele îm-
potriva conducătorilor statului, coman-
danţilor supremi. Armata asta s-a răz-
boit cu femeile, cu mamele voastre de

la Florica. Vă blestem, să vă facă
Dumnezeu creatorul praf, pulbere da-
că veţi uita vreodată durerea asta!

Nistor Tănăsescu: Cel puţin în
ce mă priveşte, aveam patru ani pe
atunci, ai mei s-au dat peste cap, în
special mama, să mă protejeze de
contactul cu adulţii care şuşoteau de-
spre convocările şi declaraţiile care
au urmat apoi la sediu. Nu uităm, dar
nici nu ştim suficient  despre momen-
tul respectiv... 

Ion Gheorghe: Nu ştiţi sufici-
ent?! Mai documentaţi-vă, copii, mai
întrebaţi bătrâni de-ăştia ca mine, care
din cauza asta o trag: eu fiind unul din-
tre inşii consemnaţi acolo. Eu am scris
o carte numită „Pâine şi sare”, un ro-
man în versuri, în care femeile se or-
ganizau împotriva nenorocitului de
preşedinte de CAP care făcea abuzuri.
Şi exact aşa s-a întâmplat ulterior,
probabil fiindcă le-a insuflat ideea ci-
neva, fiindcă am dat cartea prin sat,
le-a insuflat zic ideea cum să se orga-
nizeze împotriva lui Balalia, cum să
strige „Nu ne luaţi porumbul, nu ne
luaţi mâncarea copiilor!” – atunci băr-
baţii s-au făcut nevăzuţi la pădure, iar
amărâtele alea, mamele alea eroine
ale voastre s-au postat în faţa impos-
torului ăla de Balalia care a tras cu
pistolul asupra lor, să le sperie. Ele nu
s-au temut, dimpotrivă, au tăbărât pe
el şi până la urmă rezultatul a fost blo-
cada asupra satului. S-a considerat că
acea carte le-a instigat pe femei. Şi, pe
urmă, au mai avut o idee cu care au
lucrat nenorociţii: din satul ăsta să nu
iasă memorie, să nu iasă act de cul-
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tură, să nu iasă document! Au stat cu
ochii pe toţi scriitorii care se ridică.
De-atunci nu mă slăbesc din ochi pe
mine, pur şi simplu nu le convine ceea
ce spun eu – că ei le-au bătut pe ţărăn-
cile acelea şi că ei au făcut crime aco-
lo. Prin urmare, eu am asupra mea şi
această stâncă de ură a Securităţii şi-a
Armatei Române... Închipuie-ţi că da-
că la vremea respectivă aş fi fost cap
de opinie publică, dacă aveam un ziar
sau o revistă pe mână, ori dacă aveam
puterea să vorbesc oamenilor, păi nu-i
demascam? Nu-i duceam în faţa instan-
ţei? Ei au procedat nemilos cu mine,
au vrut în final să mă elimine, să mă
dea afară din ţară prin Ioan Alexandru
şi prin alţii, să mă scoată din actual şi
să zică apoi despre mine: Un transfug!
Eu însă am rămas aici să duc acest jug.
Şi l-am dus cum am putut, prin cărţi
ca „Vine iarba”, „Elegii politice” etc.

Nistor Tănăsescu: Vă descope-
ră noua generaţie pe internet. Citeam
la un moment dat pe un forum virtual,
unde se postase un poem din „Elegiile
politice”, comentariile adolescenţilor
dar şi ale românilor din diaspora, ca-
re se uimeau că se putea scrie, se pu-
tea publica aşa ceva pe timpul lui Cea-
uşescu...

Ion Gheorghe: Se putea scrie
şi-aşa pe timpul lui Ceauşescu. Eu în
toate şedinţele de partid invocam arti-
colul 8 din statutul PCR, care sanc-
ţiona tăinuirea adevărului...

Nistor Tănăsescu: „Eu sunt po-
et în partidul comunist/ Şi-mi respect
întocmai îndatoririle...”

Ion Gheorghe: ... Asta e, invo-

cam statutul! Fac acum o paranteză:
când am susţinut prima şi ultima dată,
la televiziune, o conferinţă de presă,
privind demascarea nenorocitului ăla
de Ristea Priboi, însoţit de senatorul
liberal Radu F. Alexandru, era şi pre-
şedintele Uniunii Scriitorilor de faţă,
Eugen Uricariu, care a sucit-o din con-
deiul limbii de bou că într-un fel sau
altul toţi am avut legături cu Securi-
tatea... Şi până la urmă s-a dovedit,
precum se ştie, că el a avut prea multe
astfel de legături!

Nistor Tănăsescu: Dar aţi aflat
că şi despre Augustin Buzura sunt mai
nou suspiciuni similare, că ar fi fost
informator?

Ion Gheorghe: Păi cum să nu
fie?! Dar v-am spus că e o nulitate,
scriitor l-au făcut serviciile de infor-
maţii! Eu îi prind cu cioara cu ochii
albaştri pe toţi parveniţii de după 22
Decembrie, după reacţia ce-o fac la
numele şi la munca mea. Ăsta, la Fun-
daţia lui m-a ignorat din poruncă de la
şeful colonel. Revenind la conferinţa
de presă despre Ristea Priboi, am ară-
tat atunci carnetul de membru PCR şi
am zis: „Iată-l, eu nu l-am ars, nu l-am
aruncat, pentru că el m-a apărat de Se-
curitate!” Tovarăşul Nicolae Ceauşes-
cu le-a impus: Nu racolaţi membrii de
partid în Securitate! Din momentul
ăla eu am fost acoperit. Cu subtilităţi
de-astea am lucrat, pentru că atunci
când te prindeau acolo, la ei, erai ma-
re la prezent şi mort la viitor. Ştii care
au fost cei mai zeloşi colaboratori ai
Securităţii? Exact copiii de popă, de
avocaţi, de profesori ş.a., ăia ai căror
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părinţi au fost beşteliţi şi bătuţi! Asta
este nebunia! De ce? Pentru că au fost
strânşi de cazier (?!), cum zicea Ioan
Alexandru, au fost şantajaţi, ţărăniţi:
măi copile, li s-a spus, n-ai nici o şan-
să, nici un succes fără noi, în plus de
asta dacă mergi cu noi te trimitem la
burse în străinătate, te facem mare...
Şi au avut înlesniri, nenorociţii! Uite,
cazul Anei Blandiana, care este mon-
struos total, de colo până colo – tată-
său, episcop de Oradea, omorât, ars la
Sighetu Marmaţiei, şi ea – în pat cu
Gogu Rădulescu. Şi ne mai face şi mo-
rală nouă, cu Grupul pentru Dialog
Social, ăstorlalţi, care ne-am văzut de
treabă! Aici este marea mârşăvie! Că
i-a racolat pe-ăia şi i-a asmuţit îm-
potriva copiilor de ţărani care chiar îşi
apărau femeile, mamele şi bunicile
bătute de ei, ca la Florica! 

Vezi, asta trebuie să sesizezi,
chiar dacă nu vei putea publica o vre-
me cartea asta pe care o vorbim acum,
tu să păstrezi toate chestiunile ce afli:
să facem o carte rotundă ca o ghiulea
clasică, s-o păstrezi, pentru că trebuie
să dăm odată adevărul la lumină. Nu
se poate să mergem tot aşa, din com-
promis în compromis, din jeg în jeg,
fiindcă nu se-alege nimic din intelec-
tualul român! Măcar pentru copiii voş-
tri să se găsească odată o fereastră prin
care să respire aer proaspăt cu lumea.
Pe minciună şi pe furtişaguri de-astea
odioase, de posturi, de locuri, de deco-
raţii, în stilul împinge-l pe-ăla din ni-
mic în sus şi dă-i premiu nu se poate!

Uite, pe mine m-au izolat şi
pentru faptul că eu am primit de la Cea-

uşescu şoseaua aia de la Florica. Iată
povestea ei: Era în contextul aşa-zisu-
lui plagiat al lui Eugen Barbu cu volu-
mul „Incognito”. Şi cineva îmi zice,
Ioane, du-te şi tu la Tovarăşu’ şi sus-
ţine-l pe Barbu! Eu între timp scri-
sesem în „Luceafărul” ceva eseuri în
care susţineam că Nicolae Ceauşescu,
la ora aceea – erau ăia zece ani de la
glorie ai lui, în care şi Regina Angliei
l-a ţinut în poală, l-a purtat în caleaş-
că! – doar Nicolae Ceauşescu repre-
zenta poporul român într-o urcare de
eliberare, de independenţă, să nu se
mai poată amesteca nimeni în trebu-
rile noastre... Eseul i-a plăcut Bătrânu-
lui; avea şi un corp de consilieri bine
informaţi şi de bună credinţă – acuma,
şi Preşedintele Băsescu are consilieri
bine formaţi, cum e Claudiu Săftoiu,
dar despre el vom vorbi mai târziu!,
aşa că între timp îi trimisesem lui
Ceauşescu „Zoosofia” iar el mi-a tri-
mis într-un plic miniatură cartea lui de
vizită – şi-acum o păstrez – cu menţi-
unea „am primit cartea dvs. şi vă mul-
ţumesc...”. Prin urmare, erau două si-
tuaţii propice ajungerii la Ceauşescu,
şi-am ajuns, în sfârşit la Ceauşescu.
Văzând eu cum au evoluat discuţiile,
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spunându-mi „Barbu a greşit!”, ce dra-
cu să-i mai spui?! Atunci îmi vine o
idee grozavă. Tovarăşe Secretar gene-
ral, zic eu – aveam atunci în curs de
apariţie „Megalitice” şi „Avatara” –,
am două cărţi în curs de apariţie, aş
avea de luat ceva bani pe ele... eu vin
– fii atent la chestie – dintr-un sat ca-
re-i sărac fiindcă nu are şosea şi care
nu are şosea fiindcă e sărac! Aş da şi
eu o parte din banii ăştia, şi cu ce mai
puneţi şi dvs., haideţi să facem şosea-
ua aia! Poate cu 1-2 km ar mai con-
tribui şi CAP-ul să facem şoseaua de
la Florica la Mihăileşti! Ceauşescu a
apăsat pe ceva, probabil undeva se în-
registra discuţia noastră, am mai stat
ceva de vorbă şi apoi am plecat. Nota
bene: Dom’le, scriitorii se duceau la
Ceauşescu să ceară vile! Toţi, mari,
mici, nu contează, ei cereau vile! Şi du-
pă împuşcarea lui au devenit diziden-
ţi de tot. Nenorociţii, şi-acuma sunt
daţi afară de proprietari! Gheorghe Is-
trate este o excepţie, este un alt caz, îl
discutăm mai târziu... Vezi, aceşti scri-
itori mari creştini cu aproapele n-au a-
vut de la Dumnezeu, n-au avut de la
divinitate măcar semnalul de alarmă:
lucrează, suferă şi pentru alţii! Eu, în
loc să cer vilă, am cerut şosea pentru
ţăranii mei de la Florica, fără să ştiu
cât costă în realitate un km de asfalt...  

După un timp vine la mine Va-
leriu Bucuroiu, de pe la Cărpiniştea,
de-aicea – a făcut şi el Şcoala Nor-
mală, era cu doi ani mai mare ca mi-
ne, urmase între timp o şcoală de secu-
ritate şi ajunsese la cabinetul lui Cea-
uşescu, într-un serviciu pe-acolo. Se

prezintă la mine şi-mi zice că vine din
partea Tovarăşului să-mi spună că nu
exista în România o instituţie prin ca-
re să se facă donaţii, dar să vedem
cum ne descurcăm cu finanţarea şose-
lei de la Florica. El bea cu Nichita; n-a
fost prieten cu mine, m-a contactat în
misiunea aceea.

Între timp, mi-am luat banii pen-
tru cărţile mele, dar începuseră şi ceva
lucrări la şoseaua de la Mihăileşti la
Florica. Întreprinderea s-a derulat pe
parcursul a patru prim-secretari. Patru
primi de la Buzău au căzut până s-a
terminat această şosea. Cum se pro-
ceda? Veneau basculantele cu materie,
cu pietriş şi cu bitum de pe nuştiu care
şantier, vărsau acolo câte o încărcă-
tură, mă-njurau şoferii:  ’Tu-l în Dum-
nezeu pe mă-sa pe ăla! ’Tu-l în Dum-
nezeu pe mă-sa pe ăla c-a vrut şosea!
Asta timp de patru prim-secretari. Ce
se-ntâmpla? Pe mine nu mă intere-
sează de unde luau ei gudronul. Îl
luau din aleile şi din şoselele vilelor
ofiţerimii celei înţesate ca păduchii în
judeţul Buzău. Ofiţerime dizidentă,
bineînţeles, care-l refuzau pe Dicta-
torul, pe Odiosul, tagmă care nu mi-a
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iertat chestia asta nici până astăzi – că
le-am luat din aleile grădinilor lor!
Până la urmă s-au făcut 6 km de şo-
sea, am auzit că încă este zdravănă,
ţine, pentru că mai târziu s-a dus nu
ştiu care dintre ei, Bobu, şi-a verificat
acolo... şi peste vreo 5 ani au dat-o în
primire, ca să zic aşa... dar să vezi însă
mai încolo cu ce rahat de confuzie
umple pagina aceasta răspopitul Dan
Zamfirescu. Trebuia să se facă, aşa-
dar, joncţiunea cu ăia 2 km pe care îi
datora CAP-ul, respectiv nea Tică An-
dronescu. Ce făceau inginerii viitori
dizidenţi şi toţi tovarăşii ăia de la par-
tid, chiar şi tovarăşul Andreica?! Se
duceau şi luau brânză, luau carne, lu-
au mezeluri, zarzavaturi, tot ce se pu-
tea lua de-acolo de la Florica, lapte,
miere, toată snaga satului o luau cu
sarsanalele şi ziceau „Lasă, măi nea
Andronescule, că îţi trimitem noi de
şoseaua aia!”. Aşa au rămas ăia doi
kilometri nefăcuţi. Ştim că în perioa-
da respectivă aprovizionarea era o
problemă, ei însă au luat tot ce se pu-
tea lua de-acolo: carne, turme, brânză,
păsări, au hăpăit alde inginerache, toa-
te nulităţile de pe la partid şi de pe la
primărie. Şi l-au lăsat cu buza umflată
pe nea Tică – el e un om instruit, eu
nu cred că este el de vină, las’ că are
şi el un copil care e acum pe la ser-
viciile secrete, măcar de-ar face şi el
ceva pentru sat, adu-l pe-aici să stăm
de vorbă, să terminăm odată şoseaua
aia! O şosea este o civilizaţie, dom-
nule! –, şi l-au dus pe acest ţăran Tică
Andronescu domnii intelectuali de
nas! Încă o dată spun, nu toată lumea

e ticăloasă, sunt oameni adesea prinşi
cu uşa, prinşi la strâmtoare, nu au în-
cotro. El a fost bine intenţionat, un ţă-
ran credul pe care oamenii din sat l-au
respectat pentru că era bun gospodar,
dar pe care canaliile alea de la judeţ
l-au îmbrobodit şi-am rămas fără ăia
2 km de şosea. Şi-acum s-aud că zic
viermii dizidenţei: asta e şoseaua fă-
cută de Poet şi de Ceauşescu, adică şo-
seaua dictatorului şi a poetului comu-
nist. Nenorociţii, cum fură ei istoria...

Nistor Tănăsescu: Nu se spune
aşa, asta-i şoseaua făcută de poetul
Ion Gheorghe!, aşa zice lumea în sat...

Ion Gheorghe: ... Zice lumea
în sat! Dar hai s-o încheiem, nu mă
face să-mi dea lacrimile... Încă o dată
spun, nu ne putem juca aşa cu situaţia
obârşiei noastre de clasă, maculată de
lepre.

Sărăţeanca, sâmbătă 2 iulie 2005
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Laurenţiu Belizan
akedia

plouă
peștii dipnoi ies din cărămizile nearse
se târăsc spre ochiuri de apă
în ele demonul plictiselii
rânjește aranjându-și gulerul 

înalt scrobit

ai gura cusută
când încerci să țipi
ațele se întind ca un acordaj 
corpul devine o cutie de rezonanță
sângele se coagulează 

în semințele fructelor

apa urcă prin capilaritate
o dungă neagră se mișcă pe trup

trădând-o

încă nu te hotărăști să te întorci
e plăcut acolo
ești un ou într-un cuib de țestoasă
carapacea va crește groasă
peste o sută de bătăi ale ceasului 

cu lanț de argint
timpul s-a spart în mii de lighioane

care îți mănâncă celulele
cangrenate de gânduri

aș vrea să mă auzi
scot cuvintele de parcă aș merge
pe un pod de frânghii

dacă mă vei întreba unde sunt
nu voi ști
dar dacă nu mă întrebi
voi afla

onirogramă

pipăia zgrunţurii de vopsea ai băncii
lacrimi înţepenite în fibra lemnului
chihlimbar al civilizaţiei
spinoza murise şlefuind lentile
apoi un măr a căzut la timp
între două clipiri
îşi apăsa pleoapele
întunericul nu este absolut
în el încolţeşte lumina
vezicule r o g v a i v
stau să erupă în lume
e simplu
să vorbeşti
să faci ceva
lucrurile acelea se vor întâmpla

oricum
frumuseţea se află peste tot
şi la un cactus în deşert
aş bea apa lui
îmbrăcând armura graţioasă a ţepilor
aş înflori când gândul tău 

m-ar zămisli
prin jungla urbană
mă gândesc de câteva nopţi la borges
avea dreptate spunând că poeţii 

sunt precum orbii –
văd în întuneric
ce bine!
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înseamnă că toţi oamenii ăştia 
cu ochi alburii care se lovesc zilnic
de mine pe stradă ar putea fi 

prietenii mei

rosebud

desprinderea este grea uneori
mă îmbrac încet ca un toreador
la întâlnirea cu ascuțitele ei coarne

o iubire este ca o vertebră 
ieșită din rând

apăsând nervul luciferic
te doare prezența dar și absența ei

suferința poate fi cool uneori
pucioasa a început să sfârâie 

în aerul gomorei
o pasăre ciugulește cerul

trebuie să ies
ca o mână prin piatră
ca o plantă prin asfalt
până atunci nu-mi pot purta numele

cum se retrage viața
aidoma unei răni supurânde
care se vindecă până pielea
vibrează în stringuri!

o să râzi dar mâine 
trebuie să merg la trezorerie
să mut banii rămași în bancă
o să mă țin de promisiune 

și nu voi arăta nimănui 
acea hârtie cu antet

fulgere globulare sfârâie 
prin iarbă înaltă

maimuța cheetah a murit visându-l 
pe johnny weissmuller

asta nu are nicio legătura cu iubirea
lombrosiană

de la bamboo

orașul este un vasilisc
te face să te simți atât de viu 

în prezența morții!
gemete spârcâieli horcăitul orgasmic

întind o plasă
de parcă toată fericirea din lume 
ar fi dispărut

povestașul are nevoie uneori 
să asculte

să strângă semințe
orice detaliu va crește într-o zi 

ca o liană
va străpunge pixelii retinei
ip-urile minții

nostalgie înseamnă durerea 
unei răni vindecate

sunt atâția oameni care nu se pot
spânzura pentru că au picioarele

murdare
inocenții sunt cei mai periculoși

oare cum ar fi arătat portretul robot 
al unui înger

între degetele lui andy warhol?

să dezmembrăm lumile ca pe niște
jucării

să aflu cum funcționează
bucata asta de cer care plutește în tine

enkidu

pământul nu este rotund -
este plat ca o foaie de hârtie
oricât ai scrie nu poţi ajunge 
la margine
oricât ai trăi sunt prea puţine litere 

pe care să păşeşti

ba este rotund -

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 27



o minge acoperită cu bucăţi 
de oglindă

din era disco
în locul lor plăcuţe de lut 

viermuind de cuneiforme

în uruk visele foşnesc
cocoşii fac repetiţii cu aproape 

trei mii de ani înainte
ishtar mi-a umplut mesageria 

cu lamentaţii şi blesteme

enkidu urneşte soarele din nisip
aproape că m-am obişnuit 

cu mirosul lui tare
de ţap bătrân tăvălit în vomă de curve
ultima trepanaţie a eşuat
sufletul lui a devenit inoperabil
a rămas zâmbetul ca o crăpătura 

în scoarţa unui cedru 

la noapte va trebui să-i explic iar 
culoarea albastră

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

despre ea – altfel

ar trebui să o aștept cum se cuvine
cu unghiile tăiate
pielița să se desprindă singură
ca o petală ofilită

părul proaspăt retezat
să miroasă a fân
putregaiul alb-vâscos
dospit noaptea în colțul ochilor
îi va umple eprubeta

între apă și foc
aleg apa:

în ea
ochii pot rămâne o vreme deschiși
se vor dilata
eliberând lumina sugrumată

simt că ar trebui să fiu mereu 
altundeva

în alt ventricul al nopții
că reflexia părului este mereu alta
și-mi pare rău că nu le pot mulțumi
celor care m-au privit fără să știu

doar ea… 

pseudo-stigmata

îmi trebuie un trepied
să rămână doar războiul surd 

cu timpul
kiai-ul ar dărâma pereţii tuturor 

inimilor
pojghiţa lui ar rezista
doar culoarea ar mai înainta cu o zi

spre toamnă

pe titanic lumea încă dansează
suntem doi îndrăgostiţi dansând 

în tâmpla lui cehov
spălându-ne de oameni
cojile de seminţe ne rămân pe tălpi
aş vrea să-ţi cumpăr flori dintr-un 

sex-shop
undeva în hawaii există unul
plin de fructe ciudate şi ghirlande
în care te pot legăna ca într-un hamac

bordurile sunt dinţi
oraşul are cerul gurii vânăt
ai grijă
orice iubire poate fi folosită
împotriva ta
dar tu poţi duce orice gând al meu
până la ultima consecinţă
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pe wallstreet un bancher citeşte 
că somonii

îmbătrânesc într-o singură noapte
şi renunţă să planeze de la etajul 

o sută

un snapshot pe zi
mărul se descompune fără contorsiuni
plantele sunt într-un fel mai aproape

de Dumnezeu
seminţele se ţin de mână 

cu ochii închişi
aşteptând o nouă împărăţie

mâine va fi un flash-mob în 
central park

vor să dezgroape un copac
şi să-l planteze cu rădăcinile în sus

poem cu beatles

mi se făcuse noapte

îţi pictasem în geam o frunză 
de care să te agăţi

stăteam în ochii tăi ca în hubloul 
unui submarin 

şi frunza galbenă se încăpăţâna 
să rămână suspendată

se hrănea din lună cu clorofilă 
de miere

avea genuchii umezi precum 
partiturile stropite de ploaie

îţi făcea semne disperate în limbajul
surdo-muţilor

mâine oamenii or să-ţi pară 
nişte muşte care bâzâie

eram doi călători

ultima nervură avea o bifurcaţie 
vatmanul a aprins felinarul 

un coşar pierdut în timp
apoi a desfăcut bordul clipind 

de cadrane a glisat capacul
şi ne-am trezit toţi trei 

într-un observator
vezi calea lactee?
în partea dinspre norul lui magellan
este un dulăpior cu medicamente 

pentru alungarea depresiilor

şi totuşi
nu ştiu de ce am sentimentul 

că s-a terminat o altă zi de filmare
am trecut preselecţia
am citit scenariile până acum 

am jucat prima zi de şcoală
ne pierdusem în mulţimea de figuranţi
aveai cozi iar eu ţineam în buzunar

prima amuletă de lut nears

dealul era încă neatins de umbrele 
statuilor

îl dăduseră o secundă în urmă
ca să deseneze o gară
în care rochia ta flutura precum 

a lui marilyn monroe
mă luau în armată
aveam atâta curaj încât am lăsat 

în fiecare dimineaţă pe aleile 
cazărmii

coada unui păun deflorată de gândul
că nu ne vom putea juca rolul 

până la capăt

apoi a venit secvenţa cu nasul spart
ce scenariu ciudat ne-au dat 

de data aceasta!
a trebuit să-mi las ofrandă osul etmoid
poate că boxul ar trebui practicat 

cu mănuşi de catifea
însă trilogiile românesti nu au 

simţul umorului
aşa că bărbaţii vor sta în povârnişurile

de la măgura buzăului
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oprind avalanşa de statui

în acest timp tăiau orice cadru 
în care noi puteam fi aproape

iasomia mirosea a revoltă
dar ei credeau că este o sticluţă 

de parfum
scăpată pe dalele de piatră albă

un alt vatman aprinde felinarele
uitând de tramvaie

ceasurile îşi muşcă turbate limbile
mergem ţinându-ne de mână 

în sens invers
pe strada plină de maşini de epocă

în vitrina aceea este un băiat 
tuns chilug

pregătit pentru şcoala de corecţie
hai să-l răpim!
pentru că or să-i pună în curând 
o perucă albă ca de pop-corn înflorit

cap sau pajură?
să decidem repede
cap
ai văzut?
a fost suficient să întredeschidem uşa
că a şi fugit aidoma unicornului
nu ştiu cum dar a trecut prin noi 
stafie strălucitoare prin ziduri
într-o zi o să-ţi spun cum îl cheamă

ghiceşti?

zgomot de fond

diferența de nivel e mică
îl întâlnești
îți zâmbește și uiți că mai devreme
erai un ciuline încurcat în blana 

unei intersecții
trebuie să începi cu ceva familiar

să uiți că mâna întinsă este 
și a celuilalt

am început cu bogdan
schizofrenia lui inventase o fabrică 

de armament sub poalele tâmpei
în ochiul tâmplei, m-a corectat 

al treilea
bogdan își târăște mama prin stâncă
sancho panza îi dă zilnic 

medicamente lângă un izvor

începem să ne jucăm cu zecile de ani
din morile de vânt am rămas noi
cu amintirile jupuite arse
ca trupurile de lângă domul 

hiroshimei
ce mișto i-a dat un cap în gură ăluia

de la bucurești
până dimineață a încercat să-i învețe

pe pârnăiași calculul diferențial
când i-au dat drumul și-a lăsat acolo

umbra să se joace de-a păianjenul 
de companie

se întâmpla ceva, oamenii se apropiau
de noi, treceau nefiresc de repede
ziua ne înfășura în fire de mătase 
ca să ne digere mai târziu

din biroul lui sensul giratoriu 
pare cutia de rezonanță a unei 

mandoline
pe un perete o pereche de ukulele

păzește un flaut chinezesc 
de bambus

tragi un pic la narghilea?
de ce nu, ultima dată eram în club A,
fetele purtau sacouri cu bureți la umăr

și ne priveau de sub părul înfoiat 
de păun

Madona abia se lăsase de prostituție
atunci eram doar în primul cerc
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tu ai trecut dincolo de câteva ori
aș vrea să-mi povestești
să fiu doar un zidar fără echer și șorț
să înțeleg cum ficatul lui
este acum al tău
să-mi mărești ochiul acela 

de pe tabletă
schema este la -1
banii se transferă în contul virtual
pariurile online au început
trebuie să fii cumpătat

la toamnă o să-ți dau țuică 
din prunul meu

să nu te sperii, o să fie un pic 
roșiatică

sub cazan trebuie să bagi vreascuri 
cât mai subțiri

uite cam așa
cât degetele mele

15 iunie

Mihai 
astăzi am băut bere pe o terasă 

de lângă bloc 
aveam căști minuscule la urechi și 

nimeni nu credea că vorbesc singur 
într-o zi trotuarul va fi un display 

și nimeni nu se va mai mira că acel
copil din tine și din mine 

va număra frunze căzute 
în miezul arșitei 

singura masă liberă era lângă 
un bancomat 

și mă gândeam ce ciudat că au fixat
ziua de salariu tocmai în sămânța lunii 
și coada se lungea și bancnotele
sâsâiau în fantă ca un șarpe 
altă ciudățenie ar fi toți teii ăștia muți 
care vaporizează aghiasmă în vârtejul

de smog al orașului 

nu știu dacă s-au gândit la tine 
când i-au plantat 

chiar nu vor ști ce să facă peste alți 
39 de ani 

un zid de flori va separa mașinile 
de oameni 

și oamenii vor plânge la el lovindu-l
cu capete țuguiate 

îndesând în crăpături și scorburi 
holograme cu iubitele de o zi 

Mihai 
te înțeleg ai mult de scris 
și oricum ai fi întârziat nepermis 

de mult 
cu toate că ai hainele înșirate 

pe o sârmă de tungsten 

Mihai 
ascultam The Wall și-mi părea bine 

că niciodată nu vrei să ne întâlnim
pe 15 

e ziua aia când le-ai dat cu flit 
nu 
nu a fost renunțare nu a fost complot 
te-ai otrăvit doar cu frumusețea 

îndoielnică a lumii 
în timp ce-i aveai încă deschiși 

te-au căutat în buzunare 
au găsit hârtii mototolite și frunze 
tu râdeai și râsul tău era un curcubeu 
și râsul tău era o ploaie de gheață 
și o palmă și o gură și o pereche 

de ochi 

niște ochi întorși 
ca pielea ei printre frunze
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Tudor Cicu

Când a venit 
circul în sat
Vestea iminentei sosiri a unei tru-

pe a Circului de Stat se răspândise în
tot satul, precum furtuna ce o stârnise
buzduganul zmeului din poveste: boc!
poc!... în poarta fiecăruia şi, de acolo,
mai departe. Săriseră câteva femei, toc-
mai strânse buluc, cu căldările la fân-
tână, pe capul fântânarului din sat:

– Ai auzit? Se zice, că au cu ei
o caravană, cu nişte magaoaie, cu so-
nor. Cică, auzi colo, se aude până la
marginea satului! Păi... unde să vină?
La căminul cultural, nu spuseşi... Zi
bre, ce stai ca o momâie şi nu spui
nimic? Stana lu’ Pascalopol, cică, poţi
să dai, acolo, câteva ouă, un pui, dacă
nu-s bani... Primesc de toate. Fiecare
ce are în bătătură. Matale ce zici?

Veneau ăia, cu farmecele, în sat,
şi lumea voia să ştie, cât mai multe.

Adică, ce? Aruncă ăia câţiva cărbuni
încinşi în foc şi, gata, apar umbrele
morţilor şi toate închipuirile, posibile
şi imposibile, din lumea asta? Zicea
ţaţa Chiva a lu’ Gâlicel:

– Mi-a spus noră-mea, că, uite,
aşa vă suceşte minţile la toţi! Acum
înnoadă o sfoară cu mâinile la spate şi
zice acolo vraja pe loc. Şi ce văd ochii?
O capră care înghite sfoara şi dă să fu-
gă. Ăia, nu şi nu. Adică, unde fuge ca-
pra aia cu sfoara pe care tocmai a ha-
lit-o? O prind câţiva într-un colţ al sce-
nei, apoi unul ridică o sabie şi harşti!
Capra cade lată la pământ. Bagă unu
mâna în măruntaiele ei şi scoate sfoa-
ra întreagă. Da, să vedeţi mai departe!
Nici picătură de sânge pe jos. Lipeşte
apoi bucăţile tăiate şi ridică capra de
coarne. Aia behăie, de câteva ori, şi
cam asta-i totul...

– Fugi fă, d-acilea! E o copilărie
să crezi aşa ceva, nu? Spuneţi voi, se
burzuluia mătuşa Victoria, la snoabele
alea adunate în faţa cişmelei. Mi-a zis
mie al meu... dacă îţi faci semnul cru-
cii şi îmbraci pe dedesupt ceva pe dos,
nimic din ce se petrece acolo, pe sce-
nă, nu e adevărat. O minciună! Ascul-
taţi la mine... Totul e o minciună. 

În discuţie, intervenea şi nebu-
nul satului, cel cu pălăria tăiată cu foar-
fecele într-o parte. Căscase gura mai în-
tâi, scălămbâind din fălci, când în sus
când în jos, când în stânga când în
dreapta, şi intervenise şi el: 

– Ho, ho, măi oameni buni! Păi...
cum reuşeşte? Cum reuşeşte? Spui Ta-
tăl nostru... şi gata! Dacă ne-ar da
Dumnezeu mai multă minte, am face
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şi aşa ceva.... 
– Fugi mă prostule... Cum adi-

că? Tatăl nostru, spui tu? Păi, nici să
te pişi după colţul casei nu eşti în sta-
re. 

Asta era Floricica a Dinului, ca-
re sărise cu gura, aşa, neîntrebată Apoi
către celelalte: „

– Face pe el!.
– Na şi te uită, unde era vitea-

zul?... se miră şi Frusina, cunoscută în
sat ca „floarea de dovleac”, că prea îşi
da cu pudră, din abundenţă, pe obrajii
gălbejiţi. S-ar fi încins discuţiile, până
după miezul nopţii, dacă nu venea moş
Ion, cu bidonul de gaz, de la coopera-
tiva din sat. Cum dădu cu ochii de fe-
mei, căscă de două ori înainte de a-şi
face cruce, apoi îşi duse mâna la gură,
să nu intre în ea vreun bărzăune.

– A venit caravana, anunţă el.
Am văzut-o eu intrând la căminul cul-
tural. Aveau cu ei o măgăoaie, că, dea-
bia au coborât-o din maşină, vreo cinci
inşi.

A lăsat femeile prostite la ciş-
mea şi, bâţâind din mâini, şi-a ridicat
bidonul de gaz din mijlocul drumului,
de a plecat mai departe. 

Întrebărilor care nu dau singu-
re răspuns nu li se va da răspuns nicio-
dată, zicea Kafka. De la o vreme în-
coace, de când suntem noi singuri, nu
punem întrebări şi nici nu ne aşteptăm
să ni se răspundă. Dar, pe vremea a-
ceea, oamenii îşi tot puneau întrebări
şi, fiindcă nimeni nu mai ştia să le
răspundă, se duceau, cu mic cu mare,
la căminul cultural, să vadă, cu ochii
lor, acele minuni, despre care toţi vor-

beau câte ceva, dar nimeni nu le spu-
nea, că lumea se îndreaptă spre o lu-
mină nouă, unde lucrurile se întâmplă
altfel decât în realitate. Nu începuse bi-
ne să se desfăşoare circul, pe scena că-
minului cultural, că sala era deja arhi-
plină. Nu mai era loc decât în picioa-
re, undeva pe la margini. Târziu,
apăruse şi mătuşa Victoria. O fi avut
de întors pe dos multe rochii, pe de-
desubt, ori, din cauza atâtor cruci fă-
cute şi a multor rugăciuni rostite, în-
târziase, nu se ştie, cert e că în seara
aceea, lumea satului avea şi de ce să-
şi amintească, că, fusese şi ea la cămi-
nul cultural. Actorii circului începu-
seră încălzirea spectacolului cu câteva
numere de circ, făcând unele salturi şi
câteva giumbuşlucuri. Apoi, intrau toţi
în gura unei arătări uriaşe, ca de pe lu-
mea cealaltă, după care arătarea se da,
cu toţi intraţi în burta ei, peste cap, şi-i
arunca înapoi pe scenă, întregi şi ne-
vătămaţi. Sala aplauda. Era în sală şi
nebunul satului. Prin manifestările -,
stârnea râsul celor din jur, astfel că lu-
mea credea că se râdea pentru cele ce
se petrecea acolo, pe scena căminului
cultural. Când şi când, lumea din jur
îl auzea pe nebun:

– Cântă muzicanţii, fă? Mai cân-
tă? Că nu prea ”. 

– Taci dracului din gură, mă ne-
bunule...Te adună ăştia de pe drumuri,
dacă pun ochii pe tine. Ce ai? Ai băut
o duşcă, şi ai venit şi tu să caşti gura
la comedii?

Îl mai liniştea câte unul, îl mai
zgândărea altul, de! Erau oameni ai sa-
tului; se cunoşteau între ei. Era firesc
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să-şi facă, unul altuia, curaj. Pe scenă,
de la o vreme însă, se petrecea ceva
nemaipomenit. Scosese unul un bici
şi pleznea de trei ori, după care un al-
tul tot lega, de coada unui cocoş, diver-
se greutăţi: scaune, dulapuri, mese...
etc. Obiecte pe care cocoşul le târa
după el, în plesniturile biciului, dând
roată scenei. Sala aplauda, după fie-
care număr. La un moment dat, s-a de-
schis uşa din spate şi cinci inşi au tâ-
rât, în mijlocul scenei, un trunchi de
salcâm, cu coroana întreagă pe el. Indi-
vizii aveau topoarele pe umeri şi spu-
neau că tăiaseră salcâmul, cu câteva cli-
pe în urmă, taman din curtea căminu-
lui cultural. Aceştia au legat de coada
cocoşului ditamai copacul şi, la câte-
va plesnituri de bici, cocoşul începu
să alerge, în jurul scenei, cu copacul
după el. Aşa ceva nu era de crezut!
Păi, cum adică, ditamai copacul, de
cinci picioare, şi târât cu greutate de
cinci oameni, un prăpădit de cocoş să
îl alerge, ca pe un fulg, în jurul sce-
nei? Fâl-fâl făcea uneori cocoşul, dând
din aripi şi încercând să se desprindă
de pe scenă, cu copacul după el. Era
delir în sală. Toţi aveau cocoşi şi găini
pe la casele lor, dar nici prin gând nu
le dăduse că o asemenea minune era de
nasul cocoşilor. Biciul pocnea, sala
tropăia şi urla în delir, actorii de circ,
care tocmai căraseră copacul pe sce-
nă, alergau şi ei după cocoş, împie-
dicându-se unii de alţii. Ambuscadă în
toată regula, spre râsul sătenilor. Atunci,
se auzi vocea mătuşii Victoria, din
fundul sălii:

– Nu-i adevărat, oameni buni!

Nimic din ce vedeţi nu-i adevărat. Pe
mine n-au cum să mă prostească... o
minciună e totul. De coada cocoşului,
nu-i decât o crenguţă firavă, cât un fir
de busuioc, ceea ce voi vedeţi ditamai
copacul...

Dacă actorii de pe scenă nu in-
terveneau şi nu schimbau decorurile,
aducând pe scenă tot felul de jocuri
artistice, probabil că spectacolul ar fi
degenerat în altceva.

...Pe uliţele satului, lumea se
înşirase, după spectacol, grupuri-gru-
puri, către casele lor, obosiţi şi uluiţi,
după tot ceea ce li se arătase la circul
care venise la ei în sat. Dar, undeva pe
o ulicioară, se petrecea ceva ciudat şi
grotesc, pentru ochii celor care tocmai
părăsise căminul cultural. Mătuşa Vic-
toria sălta singură, pe picioruşele des-
culţe, imitând pe cineva care tocmai
traversează o apă mare, călcând pe pie-
tre şi ridicându-şi rochia să nu o ude
apa, până mai sus de buric... Unii râ-
deau, alţii îşi făceau cruce... numai mă-
tuşa Victoria nu auzea şi nu vedea ni-
mic, din ce se petrecea în spatele ei.

Ea călca apa, săltând pe pietre
precum o căpriţă, care, fără de ruşine,
mai ţinea şi coada pe sus. „A râs, mai-
că, de ăia! Acum, râde tot satul de ea”,
bârfeau, pe la colţuri, babele.
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Cuvinte celebre

 La cincizeci de ani, un om poate fi
măgar, fără a fi optimist, dar nu şi op-
timist fără a fi un măgar. 

Mark Twain) 
 Fericirea şi prostia numai dintr-o
cauză nu sunt identice, pentru că nu
toţi proştii sunt fericiţi. 

Mihail Eminescu) 
 La urma urmei de ce am renunţa la
fericire doar pentru că nu putem fi fe-
riciţi?                      

Ana Blandiana
 De ce fiecare vrea să fie Eminescu,
dar nu vrea nimeni să trăiască viaţa lui? 

Nichita Stănescu
 La Dumnezeu şi în Ţara Româneas-
că sunt toate cu putinţă. 

Al. Vlahuţă  
 Temniţa cea mai de temut este ace-
ea în care te simţi bine. 

Nicolae Iorga 
 Poporul român nu ştie să guverne-
ze şi nu se lasă guvernat. 

Carol I 
 Când ne dăm seama că nu mai sun-
tem copii am murit demult.

Constantin Brâncuş  
 Nimic nu-l înşeală pe om mai al dra-
cului ca nevasta şi memoria. 

Ion Băieşu
 Cel mai sigur mijloc de a face din-
tr-un copil un diavol este să-l creşti ca
pe un înger. 

Aldous Huxley

Blonde

P
Secretara blondă către patron:
–  Domnule director, salariul nu este
pe măsura capacităţilor mele... 
–  Aşa e, dar nu te putem lăsa să mori
de foame!

P
O blondă şi o brunetă călătoresc cu tre-
nul. În compartiment se află şi un băr-
bat mai în vârstă, cu barba albă. Blon-
da şopteşte: 
–  Uită-te! Ăsta-i Mircea cel Bătrân... 
–  Eşti proastă, râde bruneta. Mircea
e mort de aproape şapte sute de ani.
În acel moment intră un alt bărbat în
compartiment, şi-l salută pe bărbos: 
–  Bună, Mircea, ce faci, bătrâne? Nu
te-am mai văzut de sute de ani.... 
Blonda către brunetă: 
–  Na, cine-i proasta?

P
O blondă superbă, la volanul unei ma-
şini şi mai superbe, opreşte la semafor.
Apare un aurolac şi-i cere o ţigară.
Blonda i-o oferă imediat, ca să scape
de el. Între timp, semaforul trece pe ver-
de şi blonda pleacă în trombă. La ur-
mătorul semafor, în mod ciudat, ace-
laşi aurolac îi cere o ţigară. La fel şi la
al treilea. Exasperată, îl întreabă pe in-
divid: 
–  Cum faci, domnule, de ajungi înain-
tea mea în toate intersecţiile? 
–  Doamnă, pentru că aţi fost bună cu
mine vă spun... Iar dacă îmi daţi 5 lei
vă învăţ şi cum să ieşiţi din sensul gi-
ratoriu!
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Marin Ifrim
Aferim!

O vietate alunecoasă  îşi pune
solfegii în vârfurile degetelor. 
Cântă valurile mai abitir decât
închipuitele cercuri ascunse. 
Cerul din apă fumegă, scrumieră
pentru meteoriţi, peste sfârcurile
apei clătinate într-un lighean 

de pământ.  
Acesta este oceanul, jungla 
de acum cinci secole, 
prin care Columb tăia cu maceta 
ceaţa noii lumi, pentru caravelele

sale bezmetice.
Dincolo, un chip de zăpadă ignoră
apa, pământul, focul şi aerul: 
Dumnezeul apei minerale, marea e
neagră doar noaptea, e plină cu 
valuri de vin din  podgoriile proxime
şi ne spală pe noi de toate păcatele
turceşti, făptuite cu iataganul
sau cu organele ienicereşti.
Şi nu ne duce pre noi peste Bosfor 

şi Dardanele,
Acum şi pururea şi-n vecii vecilor:
Aferim !

Cum îţi plimbă cuvintele

Cum te văd cei pe care nu ştii să-i
vezi, cum îţi plimbă cuvintele

Prin gândurile lor date cu împrumut
de ai lor; uite,aici, în copilărie

Deja ai podul palmei căzut peste
linia vieţii, cea care ar fi putut 

începe
Dincolo de cuvinte. Acesta este 

anotimpul uman, prima noapte,
prima iarnă

Primul semn rău şi prima certitudine
că de atunci încoace nu există cale

fără macaz.
Până şi ieşirea din trup se face 

pe uşa din dos, nu pe la intrarea
sfinţilor în sângele 

Pe care buştenii neuronilor cară 
istorii şterse de boli pământeşti. 

Eşti aici pentru că ţii vie
Disperarea, ca să dai apă la moară

din ploi cu dedicaţie, din gastrita
cerului, direct 

Peste gânduri impermeabile, murdare
încă din membrana lor pavloviană.

Eşti aici
Ca să taci, cum te văd cei pe care 

nu ştii să-i vezi, cum îţi plimbă 
cuvintele

Prin gândurile lor date cu împrumut.

Absurd ratat

Iluzia are oase de litere, cu care 
nu se poate gândi

Decât în timpul somnului din afara
trupului; nici prin cele mai 

nelocuite minţi
Ea nu are destul loc, să-şi întoarcă,

de pe o parte, pe alta, ceea ce există
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Fără să se întâmple, cumva
Acum e ca şi cum i-ai găsit locul, 

o uşă levitând laolaltă cu sateliţi 
nativi,

În baloane de săpun;
Doar cadrul fără sens, sprijinit 

de el însuşi, atemporal
Nimicul pământean ratând periodic

absurdul din calendare.

Gând rostuit

Gândind reacţii la ceea ce gândeşti,
fugi cu gândul de gând, în gând

Cel mai ascuns eu, e cel la vedere
Cu toate costurile sale uriaşe, gândul

nu-l mai poate arăta
Pe Isus, niciodată, rostuit pe cruce;

gândul crud
Ca un biet animal orb şi înfuriat 

că nu poate să existe fără cuvinte
Cum cuvintele nu pot exista fără să

fie gândite: Amin!
Nimic nu e mai trist ca începutul 

din ochi, văzând şi înţelegând
Dinainte cum se termină lucruril

care încă nu sunt. 
Tăcere neasumată, 
Boală curată, gânduri învelite 

în cenuşă pentru a încălzi amurguri
literare fireşti

Într-un dispreţ cosmic faţă de 
viaţa celuilalt.

Omul cu un singur locuitor

Omul cu un singur locuitor
Învelit în aer
Jumătate-n lumină
Cealaltă jumătate în întuneric
Omul cu o singură faţă jupuită 

de adevăruri

Scafandru în propriul său sânge
Din cap până-n creştet
Retras în extremităţile casei
În legitimă apărare
Deschizând nasturii retinei şi
Privind cum printre aceste două

puncte:
Se strecoară toată viaţa sa orbitoare
Neantul burduşit cu el însuşi!

Bacovie 

Nimic mai simplu: în ordinea lor,
literele sunt ca apa de ploaie

Picătură lângă picătură
Pentru pământul din creierii de

fiecare zi. Uneori, ele îngheață
În susul cerului. Ninge cumplit de

static. Se poate
Scrie direct pe zăpadă, în aer. E frig

peste  oasele zăpezii , 
Însă e așa de cald în litere
Încât cuvântul se transformă 

în pâine caldă
Sub inimă.

Optică

Cum pot vorbi  când ochii tăi
Nu înțeleg tăcerea?
Sunt aici ca să vezi
Ce înseamnă 
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În ruptul capului. Vorba aceasta
Crescând din pustiul prea plin
Al singurătății aglomerate.
Sunt aici ca să vezi
Ce departe ești de propriile tale
Priviri  

La forjor

Tu măsori lucruri inexistente,
Îmi spune faurul, recenzentul
Din vârful ciocanului său cronologic
Dintre vârfurile degetelor 
Îmblânzitoare, obișnuite cu forjări
De infarct mineral. Eu? 
Despre mine e vorba...
Eu care am lipsă de fier în sânge,

măsor veșnicia?
Am auzit-o și pe-asta
Trăind. 

Şerveţel cu mentă de haimanale

Peste tot ți se oferă ultimul cuvânt
Ia-l și pleacă, carevasăzică.  
Dincolo de tine
Nu trebuie să mai fie nimic, 

nicio arătare.
Nicio secundă. Timpul e deja vreme.
Mucii arlechinului
Se reîncarnează în cartilagiile
Din culise 
Ca într-o piesă de șah
Cu nebunul gripat
În actor
Cu batista pe rol
Sub nasul spectatorului de unică

folosință
Un servețel cu mentă
O pagină meteo a plămânului lipsit
De inspirații politice
Cu electorale pierdute în vid

Scrii acum

Scrii acum. E ceva 
ce nu poate fi scris. Scrii,

De exemplu,
Undeva în ceea ce o să zici
Lipsește un  punct.
Un motiv
Ca să fii scos din scris
Pentru că virgula are o formă
și o dimensiune arheologică
în viitor
nu  
și aici

Drumul cuvintelor

colecţie de scrisori nedesfăcute –
întîmplări ferecate,
somn liniştit, filozofie 
viaţa este cel mai lung drum
care poate străbate un om
în sens unic: 
îl cară, îl lasă undeva
şi o ia de la capăt –
viaţa, drumul cuvintelor

Buzăul prenatal

oraşul moare, în propria-i 
maternitate

prin gară îşi părăseşte trupul hăcuit
de arhitecţi chirpicari
spre vreun spital din secolul trecut;
oraşul e grav bolnav şi prefăcut 
ca un escroc care
mereu îşi mănîncă ultima grevă 

a foamei
în văzul mulţimii miloase
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Gheorghe
Oncioiu

Teoria dresajului canin
Îl lasă cu ochii aţintiţi asupra a-

pei. Trece din curtea mică în Poieniţă
şi, ocolind băltoaca, se duce pe Izvor,
în sus, unde, pe marginea albiei, în a-
propiere de Cotu’ Malului, se află o
grămadă de gunoi.

Cu toate că de multe ori s-a su-
părat pe el, de fiecare dată, Bunicului
i-a trecut repede furia. Ca şi acum câ-
teva clipe când, privindu-l în ochi, n-a
înţeles totuşi care îi e cauza disperării.
Deşi, de mai mult timp, are el o bănu-
ială, cum că pricina tristeţii ar fi una
singură. Că doar şi domnu’ doctor Ne-
guiţă i-a confirmat că Picu suferă de
metempsihoză depresivă. Şi doamne
fereşte ca adevăratul motiv să nu fie
vun duh spurcat care să i se fi  cuibărit
în sufletul său curat. Altfel nu e posi-
bil ca, aşa din senin, să facă el figura
aia oribilă.

– Lătratul este motorul existen-
ţei câinelui. Este o componentă fizio-
logică şi filozofică, totodată, a vieţii
lui. Deviza după care trebuie să se ghi-
deze orice câine este un silogism sim-
plu. O judecată universală pe care este
obligat s-o facă à priori. Problema tre-
buie deci privită din punct de vedere

existenţial. Când îşi dă câinele seama
că există?.. Când latră. Până atunci el
nu-şi face astfel de probleme. De ace-
ea existenţa lui, în ecuaţia noastră, de-
vine una dintre premisele silogismu-
lui, întrucât, în clipa aia, câinele îşi zi-
ce: Măi, stai aşa. Eu latru, deci exist.

– Da’ dacă nu ştie să latre, cum
îşi dă el seama că există? - întrebase
Bunicul. 

– Ai răbdare. Ajungem ş-acolo.
– Lasă-l să explice, i-a zis şi Năs-

tăsică.
– E, în momentul acela, şi-a dus

Culai mai departe firul gândirii, după
ce Bunicul a dat semne de liniştire, câi-
nele conştientizează un factor primor-
dial pentru existenţa lui - hrana. Buun,
se gândeşte el atunci, dar pentru a
exista, trebuie să mă hrănesc. Şi uite-
aşa, în mintea lui, se naşte cea de a
doua premisă: Exist, deci mănânc. În-
să aici îşi face loc un fapt esenţial - în-
doiala.

– Mi-a spus odată părintele Du-
miritu că până şi Domnul nostru, Iisus
Christos, s-a îndoit, când era pă cruce,
a intervenit din nou Bunicul, în timp
ce Năstăsică, disperat, abia l-a oprit,
trăgându-l, aproape zgâlţit, de mâneca
hainei. 

Culai, care - după cum mărturi-
seşte ori de câte ori e nevoie - nu prea
le are p-astea cu religia, s-a făcut şi de
data asta că nu observă. A trecut mai
departe, gândindu-se că, poate, Iisus
s-a îndoit, pe cruce, din cauza durerii.
Şi a reluat:

– Bine, bine, îşi continuă câine-
le raţionamentul, mănânc, dar ce?
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– Asta nu-i treaba lui. Mâncarea
i-o dau io, sare iar, ca ars, Bunicul.

– Lasă-l, îl potoleşte - pentru a
câta oară? - Năstăsică, văzându-l pe
dresor că se cam uită chiodorâş la un-
chiaş.

– De aici, reia Culai, după ce se
mai calmează, el îşi dă seama că, pen-
tru a-şi câştiga hrana, trebuie să pres-
teze o muncă, să facă o treabă. Şi care
e treaba câinelui?.. Să latre. Iar de acum
înainte, concluzia, derivată din cele do-
uă premise, e mai mult decât clară: Ca
să mănânc, trebuie să latru. Astfel se
închide ciclul şi o ia de la cap. Este un
ciclu care se autoîntreţine. E ca un per-
petuum mobile, dacă vreţi. Ca un cerc
vicios, dar cu efecte benefice.

– Şi cum îşi dă el seama de toa-
te astea? - l-a mai împuns Bunicul cu
o întrebare. Nu pentru că i-ar pune la în-
doială calităţile de instructor. Da’ par-
că nu-i venea să creadă.

Că el doar de-aia a venit. Ca să
sondeze terenu’. Că, aşa cum i-a spus
şi Năstăsică, Picu trebuia trecut prin
câteva evenimente majore, care să-i
marcheze viaţa şi care să-l maturize-
ze; şi că asta o poate face Culai, care
are o groază de dogi pă care-i instru-
ieşte.

Da’ gândindu-se el un pic şi lu-
înd notă şi de întârzierea răspunsului,
a constatat că, pân-la urmă, poate nici
nu-i treaba lui să ştie asta. Că doar Cu-
lai de-aia s-a făcut el instructor de câini,
fincă ştie.  Ş-atuncea, nici n-a mai stat
la tocmeală:

– Iote, i-a mai zis, io ţi-l dau pă
Picu ca să mi-l instruieşti. Să-l înveţi

să latre şi să mi-l faci un dog adevărat.
Că io te consider pă tine ăl mai mare
dogar. C-am văzut io că boala ta asta
e. Şi că ai şi tu o grămadă de dogi, ai
tăi, pă care-i creşti.  Şi-s toţi unu’ şi
unu’.

Şi i-a mai spus o dată că el vrea
ca Picu să devină un dog veritabil,
unul bătăios, care să-l apere pân-la fi-
nal. Nu ca al lu’ Zbârnănău, care iese
în faţă şi latră, la început, foarte tare.
Da’ dacă vine vun dulău mare şi fio-
ros şi să dă la el, latră din ce în ce mai
încet, începe să dea înapoi, până când
îşi pune coada-ntre picioare şi pleacă.

– E, a zis şi Năstăsică împăciu-
tor, îşi moderează şi el discursul după
împrejurări. Nu vezi că şi-n parlament
e la fel?

Însă instructorul l-a contrazis:
un câine care latră foarte tare trăieşte
din plin evenimentul. Iar viaţa unui dog
sadea aici trebuie să se desfăşoare, la
intensitate maximă.

Năstăsică, deşi n-a înţeles, nici
el, mare lucru din expunerea lui Culai,
şi-a plimbat tot timpul, între cei doi in-
terlocutori, privirea, însoţită de o ex-
presie admirativă şi de mişcări apro-
batoare ale capului. Doar el l-a îndem-
nat pe Bunicul să-l dea pe Picu la şcoa-
la lui Culai, pentru ca acesta să i-l in-
struiască.

– Da’ de lătrat, cum îl înveţi să
latre? - a întrebat iar Bunicul, mai mult
aşa, ca să umple golul lăsat de lipsa re-
acţiei lui Culai. Deşi, în sinea lui, era
destul de interesat să afle cât mai mul-
te.

Simţindu-se măgulit de laudele
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pe care Bunicul i le-a adus mai de-
vreme, Culai şi-a îndreptat coloana şi,
aproape umflându-şi pieptul, a închis
pe jumătate ochii, privind în zare, prin-
tre gene.

– În privinţa îndărătniciei câine-
lui sau a rezistenţei pe care acesta, po-
tenţial, o poate opune la instruire, să
nu-şi facă nimeni probleme. Există,
din start, o respingere instinctivă a
noului. Câinele s-a fixat şi chiar a în-
cremenit în universul său. Din care tre-
buie scos şi trecut în alt univers. E! Şi
această perioadă de trecere, el o tră-
ieşte în universuri paralele. 

Aici, Culai s-a oprit şi, pentru o
clipă, a dus mâna la frunte, făcând, par-
că, efortul de a-şi aminti ceva. Apoi a
continuat ca şi când nimic nu s-ar fi în-
tâmplat, spunându-le că, de data asta,
trebuie menţionată, în mod special,
conexiunea de interdependenţă dintre
cele trei elemente ale silogismului, a
căror sincronizare instantanee dă naş-
tere unui sistem coerent, mult mai com-
plex. Această coerenţă îi deschide câi-
nelui noi universuri ale realităţii. Uni-
versuri de diferite mărimi, în care el
trăieşte, dar pe care, încă, nu le-a des-
cifrat. Şi tot coerenţa elementelor as-
tea îl trimite şi la relaţia materie- ener-
gie. Iar aici - atenţie! - se cere amintit,
din nou, că animalul a conştientizat
deja nevoia sa de hrană. Că doar de la
antici şi până în zilele noastre, hrana
a tot fost o problemă. Că de-aia „îm-
păraţi pe care lumea nu putea să-i mai
încapă au venit şi-n ţara noastră de-au
cerut pământ şi apă“. Şi de-aia e ne-
voie ca hrana care ne-a mai rămas de

la antici să fie cuantificată sub formă
de pachete de materie-energie. Adică
de cuante.

Acuma, ceea ce-i mai rămâne de
făcut câinelui e ca el să descopere co-
erenţa acestor cuante, la scări de mă-
rimi diferite. Fie macro, fie micro. 

Şi, în încheiere, mai trebuie pre-
cizat încă ceva, foarte important: Feno-
menul de nonlocalizare cuantică. Adi-
că orice câine trebuie obişnuit să nu ca-
ute hrana într-un anume loc, aşa cum
făcea un alt câine pe care l-a avut el
la instruit şi care umbla pe la scările
blocurilor. Că, vezi Doamne, alea e-
rau macroscări. Sau cum ar putea face
Picu, aşteptând la scara de la foişorul
casei Bunicului, care, în comparaţie cu
celelalte, e o microscară. Iar valori-
zarea diferenţei dintre aceste scări du-
ce la iniţierea unei deschideri unila-
terale a unuia sau a altuia dintre cele
două universuri. Asta îi crează câine-
lui o stare de ambiguitate. De aici, în-
cet, încet, imaginile din mintea lui nu
numai că se amestecă, dar încep să se
şi ciocnească. Şi atunci, pe bună drep-
tate, el se întreabă: Măi, eu mai sunt
eu? Sau eu sunt altul? Adică celălalt?
Cel din universul paralel. Ceea ce îl
face să traverseze o criză de identitate.
Lucru care îi crează un fel de dedu-
blare a personalităţii, până în clipa în
care îşi dă seama că nu mai este el.  

Eee! Şi tocmai de aici încolo, in-
tervine ereditatea. În codul lui genetic
fiindu-i înscris instinctul de a lătra,
câinele uită că până atunci nu mai fă-
cuse aşa ceva şi, instinctiv, începe să
latre… Şi gata.
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Lucian Mănăilescu

Sentiment din Nord

Poetului George Vulturescu

Trebuie să priveşti istoria ca melcul,
cu un ochi în afară şi cu altul
întors înăuntru, orbit de nevăzut!
Numai aşa vei putea adormi
în ruinele nopţii, numai aşa 
te vei naşte de o mie de ori,
numai aşa poţi supravieţui memoriei 
megalitice a copilăriei.
Trebuie să crezi în toate astea -
chiar şi după ce rugurile
se vor aprinde la capătul lumii!... 
Unde, dacă nu în peşteră, mai e loc
pentru templu? Unde poate fi 
mai la nord de noi înşine? 
Cum altfel, dacă nu 
bântuiţi de miracolele singurătăţii
ne putem întoarce?

Ţara surdo-mută

În ţara mea interzisă îngerilor
flutură drapelele şi iluziile, 
fericirea se vinde ambalată
în pungi de plastic,
se dansează după ropotul ploii
nici un sentiment nu e interzis 
şi lumea e veselă
ca la o nuntă de la care a fugit

mireasa.
În ţara mea surdo-mută
afişele escaladează ziduri

somnambule,
în timp ce lucrurile
se holbează la oamenii
îngrămădiţi în mijloacele
de visat în comun.

Ţara mea e undeva foarte departe,
pe alt continent sau poate
pe altă planetă, nici televiziunile
nu mai au veşti de acolo,
se transmit în direct
numai violuri şi spasme numai
paradisuri fiscale şi păpuşi 

gonflabile
numai discursuri patetice
într-o limbă tot mai străină.

Hamangia

Sunt  un copil bătrân...
Mă recunosc 
după urmele paşilor desculţi
şi după fruntea duios
rostogolită în palme.
Doamne, sunt atât de singur
printre tăcererile Tale!
Şi e atât de departe...
Şi trece un soare prin inimă
şi mă risipeşte în lumină...

Pe râu, printre nuferi

În zadar ai sugrumat gâtul de lebădă 
al tăcerii 
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răscolind prin oglinzi 
după chipul tău palid.
Zadarnic sub tragice măşti
ţi-ai ascuns iubirea, la fel cum
a fost inutil şi jocul tău
cu păpuşile de cârpă şi nebunia...
Ai îmbătrânit Ofelia, de mult
ai îmbătrânit,
plutind pe râu, printre nuferi...

Mâna verde

Din megapolisul acesta 
de la marginea lumii,

cu felul lui de a fi fericit 
printre moluşte 

şi zări cu adolescenţi care zboară
prin somn, 

în care ninge cu cenuşă de lumină
peste zidurile cu pielea crăpată 

de cuvinte neînţelese,
din insula aceasta mereu glorioasă 
în care oamenii mărşăluiesc, 

umăr la umăr,
către mările albastre ale singurătăţii,
din oraşul acesta, scufundat 

în mintea mea,
ca o Atlantidă ireversibilă, vor erupe,
foarte curând, anomaliile 

multiculore
ale noului secol şi vom fi fericiţi 
şi aurolacii vor dansa  pe străzi 
împreună cu ploile ridicând către cer
mâna verde a libertăţii.

Nu mai râzi cu noi, Anuţa

Spun că te-au adus acasă, dar nu…
Lada aia de lemn e plină cu pământ

de flori, 
cu pietre de râu, cu foşnete 
din alchimia aberantă a vieţii…

Nu mai râzi cu noi, Anuţa, 
cum râdeai

la Paris, fumând aerul nobiliar 
din grădinile Versailles-ului
şi spunând: uite ce kitsch şi la ăştia,
câtă Grecia falsificată şi ce cocleală
sub perucile Ludovicilor!

Acum ai uitat nopţile noastre 
de pomină

când ne adunam în jurul focului
şi tu râdeai, Anuţa, râdeai cu ochi 

de jar,
mai tare decât lătra căţelul 

pământului,
mai tare decât ţipa întunericul
sfâşiat de colţii de argint ai
stelelor…

Acum nu mai râzi cu noi, Anuţa!
Acum cade o ploaie rece de vară şi
picăturile de lumină se scurg 

în pământ şi
în curtea casei tale mesele şi
scaunele sunt goale
iar pe sârma de rufe o batistă uitată
flutură  către zările oarbe.

Cocorul

Pe tata l-a luat înserarea cu lopata
şi l-a făcut negură şi ploaie şi vânt
de n-a mai încăput pe pământ.

- Tată, întreb nucul bătrân şi amar, 
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unde a-i ascuns zilele din calendar
şi de ce în casa noastră cântă cucii
şi-n grădină mărul ionatan
îşi face semnul crucii?

El a tăcut foşnind ca un cocor
prin cerul asurzitor şi târziu
şi dintr-o dată i s-a făcut dor 
şi pustiu...

N-ai să știi

O să mă ascund printre păsări!
îţi spun.

N-ai să ştii, când ochii mei vor fi
rouă,

că te privesc cu toată copilăria
în loc de inimă!
Nu, n-ai să ştii niciodată
că degetele mele vor fi
adierea vântului în părul tău…
Va fi doar aşa, ca un joc ciudat
de-a „V-aţi ascunselea”
şi iarba va creşte şi soarele va apune
şi paşii se vor pierde…
Dar n-ai să ştii!

Fetiţa cu chibrituri

Acrobaţii
se strâng, seară de seară, la şedinţele
de spiritism, mişcând cu imaginaţia
mese şi scaune şi goluri de aer,
de parcă lumea s-ar fi mutat în cer...
E un spectacol de gală, cu salturi

mortale
escavând întunericul şi lumea

aplaudă
şi reflectoarele se sting şi într-un colţ
al arenei, îmbrăcată în rochia
de mireasă a ploii, copilăria
aprinde chibrituri…

Vulcanul

Pe El Teide,
memoria se umple de foşnetul 

norilor,
de stâncile de lavă pietrificată
înşurubate în aer…

Dar, undeva, în adâncul inimii,
un soare ascuns îşi dezlănţuie arşiţa
pregătind explozia care va întemeia 
o nouă geologie luxuriantă

Îmi sprijin umbra bătrână
de umărul nopţii şi urc
conul indiferenţei abrupte…

Statuie de SINE

O să-mi ridic o statuie, aici,
în deşertul de oameni - spune
poetul Rodian Drăgoi -
o statuie ecvestră cu un cal alb
galopând cu singurătatea în spate…

Între timp viscolul oraşului 
se aude tot mai aproape,
şenilele norilor lasă urme adânci
în câmpia albastră
şi ninsorile abia mai reuşesc 
să acopere huruitul
continentelor în derivă.

Totuşi - zicea Poetul - o să-mi ridic 
o statuie aici,
în deşertul de oameni:
vă rog, luaţi fiecare o piatră în mână 
şi miluiţi-mă!
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Viorel Frîncu

Într-o scrisoare adresată preşe-
dintelui Comitetului judeţean de cultu-
ră şi educaţie socialistă, Ion Nae, di-
rectorul Bibliotecii judeţene, Alex. O-
proescu, propunea înfiinţarea unui
„cenaclu reprezentativ al judeţului (...)
şi care să poarte numele lui Vasile
Voiculescu, marele scriitor de origine
buzoiană”.

În respectiva cerere se invocau,
printre altele, bogata tradiţie cultural-
literară din judeţul nostru, existenţa
unui real nucleu scriitoricesc în peri-
oada care a urmat reorganizării ad-
ministrativ-teritoriale din anul 1968,
ca şi necesitatea amplificării acestei

activităţi în lumina orientărilor şi sar-
cinilor reieşite din documentele... etc.

De asemenea, se menţiona fap-
tul că, în urmă cu două decenii, „nu
exista niciun scriitor care să trăiască
şi să activeze în perimetrul său, însă
astăzi judeţul Buzău oferă imaginea
unei excepţionale dezvoltări şi pe tă-
râm cultural-literar: numeroase cer-
curi şi cenacluri literar-artistice şi
peste 50 de cărţi publicate de autori
locali. Acestora li se adaugă alţii ca-
re, deşi nu au încă volume proprii, sunt
prezenţi tot mai mult în ziare, reviste
şi antologii, obţinând premii impor-
tante.

Urmează nominalizarea creato-
rilor, semnatari de volume: Gheorghe
Andrei, George Băiculescu, Constan-
tin Brăescu, Puiu Cristea, Traian
Cristea, Dumitru Ion Dincă, Marin
Ifrim, Mircea Lerian, Aurelian Ma-
reş, Gheorghe Mincă, Alexandru O-
proescu, Constantin Petcu, Ion Stan-
ciu, Corneliu Ştefan sau cu activitate
publicistică bogată: Paul Androne,
Gheorghe Ene, Călin Gheţu, Nicolae
Gâlmeanu, Dan Manolescu, Dan Ne-
meş, Emil Niculescu, Nicolae Peneş,
Claudiu Săftoiu, Grigore Radu Stă-
nescu, Gheorghe Vasile.”

Pe parcurs, s-au mai înscris în
cenaclu: Ion P. Iacob, Valeria Tăicu-
ţu, Alice Violeta Popescu, Mihai M.
Macovei, Cornel Stângă, Aurel Ga-
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nea, Ionel Banu şi alţii.
Ca urmare a acestei solicitări,

preşedintele Comitetului judeţean de
cultură şi educaţie socialistă Buzău
emite o dispoziţie prin care se menţio-
nează la Art. 1: „Începând cu data de
25 noiembrie 1987, se constituie Ce-
naclul literar „Vasile Voiculescu”, ca
cenaclu (sic!) reprezentativ al judeţu-
lui, patronat de Comitetul judeţean de
cultură..., cu sprijinul Uniunii Scriito-
rilor din R.S.R.”

La şedinţa de constituire a cena-
clului, desfăşurată în sala de festivităţi
a Consiliului judeţean au fost prezente
nume importante ale literaturii româ-
ne: D. R. Popescu, preşedinte al U.S.R,
precum şi scriitorii: Ion Băieşu, Va-
leriu Râpeanu, Nicolae Dragoş, Lau-
renţiu Ulici, Radu Cârneci, Denisa
Comănescu, Nicolae Prelipceanu, Tra-
ian T. Coşovei, Marius Tupan, Nico-
lae Iliescu, precum şi membrii fonda-
tori.

Au citit din creaţiile proprii, la
respectiva festivitate: Denisa Comă-
nescu, Gh. Andrei, Dan Nemeş şi
Ion Stanciu. În încheiere, din rândul
celor 25 de membri fondatori, menţi-
onaţi mai sus, s-a numit conducerea ce-
naclului, în următoarea componenţă:

Radu Cârneci, din partea U.S.R. -
preşedinte; Corneliu Ştefan - secre-
tar; Dumitru Ion Dincă, Alexandru
Oproescu, Ion Stanciu (după o lună,
este înlocuit cu Gh. Andrei) - membri.

În baza Regulamentului de or-
ganizare şi funcţionare, cenaclul şi-a
desfăşurat activitatea în incinta Bi-
bliotecii judeţene, prima şedinţă având
loc la 27 decembrie 1987, la care au
participat: Gheorghe Andrei, Paul
Androne, Puiu Cristea, Traian Cris-
tea, Dumitru Ion Dincă, Gheorghe
Ene, Călin Gheţu, Marin Ifrim, Au-
relian Mareş, Gheorghe Mincă, E-
mil Niculescu, Alexandru Oproescu,
Nicolae Peneş, Constantin Petcu,
Claudiu Săftoiu, Ion Stanciu, Gri-
gore Radu Stănescu, Corneliu Şte-
fan, Gheorghe Vasile.

Prima ieşire în public a cenaclu-
lui s-a petrecut la 21 ianuarie 1988, la
Clubul Schelei Berca, unde a fost or-
ganizat un colocviu şi un recital de
poezie intitulat „Laudă pământului
românesc”. Au participat: Corneliu
Ştefan, Emil Niculescu, Dumitru Ion
Dincă, Gh. Mincă, Gh. Andrei, Călin
Gheţu, Marin Ifrim, Claudiu Săfto-
iu, Dan Nemeş, Nicolae Gâlmeanu
şi un invitat: Titus Vâjeu, redactor la
Radio.

Asemenea întâlniri literare au
mai avut loc la Casa de cultură Ne-
hoiu (9 iulie 1988) şi Căminul cultural
Gura Teghii (10 iulie 1988 şi 31 ian.
1989), Căminul cultural Ruşeţu (10
dec. 1988), Şcoala din Cartierul „Mi-
hai Viteazul” (30 ian. 1989), Primăria
Pogoanele (22 feb. 1989), A.C.H.
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Siriu (18 martie 1989), Casa de cul-
tură a tineretului (16 mai 1989) s.a.. 

Ultimile prestaţii literare în pu-
blic ale membrilor cenaclului au avut
loc pe 9 nov. 1989 la Liceul Pedago-
gic „Spiru Haret”, Şcoala generală nr.
14, ambele din municipiul Buzău, şi
Căminul cultural Ruşeţu, la cea din ur-
mă prilejuită de întâlnirea cu scrii-
toarea Passionaria Stoicescu, care şi-
a lansat cartea de proză „Soare cu
dinţi”.

În primii doi ani de existenţă ai
cenaclului, la manifestările literare or-
ganizate au participat personalităţi im-
portante ale culturii naţionale, din ca-
re amintim: Marin Sorescu, Radu
Cârneci, A. I. Zăinescu, Ecaterina
Ţarălungă, prof. univ docent Al. Piru,
Lucian Avramescu, prof. univ. Mihai
Zamfir, Bucur Chiriac, George Za-
rafu, Florentin Popescu, Dumitru
Matală, Denisa Comănescu, Nicolae
Prelipceanu, Mircea Herivan s.a..

După o pauză de aproape trei
ani, la 31 ian. 1992, „la  Biblioteca
judeţeană a avut loc redeschiderea ce-
naclului condeierilor buzoieni, [...] pre-
cedată de salonul «I. L. Caragiale şi
Buzăul»”, după cum consemnează zia-
rul „Muntenia”.

Din noul nucleu al cenaclului au
fost prezenţi la eveniment 12 membri:
Gh. Istrate, Gabriel Cocora, Gh.
Ene, Ion Stanciu, Marin Ifrim, Lu-
cian Mănăilescu, Gh. Mincă, Ion
Hănţulescu, Raul Gâlmeanu, Dorel
Istrate, Cornel Stângă, Alex. Oproescu.

Noua structură de conducere a
cenaclului a fost formată din: Gh. Is-
trate - preşedinte; secretariatul: Gh.

Ene, Lucian Mănăilescu, Alex Opro-
escu, Ion Stanciu, Cornel Stângă [ul-
terior Emil Niculescu].

În perioada dec. 1992 - sept.
1994, se editează Buzăul literar (4
apariţii), „publicaţie a Cenaclului „V.
Voiculescu” - editor coord.: Alex.
Oproescu şi red. şef Gh. Istrate; sec-
retar de red.: Lucian Mănăilescu; re-
dactori: Gh. Ene, Emil Niculescu,
Claudiu Săftoiu, Ecaterina Ţarălun-
gă; Tehnored. şi corectură: Marcela
Chiriţă.

În articolul-program, titrat „Un
început”, este definit crezul publica-
ţiei, astfel: „Buzăul literar se defineşte
ca un fragment nou dar şi de continui-
tate la cartea pururea neterminată în
care s-a consemnat strădania interfer-
ată a atâtor vrednici cărturari buzoieni 
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- începând cu episcopul tipograf, poet
şi traducător Mitrofan şi până la Ion
Caraion, avându-l în culminaţia supre-
mă pe marele şi încă necunoscutul mag
Vasile Voiculescu. Publicaţia noastră
se vrea un ecran cuprinzător în care, cu
modestia unui program suficient de
ambiţios în vrerile lui lucide şi riguros
studiate, vom revela şi reevalua tot ce-
ea ce reprezintă valoare şi document
cultural izvorâte din acest orizont spi-
ritual buzoian, dar şi de întâmpinare a
viitoarelor frunţi literare ce se dove-
desc a nu fi puţine”.

Din sumarul primului număr:
„Cultura oriunde acasă” (Claudiu Săf-
toiu), „Reacţii ale presei buzoiene şi
râmnicene la moartea lui Caragiale”
(Alex. O[proescu]), „V. Voiculescu
după detenţie” (Radu Voiculescu), „Bu-
cur Chiriac, 60 ani” (Ion Rotaru), „Via-
ţa de cenaclu” (Lucian Mănăilescu),
„Meridiane culturale” (Ecaterina Ţa-
rălungă). Este inserat un facsimil -
„Orgoliosul alter-ego”- semnat Ştefan
Aug. Doinaş, „în exclusivitate pentru
Buzăul literar”.

După 22 de ani, la iniţiativa
publicistului Viorel Frîncu, în cadrul
unei şedinţe solemne (11 ian. 2016,
Aula „Basil Iorgulescu” a Bibliotecii
judeţene”), în prezenţa unui numeros
public, în marea majoritate scriitori
(31) se redeschide Cenaclul literar „V.
Voiculescu”. 

Prin vot deschis, este ales comi-
tetul de conducere, cu următoarea com-
ponenţă: Călin Gheţu - preşedinte; Pr.
Paul Iulius Negoiţă, Ovidiu Cameliu
Petrescu, Valeria Manta Tăicuţu şi
Lucian Mănăilescu - membri.

De asemenea este aprobat Re-
gulamentul de organizare şi funcţi-
onare al cenaclului şi se fixează ul-
tima zi de miercuri din lună, între ore-
le 16.30-18.30, ca dată de desfăşurare
a activităţii.

Prima şedinţă de cenaclu a avut
loc în ziua de 27 ianuarie 2016, la
Sala „V. Voiculescu” a Bibliotecii ju-
deţene, în prezenţa a 21 de membri,
din cei 51 afiliaţi, primii lectori fiind
poeţii Mihaela Roxana Boboc şi Ni-
colai Tăicuţu.
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Poetul obscur
(în loc de epitaf)

prietenii mei
poeţii cei mari
scriu capodopere
ei filtrează esenţa
luminii de absint
direct din creier

poemul le ţâşneşte direct din vintre
din mădularele ciuntite
din reflexia stelară
a ochiului pineal

ei sunt canibalii
faptelor mărunte

poeţii cei mari
au iarba fiarelor
şi mii de jivine
ascund
în verbul lor

poeţii cei mari
vor ajunge
exact ca mine
un pumn de ţărână

Schimbul de noapte

treimiitreisutetreizecişitrei de nopţi

alături de van Rijn 
pentru ca rondul să fie deplin
pe tărâmul
cuvintelor cărora le-am fost
de unică folosinţă
din ele întâmplările
atârnăn ca nişte piei
jupuite de
o mie şi una de roţi
printre care m-am strecurat
cu dexteritate

sunt atâtea mecanisme
care ne sunt
de folos

roţi de tortură
minunate

Vocea sumbră 
care mă extrage din urnă 

melancolia e o ploaie acidă
care exfoliază 
cântecul nerostit
asemenea luminii răzuite 
din aureolele  sfinţilor
departe de drumul lui homer
patria de acum e întunericul
iar rege este umbra
acestui poem
pe care-l urmezi în neant 

Spre înţelesul tuturor

ceva simplificat
sacrificat
de o lume prea complicată
numitorul
a ceea ce n-ar fi trebuit
să se-ntâmple
liantul
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a două principii aparent intangibile:

sunt o reducere la absurd
într-o mulţime vidă

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

*
unul câte unul 
dispar din tabelul elementelor 
unul câte unul
luând cu ei aburul 
de pe luciul oglinzii

prietenii
lasă în urma lor
o amintire înceţoşată
în mlaştina căreia 
mă afund
puţin câte puţin

Jurământul lui Hipocrate
ce bine 
creierul nu are muşchi
şi nimeni din afară 
nu poate vedea sforţările minţii 
şi toate lucrurile au finalitate

şi minciunile sunt atât de fierbinţi
când un bolnav îi urează 
altui bolnav:
sănătate  

S.O.S. (un înger)
un înger

îmi curăţă visele
şi-mi împrumută aureola
„salvează viaţa mea”
o picătură de ploaie
căzută în deşert

*
ar putea fi
o adiere din trecut
din prezentul
care mă ocoleşte
o fărâmă din viitor
îngerul meu păzitor

*
o viaţă a trudit îngerul
ca să devin om
o viaţă de om
cât o iluminare
de înger

*
câte un înger
pe fiecare pleoapă
ce orbire poate fi
mai luminoasă?

Om de zăpadă, crezi că vom
fi prieteni până la vară ?
într-o tăcere nefirească
căreia se deda cu voluptate
în singura patrie
persuasivă devoratoare sibilică
era un singur om
de fapt un om singur
care trăgea la edec
corabia asfinţitului

*
pe mine mă ţine de mână
Dumnezeu
ca să nu mă împiedic
în hăţisurile întunecate
ale Frumuseţii
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„IEŞIREA DIN CRISALIDĂ”
Dau din nou ceasornicul timpu-

lui înapoi cu vreo patruzeci şi cinci de
ani şi mă văd iar elev la un liceu bu-
zoian, încărcat de vise tinereşti, năzu-
ind să-mi văd numele într-o revistă li-
terară, să cred că toate drumurile mele
de scriitor sunt deschise şi că nimeni
nu-mi mai poate opri avânturile şi spe-
ranţele. La etajul al doilea al unei clă-
diri ce adăpostea pe atunci casa de cul-
tură a oraşului, acolo unde azi se află
un hotel, în fiecare zi de vineri ne adu-
nam la un cenaclu literar ce purta nu-
mele unui scriitor la modă atunci, aproa-
pe uitat cu totul astăzi, „Alexandru Sa-
hia”, vreo douăzeci şi cinci de visă-
tori. Şi cum a visa nu-i niciodată târ-
ziu, acolo veneau elevi şi profesori,
avocaţi şi pensionari, femei „casnice”,
muncitori şi funcţionari cărora în cea-
suri de seară muzele le băteau în geam.

Prin forfota de la amintitul cena-
clu disting şi figura lui Mircea Ichim,
colegul meu de şcoală de la prestigio-
sul liceu „B.P. Hasdeu”. Tatăl lui e pro-
fesor de limba română şi cotat printre
intelectualii respectaţi ai oraşului.
Pare-mi-se că a publicat şi câteva cărţi
de istorie literară. Fratele celui despre
care scriu se-ntâmplă să fie chiar în ace-
eaşi promoţie cu mine, însă n-are nici
pe departe „aura” lui Mircea - tânăr cu
multe lecturi şi cu ceva har poetic, pre-
ţuit de ceilalţi cenaclişti şi fără îndo-
ială simpatizat în taină de mai multe

tinere eleve la celălalt liceu, „Emi-
nescu”, până nu demult fost numai de
„fete”.

Mircea Ichim scria puţin şi pe
atunci (ca şi mai târziu dealtfel) publi-
că şi mai puţin din tot ce scria. După
o vreme am ajuns colegi şi la Filolo-
gia bucureşteană, şi nu de puţine ori
ne întâlneam la cenaclurile literare din
Capitală, la căminul studenţesc şi - aşij-
derea ca la Buzău - schimbam păreri
despre poezie, despre buzoieni, de-
spre jurnalistică şi despre multe altele.
Drumurile vieţii ni s-au întretăiat şi
mai târziu, când el a ajuns redactor la
ziarul judeţean din oraşul natal, iar eu
- mai întâi colaborator, iar mai târziu
coleg de redacţie cu el - am poposit
pentru o scurtă perioadă în Buzăul
adolescenţei. Apoi, din nou, şi el şi eu,
la Bucureşti, urmând fiecare traiec-
torii diferite ale destinului. Prin 1981-
1982, mi se pare i-a apărut o carte de
poezie, singura de fapt, tipărită la Edi-
tura „Cartea Românească” - o carte-
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poem, volum  oa-
recum ciudat, ori-
cum  interesant, fi-
indcă era vorba
de un fel de piesă
de teatru, cu per-
sonaje şi coruri
precum tragediile
antice. Dacă nu
cumva mă înşea-
lă memoria mica
plachetă sugestiv

intitulată Ieşirea din crisalidă a fost
semnalată firav şi prin câteva publi-
caţii, iar autorul ei, orgolios, îmi spu-
nea că speră să primească Premiul
Uniunii Scriitorilor - fapt care nu s-a
întâmplat fiindcă şi atunci, ca şi azi,
cărţile erau premiate după alte criterii
decât cele strict valorice...

Aminteam mai sus de tragediile
antice şi un joc de neînţeles al destinu-
lui a făcut ca însăşi familia prietenului
meu să aibă un sfârşit desprins parcă
din scrierile lui Eschil, Sofocle sau Eu-
ripide: tatăl, profesorul a fost operat,
a rămas fără un picior şi o vreme a
mers să predea lecţii elevilor spriji-
nindu-se într-o cârje; într-unul din ce-
le mai plăcute momente ale vieţii lui,
la propria-i nuntă, Mircea Ichim şi-a
pierdut subit mama în urma unui atac
de cord, iar după o vreme fratele lui,
student în ultimul an la Universitatea
din Bucureşti a fost găsit, după vreo
săptămână, spânzurat în casele părin-
teşti în care nu mai locuia nimeni, fi-
indcă Mircea Ichim era pe atunci la
Bucureşti. 

La sfârşitul lui februarie 1993,

în nişte zile cumplite, cu ger şi zăpezi
cum nu mai văzuse capitala noastră de
multă vreme, sufletul generos şi sen-
sibil al lui Mircea Ichim a ieşit şi el pe
neaşteptate din crisalida trupului - poa-
te pentru a se face fluture şi a-şi lua
zborul către necunoscutele tărâmuri
de dincolo. Era la ceasul în care omul
ajunsese la o remarcabilă împlinire
profesională, căci - împătimit al presei
şi bun profesionist în domeniu - fuse-
se remarcat de puterea politică a vre-
mii şi chemat la conducerea ziarului
Dimineaţa, iar mai apoi ales deputat
de Giurgiu în Parlamentul ţării. Puţi-
nilor prieteni şi cunoscuţi care ne-am
aflat în jurul catafalcului depus la Bise-
rica Amzei le-am vorbit şi eu despre
liceanul, studentul şi tovarăşul meu de
visuri de odinioară, cu convingerea că
cel care ne părăsea atunci ar fi mai a-
vut multe de făcut şi de împlinit dacă
moirele i-ar mai fi dat răgaz. Şi iată în
acel februarie al lui 2008 s-au împlinit
cincisprezece ani de atunci, vreme în
care mulţi l-au uitat şi foarte puţini
mai văd, în amintire, statura acestui
tânăr trecând hotărât pe holurile Filo-
logiei bucureştene, prin redacţiile de
la Viaţa Buzăului, Albina sau Dimi-
neaţa, publicaţii în paginile cărora
Mircea Ichim şi-a lăsat cu o bucurie,
o dragoste şi o dăruire, cum greu se
mai pot întâlni în zilele noastre, o ma-
re parte din suflet şi din gânduri...

Ieşirea din crisalidă, singura
scriere lăsată în urma lui, este o carte
adevărată, a unui poet adevărat, năs-
cut şi nu făcut. Rătăcită prin cine ştie
ce rafturi de bibliotecă, ea a rămas să
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vorbească celui ce întâmplător o des-
coperă, despre un poet autentic şi ori-
ginal. Dar pe cine mai interesează as-
tăzi o carte de poezie şi un nume de po-
et care a trecut ca o fulguraţie prin li-
brării, acum peste douăzeci de ani?

DINCOLO DE 
„MĂŞTILE SOMNULUI”

Dacă nu-mi amintesc cu exacti-
tate când şi în ce împrejurări i-am cu-
noscut pe unii dintre scriitorii cu care
mi s-au încrucişat drumurile vieţii, în
ce-l priveşte pe Gheorghe Istrate fap-
tele sunt cât se poate de limpezi: pri-
ma oară ne-am întâlnit prin anii ’60 ai
veacului trecut. şi locul întâlnirii e si-
gur: Cenaclul literar „Alexandru Sa-
hia” din Buzăul adolescenţei, în care
mi-am petrecut anii de gimnaziu şi pe
cei al liceului.

În acele vremuri (care, în treacăt
fie zis, cu cât înaintez în vârstă cu atât
se umplu de o aură romantică) într-un
oraş ca Buzăul, de fapt un târg de pro-
vincie ceva mai răsărit decât altele
faptele de cultură erau atât de puţine în-
cât abia se puteau număra pe degete-
le de la o singură mână. Între ele şe-

dinţele amintitului cenaclu literar erau
- mai ales pentru aspiranţii la afirmare
literară, cum ne consideram noi - foar-
te importante. Săptămânal cam zece-
douăzeci de inşi de vârste, profesii şi
cu preocupări de creaţie diferite ne adu-
nam într-o încăpere a Casei orăşeneşti
de cultură şi discutam - fie pe mar-
ginea textelor unui cenaclist, fie pe
marginea unei cărţi, a unui articol sau
a unei creaţii dintr-o revistă apărută de
curând. Întâlnirile de acolo erau ca o
evadare din banalul vieţii de zi cu zi pe
o insulă mirifică şi cu vegetaţie exo-
tică, unde spiritul şi sufletul trăiau cu
adevărat clipe de bucurie şi împlinire.
Gheorghe Istrate, ca şi Ion Gheorghe
mai înainte, ori Dumitru Ion Dincă mai
târziu, venea la întâlnirile noastre adu-
când aerul curat şi limpede al câmpiei,
zările albastre şi încărcate de mister
ale Bărăganului buzoian, cel care nicio-
dată, nici azi (şi poate nici în viitor) nu
va fi pe deplin „cântat” sub toate ipos-
tazele lui în pagina literară.

Prietenos, sfios ca o domnişoa-
ră, politicos şi poate chiar puţin exce-
siv de ceremonios şi de manierat în
comparaţie cu noi, ceilalţi, Gheorghe
Istrate s-a făcut repede plăcut, mai
întâi ca om „în carne şi oase”, iar mai
apoi şi ca poet. Şi, fireşte, era apreciat
pentru textele lui lirice, pe care - cred
că dintr-o cenzură autoimpusă - nu le
citea prea des la reuniunile noastre.

Cu o biografie în bună parte zbu-
ciumată graţie vicisitudinilor vremii
(a fost bibliotecar, activist cultural,
impiegat de mişcare la CFR) acest
prieten al meu a ajuns la Facultatea de
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Limba şi Literatura Română mai târ-
ziu decât ar fi fost normal, aşa încât
am putut fi colegi, despărţindu-ne doar
un an, deşi, ca vârstă diferenţa dintre
noi este de cinci, exact cât durau pe a-
tunci studiile universitare. Aşa se face
că în anii studenţiei ne-am cunoscut şi
ne-am apropiat mai mult decât se în-
tâmplase la Buzău. Preocupări literare
comune (cenacluri, reviste, fel de fel
de întâlniri culturale şi nu în ultimul
rând cafeneaua „Albina” din apro-
pierea facultăţii) ne-au adus de multe
ori alături în Bucureştiul multelor eve-
nimente din acei ani. Am devenit pri-
eteni şi aşa am rămas până azi.

Debutul lui Gheorghe Istrate cu
Măştile somnului, produs în chiar
anul în care el termina facultatea (1968)
a stârnit plăcute şi aşteptate ecouri în
presa literară, criticii importanţi ai mo-
mentului comentând favorabil poezi-
ile autorului născut la Limpezişul Bu-
zăului, iar autorităţile din judeţul lui de
baştină (luând act de asta, cum se zice
în termeni juridici) au început să-l in-
vite tot mai des la fel de fel de mani-
festări literare organizate pe plan lo-
cal. Şi cum peste numai doi ani, în
1970, aveam să debutez şi eu (tot cu po-
ezie şi tot în frumoasa şi jinduita pe
atunci colecţie „Luceafărul”) de la o
vreme am început să mă bucur, la fel
ca Gheorghe Istrate, de acelaşi „trata-
ment”, fiind invitat de buzoieni, ală-
turi de autorul Măştilor somnului la
multe manifestări culturale. De-a lun-
gul anilor am mers şi în multe alte lo-
curi din ţară. Recunosc sincer că în
compania lui m-am simţit de fiecare

dată excelent. Dincolo de compatibili-
tatea noastră (el mai cald, mai sfătu-
itor, mai predispus să dea un anume
„romantism” conversaţiilor; eu mai
expansiv, mai înclinat spre partea anec-
dotică, pragmatică a lucrurilor) cred
că există şi un „Ce”, „un dat” comun,
insuflat nouă de locurile buzoiene şi
poate de aici şi o parte din coloanele
ce susţin prietenia care ne leagă. Cel
puţin în judeţul din care venim amân-
doi (dar şi în Vrancea, mai de curând)
organizatorii de manifestări culturale
s-au obişnuit într-atât să ne asocieze
încât aproape că nu concep să ne in-
vite separat la câte un festival ori la
câte o lansare de carte. Buzoienii ne-
au conferit în aceeaşi zi titlul de „Ce-
tăţeni de onoare” ai municipiului lor,
iar vrâncenii la „Zilele Duiliu Zam-
firescu” sau la „Salonul literar Drago-
sloveni” aşijderea, ne cheamă de fie-
care dată „în tandem”,  considerându-ne
cum se exprima cineva de acolo „de-
ai noştri”.

Gheorghe Istrate este azi unul
dintre cei mai interesanţi poeţi, cu o
mitologie şi cu un univers propriu, in-
confundabile, Ritualurile şi Runele lui
probând har şi meşteşug, dar şi o în-
delungată şi rodnică trudă pe cuvânt,
un poet de adâncă şi rară sensibilitate,
poate încă nu îndeajuns de preţuit pen-
tru cărţile pe care le-a publicat.

Revenind la „omul Gheorghe Is-
trate” nu pot să nu-mi amintesc şi unul
din nenumăratele momente anecdoti-
ce trăite împreună şi care, la o adică,
poate face deliciul celui ce va citi aces-
te rânduri.
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Eram la renumita staţiune vini-
viticolă de la Pietroasele, după o şeză-
toare literară desfăşurată la Buzău.
Când am dat să intrăm în local, unde
urma să ni se servească cina, în hol
am zărit un amărât de câine, un maida-
nez negru, zgribulit de frig (era, dacă
nu mă înşel, la un sfârşit de toamnă)
şi tremurând lângă un perete. Eu n-am
apropiat de el, l-am luat în braţe şi-n
vreme ce animalul, speriat, neştiind ce
am de gând cu el, se zbătea să scape (se
vede treaba că nu prea era obişnuit cu
asemenea gesturi de tandreţe) prie-
tenul meu, aflat la doi paşi în urmă s-a
apropiat, a prins cu o mână o labă a
maidanezului şi s-a înclinat s-o sărute.
Cineva din grup s-a grăbit să imortali-
zeze clipa şi aşa se face că în arhiva
personală mai am şi azi o fotografie cu
acea secvenţă atât de neobişnuită şi
totuşi atât de plină de căldură şi de
candoare. Am aflat mai pe urmă că
Gheorghe Istrate avea şi el acasă un
câine, că înţelegea foarte bine firea
acestor animale şi că le cunoştea dra-
gostea, firea şi ataşamentul faţă de oa-
meni…

Dacă eu pot improviza un dis-
curs, indiferent în ce împrejurări m-aş
afla, prietenul meu, dimpotrivă, îşi cen-
zurează, îşi controlează foarte minu-
ţios spusele şi ca să fie sigur că nu gre-
şeşte, că nu gafează (ori poate din ti-
miditate) când ştie că trebuie să vor-
bească undeva îşi elaborează şi-şi tran-
scrie intervenţiile pe hârtie, după care,
când ajunge la locul cu pricina îl cite-
şte.

În luna mai a anului de graţie

2008, în cadrul unei „întâlniri cu scri-
itorii”, organizată de către Biblioteca
Metropolitană din Bucureşti, fiind eu
sărbătorit de către colegi, prieteni şi
cunoscuţi, Gheorghe Istrate, neputând
participa a trimis Victoriei Milescu
(cea care conducea „ostilităţile”) o fili-
pică, rugând-o să-i dea citire acolo.
Păstrez şi acum mesajul cu pricina, un
text olograf în care prietenul meu
scria printre altele: „Florentin este un
mare cavaler al verbului românesc
contemporan. De o prolificitate uimi-
toare, este autorul unor valoroase
cărţi de poezie, este poate, cel mai
puternic reflector în opera şi destinul
lui V. Voi- culescu, este prozator enci-
clopedist, critic literar, memorialist,
publicist ne- obosit şi editorul unei re-
viste unicat – Colibri, din păcate,
temporar estompată. Cred că Flo-
rentin Popescu este unul dintre cei
mai harnici scriitori de astăzi. Am
sentimentul precis că, ima-ginar, căli-
mara lui este perpetuu deschisă şi
peniţa stiloului său este în- totdeauna
umedă, deşi, probabil, scrie numai cu
pixul sau pe claviatura calculatoru-
lui.

Ne-am cunoscut în subţioara
sensibilă a cenaclului „Ing. Gheorghe
Ceauşu” din Buzău. Aşa numesc eu,
acum, fostul cenaclu „Al. Sahia” din
creuzetul căruia au descins mari scri-
itori precum Ion Băieşu, Ion Gheor-
ghe, mai apoi Mircea Ichim, Nicolae
Cabel, Ion Nicolescu, Florentin Popes-
cu, A.I. Zăinescu şi mulţi alţii.

Florentin este un exponent. Pe
degetele sale stau amprentele multor
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documente de istorie literară. Este
pasionat şi vârât pentru totdeauna în
aventura literaturii române, căreia i-a
rămas un sever devotat şi cu un talent
deplin în propria lui carieră. Floren-
tin pregăteşte şi un dicţionar emble-
matic al scriitorilor născuţi în coasta
de aur a Pietroasei, a Vulcanilor No-
roioşi şi în poarta largă a Bărăganu-
lui imensular. Îl asigur pe Florentin
că stă pe un raft special în biblioteca
mea, pe care o supraveghez cu un ochi
de corb. La mulţi ani împărăteşti, înal-
te oaspete al prieteniei străvechi!

P.S. regret să n-am putut veni să
ciocnim de zece ori un pahar cu vin,
dar îl pilotez în spital pe marele ne-
văzător George Nicolescu, cântăreţul
fără egal, într-o neaşteptată aventură
scriptică. Veţi afla în curând…”

CU GÂNDUL LA
„ABATOARELE DE GREIERI”

Ca şi cum n-aş privi lumea lite-
rară din interior, ca şi cum aş deschide
pentru prima oară o carte de poezie,
uneori rămân uimit în faţa unor coper-
te pe care citesc titluri inspirate, poate
chiar stranii, neobişnuite şi care, ori-
cum, nu pot ieşi decât de sub pana u-
nor scriitori înzestraţi cu harul meta-
forei şi al imaginii rare.

Cât de original şi cât de ciudat
sună: Abatoarele de greieri. Aşa s-a
gândit A.I. Zăinescu să-şi intituleze o
carte de versuri.

Şi se pare că titlul i s-a părut şi
lui atât de frumos şi de sugestiv încât
în 2003, alcătuindu-şi o antologie din

creaţia lirică personală, l-a pus drept
generic şi cărţii în care şi-a adunat
creaţiile de până atunci.

I-am recenzat volumul cu pri-
cina în ECART (supliment săptămâ-
nal al cotidianului Economistul) în
2003 şi m-am arătat nedumerit că po-
etul şi-a intitulat cartea „Ediţie deo-
camdată definitivă”, autorul neavând
atunci decât 64 de ani, vârstă la care
(exemple sunt cu duiumul, la noi şi
aiurea) un creator se află în deplinăta-
tea forţei lui şi mai poate da multe lu-
crări, literare sau de altă factură.

Aduceam atunci, dintre multe al-
te exemple posibile, pe cel al scriito-
rului V.Voiculescu, a cărui operă de
rezistenţă peste timp a fost elaborată
la senectute. N-aveam de unde să ştiu
în clipa aceea, nici măcar nu puteam
gândi că peste numai un an A.I. Zăi-
nescu ne va părăsi pentru totdeauna.

Să fi avut, oare, poetul o premo-
niţie a morţii atunci când şi-a intitulat
astfel antologia lui de autor? Tot ce e
posibil...

Ne-am născut amândoi în jude-
ţul Buzău şi ne-am lăsat, la intervale
diferite de timp, urmele cam prin ace-
leaşi locuri (El a absolvit Şcoala Peda-
gogică în 1957, pe când eu eram elev
în ciclul primar în acelaşi lăcaş de în-
văţământ; el a frecventat Cenaclul „Al.
Sahia” cu câţiva ani înaintea mea),
dar, l-am cunoscut mult mai târziu, la
Bucureşti, la destui ani după ce am ab-
solvit facultatea, în orice caz cunoştin-
ţă trebuie să fi făcut după 1972, anul
în care el a ajuns la „Scânteia tinere-
tului”, iar eu eram redactor de editură.
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............................................................
Relaţia mea cu acest poet s-a

desfăşurat cum îndeobşte se des-
făşoară relaţia dintre un redactor de
publicaţie şi un colaborator care-l so-
licită să-i publice ceva articole.

În treacăt fie spus păstrez şi azi
mai multe fotografii în care apărem
împreună, iar una dintre ele (în care,
alături de noi au mai fost imortalizaţi
pe peliculă Ion Gheorghe şi Ion Băie-
şu) a şi apărut într-o carte. Se ştie de
când lumea că între cei pe care îi lea-
gă acelaşi loc natal se înfiripă - mai
ales când aceştia se află departe de va-
tra lor de obârşie - un fel de solidari-
tate şi chiar prietenie. Aşa s-a întâm-
plat şi în ce ne priveşte. Şi mai am şi
unele motive să cred că ne-am purtat
o simpatie reciprocă, nemanifestată ca
atare prin cine ştie ce mărturisiri ori
vorbe spuse în public, însă, fără în-
doială, simţite de fiecare printr-un fel
de telepatie, printr-un flux interior şi
tainic.
............................................................

A.I.Zăinescu a scris o poezie
a dezrădăcinării, lirică de lungă şi bo-
gată tradiţie în literatura de la noi, ilus-
trată magistral de Octavian Goga şi
Şt.O.Iosif, dar şi de Ion Pilat, V. Voi-
culescu şi mulţi alţii.

Redeschid propriu-mi volum
Eu v-am citit pe toţi (2007), unde am
publicat şi amintita recenzie la antolo-
gia lui, îmi reîmprospătez memoria
mai vechii mele lecturi şi redescopăr
un text zăinescian care „exprimă cel
mai bine şi mai adevărat starea de nos-
talgie, dar şi necontenita pendulare sen-

timentală între rural şi urban, un poem
al tristeţii şi al resemnării: „Am starea
blândă-a dealurilor, dulce,/ Cu care-un
podgorean coboară spre oraş/ Şi-aş
vrea aşa deodată pe ceruri să se cul-
ce,/ Dar să-nflorească şi-un cireş aco-
lo, uriaş./ Să se aşeze-aşa ca o livadă-n
casă/ Şi nori adânci cu mere şi gutui
şi pruni,/ Şi tot un sat să fie-aşa, tot o
lumină deasă,/ Cu clăi cu fân pe deal
ca nişte rugăciuni./ Vite de foc la iesle
de pământ să-l poarte/ Şi să ţesele
aştri mai curând, subţiri,/ Ştiind cât
de departe-n toamnă şi tot mai depar-
te/ Se duce satu-acela, încet, spre a-
mintiri” (Satu de Sus). Şi ceva mai la
vale adăugam: „Poetul se declară la
începuturi puternic legat de podgoria
din care venea, conturând un univers
în care datele biografice erau puternic
subliniate prin acelea ale peisajului ce
a imprimat omului anume trăsături, în
egală măsură fizice, dar şi morale, su-
fleteşti: „Aici în podgorii ca-ntru-un
mit,/ Pe unde se scutură galben şi ar-
de pelinul,/ Piatra se sparge albastră
şi înmugureşte în zid,/ Pasărea-şi face
cuibul în stânci şi se mută/ Gura de
rai a pământului într-un copac,/ La o
streaşină-a caselor, iarna, văzută/ Şi
neauzită cum râde, râde şi plânge în
prag” (Obiceiuri).

A.I.Zăinescu a scris poeme
remarcabile, care îi asigură un loc bine-
meritat în raftul cărţilor ce vor rezista
timpului.

(Din vol. Portrete în peniţă, 
Editura Rawex Coms, 

Bucureşti, 2009)
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Gheorghe Istrate

Calul

va trebui să născocim candori
acestui suflet fără primăvară
neştiutor de zâmbet şi culori
om-jumătate jumătate-fiară.
el vine pur din noaptea lui şi mut
e-o piatră veche veşnic umblătoare
se tulbură călcând pe-atâta lut
de parc-ar vrea smulgându-se 

să zboare
noi cei ce creştem cearcănul precoci
şi prăbuşim lumina dintre astre
va trebui să-i aşezăm sub roţi
cărnoase drumuri cu nisipuri aspre
va trebui să-l umilim pe rând
să-i ţintuim copitele-n pietroaie
să-i lingă flăcările hăţul blând
să-l hăituiască tropote de ploaie
şi-ajuns în grajdurile lui jilave
în pătura-i de sânge şi noroi
când va privi-n oglinzile bolnave
să-şi vadă chipul semănând cu noi

Marele cântar

hai să vâslim copile înapoi
să-mpingem calul din cuvânt în sânge

să rupă umbra care ne tot strânge
în hamurile-i aspre pe-amândoi
acolo-n rouă iarba tot mai plânge
ea ne aşteaptă cu cearşafuri moi
să ne desprindă talpa din noroi
să ne ferim de-ngheţul ce ne-ajunge
hai să vâslim spre calul tutelar
prin el destinul nostru luminează
alunecarea-n marele cântar
ce ne măsoară pururea o rază
vai pruncule zăpada n-are rost
noi mirosim a păsări care-au fost

Limită

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

Cenușa șarpelui

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

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

Copilul etern

îmbătrâneşte-n iarbă un copil
de veacuri îşi priveşte-n palmă mărul
deasupra lui de-atâtea ori decorul
şi-a preschimbat frunzişul volatil
eu îl implor şi-l chem să mă asculte:
„copile-bun hai să vâslim din nou
prin umbra noastră-ngemănată-n ou
sub talpa altei zeităţi adulte...”
dar el prin veac îmbătrânindu-şi mărul
e surd şi mut şi orb – ca adevărul

Oase de fluturi

sânt timbre ale morţii mici volante
ei ară timpul zilei şi-l reduc
vărsând în flori - calicii delirante -
suspinul mătăsos de eunuc
ei trec pedepsitor prin rana noastră
îngălbenind în gerul prematur –
şi ninge-adeseori prin ora vastă

cu oasele lor albe de azur...
patrule sânt bătătorind lumină
în depărtarea surdă dintre zei,
mici dezertori prin cerul de rugină
cu lanţurile morţii dupa ei
cruci fragede foşnind în zbor timid
ferestre moi prin amintiri secate –
polenul lor bolborosind în vid
pe-un sâmbure plutind în bunătate
i-am aşteptat. odaia a vuit
de lipsa lor – dar ceasurile sparte
cu faţa s-au întors în infinit
ca nişte soli în ţările cu moarte

Ritual (amiroase)

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

Ritual (acestui sânge-i sunt dator)

acestui sânge-i sunt dator
să-i leagăn paserile lungi
ce-au adormit în zborul lor
ca-n spuma zâmbetului – prunci
prin şirul lumii un copil
ne-aşteaptă de-o eternitate
să-l facem regele umil
pe ţara lui de puritate
cândva târziu îl vom vedea
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dormind în luntrea ce pătrunde
cu vârful galben într-o stea
din care nimeni nu-i răspunde
acestui sânge-i sunt dator
să-i fiu copilul ce priveşte
mereu însinguratu-i zbor
mereu rămânerea-n poveste

Ritual (centru)

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

Ritual (pur)

mirosul lumii l-am uitat
jur-împrejur cat amintiri
precum un trup decapitat
lumina pleoapelor subţiri
din treaptă-n treaptă mă cobor
absent la tropote la glasuri
abia ating nepăsător
zăpada putrezind pe ceasuri
aştept să-mi ardă-n carne spinii
s-ajung curat la cel ce sunt
să bat la uşile luminii
cu piatra unui mut cuvânt

Ritual (bocet)

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

din ţărâna mea bolnavă
ţi-am pus candelă şi slavă
din pământul meu sfielnic
ţi-am pus smirnă şi jertfelnic
vinovare vinovare
haina mea e în rugare
că se strânge peste mine
precum stupul pe albine
şi-năuntru nu e nime’
când va fi cândva să mor
mă voi face un izvor
ca să umblu sub pământ
cu picioare de argint
să te plâng să te găsesc
în mormântul tău regesc
fiindcă te-am cătat în stea
dar în stea nu se murea
acolo se nemurea
maica mea lumina mea
rana mea de-a pururea

Ritual (ce să refuz)

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

candori
şi dă-mi ninsoarea pruncilor pe buză
dar nu mai sunt cuvinte ca să spui
o spadă se sfărâmă între oase
mi-e îngerul bolnav şi boala lui
în cerul tot a moartea mea miroase.
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un om împarte viaţa cu un cal
poveste rezemată-n steaua pleoapei;

un om împarte viaţa cu un cal
şi somnul ploii-l sorb tot împreună
necunoscuţi la moarte dreptul

câştigând.

pe tâmple-i curge calului odihna
pădurea luminându-şi-o prin coaste,
când înspre lup zvâcneşte 

taina morţii...

de dincolo lumina tremură-n lopeţi
umflându-şi sânul mursecat 

de umbră...

un om împarte moartea cu un cal
în anotimpul legănat însingurării...

cum moare un cal
cum piere un bărbat

şi fără trepte-şi taie sângele hotarul
în tulburea oglindă cursă-n carne
şi cu grumazul răcorit din noapte,
cu pietrele de somn şi fără zgomot,
spre mâinile de amintire trece calul
cu semne de bărbat vuindu-şi trupul.

adânc spre soarele ucis cu pieptul
femeile îmbătrânesc uitate-n cal

şi doar bărbaţii ancoraţi cu buze,
cu-un nume de pământ depresuraţi
în ochi de stâncă limpezesc tristeţea -
orfani de drumuri, ploaie şi lumină...

plecându-ne cu umbra într-o salcie,
bărbaţi şi cai ne smulgem 

pretutindeni
şi ne şoptim destinul într-o noapte -
basma uitată peste lanţul gropii...

trec cai, noptateci cai înspre 
pământuri

cu râsul stelei neştiută-n buze
şi marea şi pădurea-s ţintuite
amurgul lepădându-şi-l mereu...

bărbaţii, caii, mor
şi cum... 
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PRODROMU - 
SCHITUL ROMÂNESC 

DE LA MUNTELE ATHOS
Bucur Chiriac

Punctul terminus al călătoriei
îl înţeleg abia acum când, lângă maşi-
na înconjurată de muncitori, dau mâ-
na cu inginerul grec, simţind, din prime-
le cuvinte şi gesturi, că vor avea bani
suficienţi pentru continuarea lucră-
rilor de restaurare a arhondaricului, a
clopotniţei şi acoperişurilor unor clă-
diri din incintă. Mă bucur şi eu că am
ajuns la porţile Sfintei Mănăstiri Pro-
dromu, ce poartă hramul Sfântului
Ioan Botezătorul. Mă închin că mi-a
ajutat Dumnezeu să-i fiu pentru câte-
va zile oaspete. Însoţit de părintele Jus-
tinian trec pe sub marea clopotniţă,
răsărită ca un decor medieval. Pe tâm-
pla bisericii din mijlocul mănăstirii,
ca o emblemă, într-un triunghi, mă pri-
vesc ochii Maicii Domnului, acel mo-
zaic care este similar cu cel de la intra-
rea în Sfânta Mitropolie din Iaşi.

Privindu-l, îmi dau seama că
nu mă înşelasem fiindcă descopăr sem-
nătura prietenului meu, Gheorghe Ră-
ducanu, care a devenit şi aici însem-
nul performanţei sale de slujitor al
creştinismului românesc peste frunta-
riile ţării. Sacrificiul acestui pictor de
mare omenie, cu sănătate precară, dar
cu sufletul încărcat de smerenie, şi-a
ţesut ochii în curcubeele de culoare şi
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REMEMBER - BUCUR CHIRIAC

În această frumoasă primă-
vară plină de viaţă, picură din ce-
rul senin al Bunului Dumnezeu o la-
crimă de iubire peste scriitorul, (po-
et, prozator, eseist), diplomatul,
colecţionarul şi, mai presus de toa-
te, omul de mare omenie Bucur Chi-
riac, cel care a plecat spre paradis,
unde este multă lumină şi bucurie
sfântă.

Plecarea lui dintre noi a lăsat
o vie amintire, care ne va face să ne
fie dor mereu de el. Îl vom desco-
peri, pe zi ce trece, în scrierile sale,
în colecţia sa vastă de artă donată
Muzeului Judeţean Buzău, cât şi în
însemnările celor care l-au cunos-
cut şi l-au preţuit. Înainte de a ple-
ca cu sufletul la Dumnezeu, cu mâ-
na lui tremurând, a scris ultimul bu-
chet de poezii, care prevesteau moar-
tea spre înviere. 

Sava Bogasiu



frumuseţe, lăsând aici, în Muntele Sfânt,
acest fragment de desăvârşită artă bise-
ricească. Privind această frescă, parcă
îl vedeam pe inimosul Om, cu acea fa-
ţă de ascet, trudind cu râvnă şi credin-
ţă la aşezarea matricei creştinismului
românesc în atâtea biserici ale româ-
nilor risipiţi prin Elveţia, Australia şi
în alte ţări, dornici şi acolo să se simtă
ca la ei acasă. Mă uimeşte acest sacri-
ficiu făcut de pictorul român care, deşi
foarte bolnav, îmi spunea în ţară, în ate-
lierul său din str. Mendeleev, că nu-şi
va încheia socotelile cu viaţa până nu
va termina ciclul „44 de ipostaze ale
icoanei Maicii Domnului“. Gându-
rile se opesc aici, deoarece părintele
mă invită să urc la arhondaric unde,
conform obiceiului locului, mi s-a ofe-
rit un pahar cu apă rece, rahat proas-
păt şi o ceaşcă de uzo făcut de călu-
gări, care, pentru orice pelerin teme-
rar, dar obosit de hăţişurile şi greu-
tăţile drumului este un balsam, un me-
dicament miraculos. Apoi sunt condus
la chilia nr. 2, cu vedere spre munte şi
unde, cândva, mi se spune, a locuit
marele poet Ioan Alexandru, venit, ca
şi mine, să descopere grădina mistică,
adevăratul paradis spiritual al creştin-
ismului. Numai că el a stat aici aproa-
pe 6 luni, dornic să-şi apropie sufletul
de Dumnezeu şi să cugete la cele de
dincolo. 

Privesc în preajmă. Pluteşte
în aerul din chilie ceva din spiritul lui
Ioan Alexandru, aşa cum l-am per-
ceput când a intrat în 1985 prima dată
în casa mea. Parcă-l văd stând la ma-
să, privind cu ochii aceia de copil ze-

cile de icoane de pe pereţi, tronurile
sculptate de Stan Ion Pătraş de la Să-
pânţa, ceramica veche de Vama şi, de-
odată, cu vocea lui domoală, caldă, îmi
spune că sunt un fericit, deoarece în ţa-
ra românească, asemenea tronuri cu
scenele „Cunoştinţa“, „Logodna“, „Nun-
ta“ şi „Familia“, nu există decât în ca-
sa meşterului Stan Ion Pătraş şi „la
mine“. Adaugă că este fericit că un
om curat şi cinstit ca mine a vegheat
şi a sprijinit apariţia integrală a volu-
melor cu Imnele Putnei şi Maramu-
reşului. Curăţia sufletească a poetului,
harul şi smerenia lui m-au înduioşat,
şi îmbrăţişarea noastră a consfinţit
atunci o prietenie trainică.

– Eşti un om cu frică de
Dumnezeu, frate, fii binecuvântat, a
zis el şi a făcut semnul crucii. Şi iată,
parcă aici, pe masa din chilia nr.2  a
Mănăstirii  româneşti  Prodromu,  văd
coperţile  volumelor  Imnele Putnei  şi
Imnele Mramureşului, pe care şi-a lă-
sat semnătura de „patriarh“ al poeziei
româneşti, scriind acele gânduri de
suflet, care, aici, departe de Ţară, tran-
scriindu-le, mă înduioşează: „Pentru
învăţatul patriot Bucur Chiriac, aceas-
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tă carte a Putnei neamului nostru, cu
iubirea şi frăţia lui Ioan Alexandru“,
la care a adăugat desenul unei inimi,
cu o cruce în mijloc, sub care a scris:
„Postul Crăciunului, 1985, Casa Dom-
nului “. 

Pe o altă carte, o altă dedica-
ţie emblematică: „Poetului român Bu-
cur Chiriac, iubirea frăţească, Ioan
Alexandru“, cu acelaşi desen sub care
scrie: „Casei Domnului, Buna Vestire,
1986“, şi pe volumele Imnele Maramu-
reşului din 1988 o dedicaţie care îmi
unge sufletul: „Lui Bucur Chiriac, Omu-
lui care şi-a pus sufletul să apară a-
ceastă carte, îmbrăţişare sfântă şi mul-
ţumiri, Ioan Alexandru“, cu aceeaşi
siglă, o inimă cu o cruce şi dedesubt:
„Paştele, 1988“. Rememorând aceste
gânduri ale poetului, scrise pe cele trei
cărţi, parcă-mi s-a deschis în faţă o evan-
ghelie şi ca o rugă am rostit un vers al
poetului din „Testamentul lui Mihai
Viteazul“: „Te-am strâns laolaltă tur-
mă sub Păstorul cel Mare. Să nu sfâr-
tece lupii de la Nistru şi Tisa până la
mare...” 

Rostind aceste versuri ale fra-
telui meu Ioan Alexandru mă cutremur
la gândul că mintea cea mai luminată
a poeziei româneşti contemporane, a-
cel înflăcărat patriot român care a pro-
povăduit în toate întâlnirile lui cu citi-
torii credinţa în Dumnezeu, cu acea
evlavie Mesianică, este azi grav bol-
nav şi trăieşte întrun oraş din Germa-
nia calvarul unor suferinţe inimagi-
nabile, uitat de cei de acasă, de fraţii
lui din acel colţ mioritic al Maramu-
reşului şi ceea ce este mai grav, de sta-

tul român. 
„– Ioane, în chilia în care mai

pluteşte duhul tău şi stând în faţa icoa-
nei la care te-ai închinat şi tu, seară de
seară, mă rog ca bunul Dumnezeu să
te aducă cât mai curând acasă, printre
ai tăi.” Acum, când rescriu însemnă-
rile mele de atunci, din chilia nr. 2 a
mănăstirii româneşti din Athos, mi-a
apărut imaginea ca de sfânt, surprinsă
într-un filmuleţ, realizat de fratele lui,
poetul Adrian Păunescu: Dintr-un că-
rucior cu două roate, Ion Alexandru
rostea cuvinte profetice prin care evo-
ca propriul său martiriu. Fără suferin-
ţă nu este înviere, spunea poetul, adă-
ugând: Toată lumea se bate pentru pu-
tere. Putere nu are decât unul... În cer
şi pe pământ. După aceste cuvinte
profetice, am adormit greu, imaginea
fratelui meu în suferinţă se transfigu-
rase într-un sfânt pe care a doua zi am
încercat să-l regăsesc în frescele care
împodobesc interiorul bisericii româ-
neşti din Muntele Sfânt. Şi, deodată,
în chilie mi s-a părut că totul a încre-
menit, timpul parcă stătea suspendat,
liniştea îmi învăluia sufletul, încât cio-
cănitura din uşă abia am perceput-o.
Intrase în chilie părintele Haga, care,
în taină, a ţinut să-mi spună că numai
la o distanţă de două chilii de pe cori-
dorul larg, a locuit şi politicianul Ion
Raţiu, care putea fi văzut dimineaţa,
la orele 3, stând întro strană din biser-
ică, cu faţa răvăşită, rugânduse.

„Sunt atât de fericit când văd
în mănăstire câte un român“, îmi spu-
ne de singurătate şi discuţiile cu el îmi
astâmpără dorul de cei de acasă şi,
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scoţând din buzunar câteva file, rupte
dintrun caiet, adaugă:

– Sunt câteva poezii proprii,
citiţi-le, ştiu că sunteţi poet, dar, să nu
râdeţi de mine, ele sunt scrise în serile
lungi, când, la gura sobei, pregătesc
mâncarea cea de toate zilele a călu-
gărilor şi în mănăstirea românească,
cum şi în celelalte lăcaşuri din Sfântul
Munte, conform unei cutume respecta-
te cu stricteţe, vizitatorii primesc gra-
tuit masă şi casă, cu obligaţia creş-
tinească de a participa la Utrenie, Ve-
cernie şi Sfânta Liturghie, care se să-
vârşesc în anumite ceasuri ale zilei şi
nopţii. În noua mea locuinţă, de o cu-
răţenie rar întâlnită, aprind lampa, îmi
aranjez bagajele, citesc câteva pagini,
şi apoi, sub pătură, cu frică de Dum-
nezeu, mă las pradă muzicii greceşti,
dând drumul unui minuscul aparat de
radio care, în timpul şederii mele în
Muntele Athos, m-a ajutat să aud, la
ceas de noapte cum în eter, în lumea
undelor, oamenii ascultă mesajele de
bine şi de rău ale planetei, se încălzesc
sau se topesc în iubirile trecătoare, ca,
mai apoi, să adoarmă cu credinţa în
speranţa zilei de mâine. Adorm cu do-
rul de Ţară. Visele se deapănă selec-
tând trăirile primei zile în Muntele
Sfânt, fragmente şi imagini unice de
frumuseţi, întrerupte însă de toaca şi
clopotul de la orele 3 dimineaţa, când
încerc să realizez unde mă aflu şi să
cobor în grabă în biserică unde începe
Utrenia. 

Din pridvorul plin de ghivece
cu muşcate, privesc cum umbrele ne-
gre ale călugărilor se strecoară pe lân-

gă chiparoşi şi intră în biserică. Imagi-
nea este similară cu cea pe care am
trăit-o la Mănăstirea Ciolanu din ju-
deţul copilăriei buzoiene, când, în de-
sele mele popasuri, am privit spre sea-
ră cum umbrele călugărilor traversau
imensa curte, cu paşi moi de mătase.
Aici, la Prodromul românesc, încerc
să intru în viaţa de mănăstire, făcând
ceea ce fac toţi călugării. Cobor sfios
prin întuneric, intru în biserică, iau
locul în strană şi încerc să pătrund în
lumea credinţei, pe care vocile de aur
ale călugărilor tineri ţi-o strecoară în
sufletul cufundat într-o linişte strălu-
minată de câteva lumânări şi candele
care aureolează cu nimburi de aur fi-
gurile sfinţilor zugrăviţi de pictori ano-
nimi din ţară. Ceremonialul slujbelor
de noapte, în care preotul şi diaconul
săvârşesc Sfânta Liturghie, îmi mă-
resc atenţia şi interesul, descoperind
taine care în Sfântul Munte se înti-
păresc adânc în suflet.

Când la geamurile mari, colo-
rate, bat sfioase zorile, lumina fragedă
a dimineţii străluminează chipurile
sfinţilor de pe catapeteasma bisericii,
ca un miracol, lumânările şi candelele
se sting, slujba s-a terminat. Ca prin
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vis, toaca bate, destrămând liniştea, iar
rând pe rând, călugării luându-şi sfân-
ta anaforă şi aghiasma şi sărutând icoa-
na Maicii Domnului făcătoare de mi-
nuni, se îndreaptă spre trapeză unde
se serveşte masa. Am urmat şi eu mar-
şul solemn al monahilor. Spunând „Ta-
tăl nostru“ cu toţi mesenii, am mâncat
din bucatele pregătite de călugărul Ha-
ga, cu care, cu o seară în urmă, am des-
picat firul în patru, înţelegându-i hăţi-
şul drumului de chinuri şi suferinţe pe
care şi-l îndulcea zilnic cu post, sme-
renie şi rugăciune. În cele patru zile cât
am stat în mănăstirea românească, mi-
am încrucişat paşii cu câţiva călugări
tineri, unii veniţi de la mănăstirea
Neamţ, alţii de la Sihăstria Bârnova,
tineri care cu greu îşi deschideau tai-
nele inimii, mai ales că statutul lor în
Muntele Athos era nesigur.

M-am apropiat mai mult de
un călugăr tânăr, blond, cu părul făcut
coc, cu o barbă arămie, poate cel mai
tânăr din mănăstire, cu nume de sfânt,
Ioil, care era dornic şi încântat să-i
arate unui poet, câteva locuri „tainice“
ale mănăstirii şi împrejurimilor. Vizi-
tăm incinta mănăstirii, Micul Paraclis,
osuarul, noul Paraclis de la etaj, pe pe-

reţii căruia călugărul Matei, un pictor
adevărat, îşi dezvăluie talentul, înţe-
lepciunea, harul şi mai ales credinţa,
pictând, cu ochii sufletului, figurile as-
cetice ale sfinţilor pe pereţi, în care
surprind armonia, ştiinţa picturii, res-
pectul pentru adevărul Sfintei Scrip-
turi. Privind pictura murală a acestui
mare artist, măreţia viitorului lăcaş de
cult, am simţit atmosfera în care se
vor cufunda în nopţile de iarnă su-
fletele monahilor veniţi în Sfântul Mun-
te să fie mai aproape de Dumnezeu.
Privind aceste picturi, o lume haluci-
nantă a culorilor, de mare valoare şi
frumuseţe, discutând cu călugărul Ma-
tei, am avut senzaţiacă alături de mine
am pe prietenul meu, cunoscutul artist
şi meşter, profesorul Ion Grigore, ale
cărui fresce de la Paraclisul Mănăstirii
Dealu, de la bisericile „Sfânta Învie-
re“ din Suceava, „Sfântul Nicolai“ din
Valea Lupului, sau de la biserica din
comuna Bâldana, din drumul spre Târ-
govişte, ori de câte ori le vizitez, îmi
încarcă ochii de lumină, evlavie şi li-
nişte. Asemănarea cu picturile acestui
meşter călugăr, care demonstrează şti-
inţa desenului şi pe cea a culorii aici,
departe de Ţară, m-a emoţionat. 

Am vizitat apoi grădina din
jurul mănăstirii, înconjurată de ziduri
vechi şi groase, unde, într-o fărâmă de
teren, din care au fost înlăturaţi bolova-
nii, cioturile şi rădăcinile uscate şi a
răsărit, ca prin minunea această „Gră-
dină Ghetsimani“, înviorată de stropii
de apă pulverizată de instalaţii ascun-
se văzului ochilor. Printre rândurile de
zarzavaturi, un călugăr bătrân, ca într-un
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ritual, plivea buruienile, îndrepta ţâş-
nitoarele şi haracii, mişcările lui aju-
tând la creşterea miraculoasă a plan-
telor în această lume sălbatică şi sece-
toasă a muntelui. Stau şi mă minunez
privind copacii uriaşi, lutuşii, încărcaţi
de fructe, un fel de mere imense, care
se coc în decembrie şi din care călu-
gării pregătesc faimoasa băutură uzo.
Trec apoi pe lângă cimitir. Surprinză-
tor, văd doar două cruci, stând într-o
rână, gata să cadă. Sunt cei mai re-
cenţi morţi, deoarece, îmi spune călu-
gărul Ioil, conform obiceiului, ose-
mintele se scot la 3 ani şi sunt orân-
duite în gropniţa special amenajată,
un fel de capelă, unde, pe rafturi, stau
ca într-un muzeu sute de cranii, veghea-
te de patru candele aprinse zilnic de
unul din monahi. 

Ieşim de aici la lumina zilei,
de unde soarele cu irizări albalbăstrui
mă trezeşte, înlăturând povara întune-
ricului în care coborâsem parcă pentru
o veşnicie. De aici, din incinta mănă-
stirii, deschizând o portiţă, urcăm pe
o cărăruie spre muntele cu o vegetaţie
aridă şi ne oprim pe un tăpşan pe care
stă înfiptă o cruce cioplită din piatră,
unde şi azi se văd urmele unei caze-

mate nemţeşti.
– Cum, până aici au ajuns

nemţii?
– Da, şi pe aici a fost război.

De aici aveau sub priviri întreaga pe-
ninsulă dinspre mare. Uite, acolo, în
depărtare se văd insulele Rodos şi
Samotrache! Aplecânduse spre cruce,
îmi traduce inscripţia care mă înfi-
oară. Pe ea stau scrise cuvintele: „Gân-
deşte-te la moarte!” A mă gândi la
moarte în acest loc sfânt, de unde se
desfăşoară priveliştea sălbatică a mun-
telui şi în partea opusă nesfârşitul mă-
rii pe care se profilează silueta de basm
a mănăstirii româneşti, nu-mi surâde
şi, respirând adânc aerul curat şi sim-
ţind cum dinspre munte rafalele de
vânt se înteţeau, fac cale întoarsă pen-
tru a ajunge la capătul abrupt al mun-
telui, acolo unde, înfiptă ca un cuib de
rândunici pe spinarea unei stânci, se
mai păstrează şi azi chilia, sau cum i
se mai spune: „Peştera Sfântului Atha-
nasie“. Coborâm printre stânci colţu-
roase. Parcă nu eram al acestei lumi;
mergeam printre alte realităţi, mai a-
proape de aripa ocrotitoare a lui Dum-
nezeu. Îmi era pusă la încercare, pen-
tru prima dată în Athos, credinţa, sim-
ţind cum îmi creşteau puterile, eram
mai uşurat, parcă o mână nevăzută mă
împingea din spate. Ne facem cu greu
loc prin hăţişul unui arboret pitic, iar
pe cărăruia care ne duce spre peşteră,
mirosul cătinei înflorite şi al lean-
drilor îl adulmecăm ca pe un balsam.
Simt cum mi se împrospătează forţele
şi îmi revine siguranţa în picioare. De
pe acest colţ de stâncă, privind apele
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învolburate ale mării, ai senzaţia pră-
buşirii în neantul care se cască ame-
ninţător. Când văd moartea cu ochii,
îmi fac semnul crucii şi spun:

– Unde eşti mamă, ajută-mă!
Iată prima încercare grea la care sunt
supus Şi, deodată, mă apucă dorul de
mama! Mă uit şi pentru o clipită, par-
că-l aud pe tata, când după un somn
agitat, s-a trezit brusc, a sculat-o pe
mama şi i-a spus: „Nu, nu, Radă, nu
te duci la moaşa Anica să-l dai afară
pe pruncul încă nenăscut. În vis mi-a
apărut Maica Domnului care mi-a spus
să nu faci aşa ceva, de la cel de-al op-
tulea copil vom avea mângâiere şi o
bătrâneţe liniştită“. Trezit de această
halucinantă spovedanie pe care mi-o
făcuse tata, când eram un copilandru,
frica mi-a dispărut simţind pe umărul
meu mâna călugărului Ioil (ocrotitoa-
re) care, citindu-mi pe faţă frica, mă
roagă să stau pe o piatră. Piatra sea-
mănă cu un scaun sculptat, şi de pe ea
privesc spre o altă direcţie şi încep să
număr primele trepte din cele 285, ca-
re coboară spre peştera Sfântului Atha-
nasie. Apoi, încep să cobor scările, cu
viteza melcului, fără să mă uit spre
mare, unde hăul se adânceşte. După

minute în şir, la capătul scărilor, abia
făcându-ne loc pe sub o grindă prăbu-
şită, ajungem înt-o cămăruţă cu pere-
ţii coşcoviţi, care dă într-un mic para-
clis cu un altar, deasupra căruia se află
o icoană a Maicii Domnului. „Este,
îmi spune călugărul, o icoană făcătoa-
re de minuni“. Ne închinăm şi o să-
rutăm cu sfială. Călugărul îmi spune
că la moartea Sfântului Athanasie
călugării de la alte schituri şi chilii au
dus icoana în Marea Lavră, dar, ca
prin minune, icoana, a doua zi, a fost
văzută din nou în peşteră. „Aici sălă-
şluieşte, de sute de ani, duhul lui Atha-
nasie“, îmi spune Ioil. 

Totul pare încremenit. Câteva
chipuri pentru ulei, străchini de lut, un
dulăpior de lemn, câteva pahare, o
lampă, căni, lumânări, gura bazinului
săpat în piatră în care se strânge apa
de ploaie pentru un an, au devenit re-
licve de muzeu. Privindu-le, te înfiori.
Liniştea şi aerul stătut, pânzele de pă-
ianjeni care se unduiesc ca nişte fâl-
fâiri de aripi la trecerea noastră, eco-
urile dogite ale vorbelor părintelui Io-
il, parcă vin dintro altă lume. Privesc
în jur şi mă sfiesc la gândul că pre-
zenţa noastră în acest lăcaş pe care a
pus stăpânire neantul, ne-a dezvăluit
imagini peste care s-a aşternut voalul
tăcerii. Nu mai am răbdare, frica pune
stăpânire pe sufletul meu stăpânit de
nelinişte. Îl rog pe călugărul Ioil să ne
întoarcem. Urcuşul scărilor e foarte
greu. Mă opresc să răsuflu după fie-
care 1015 trepte. Sub un cer de un al-
bastru voroneţian, urcând gâfâit, simt
în nări prospeţimea muntelui, mirosul
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unor flori necunoscute, care îmi dau
puteri noi. Ne oprim la jumătatea as-
censiunii. Aici, nişte alţi „meşteri Ma-
nole“, sapă în stâncă un nou izvor dă-
tător de viaţă, din care viitorii vizita-
tori obosiţi îşi vor astâmpăra setea.
Dându-le „bună ziua“, am rămas sur-
prins că unul dintre ei mi-a răspuns în
cea mai dulce îngânare: „Zi bună să
ne dea Dumnezeu!“. Părintele Ioil mă
recomandă şi meşterul zidar fântânar
mă întreabă: 

– Ce mai e prin ţară, bre? Nu-
mele meşterului e Daniel şi se trage
dintr-un sat din Transilvania. Are 23
de ani, e înalt, vânjos, cu o faţă fecio-
relnică, însăprită uşor de o mustăcioa-
ră neagră ca pana corbului. Îmi spune
că lucrează aici de o lună de zile, că-
rând dale grele de piatră, nisip şi ci-
ment, măsurând zilnic zecile de trep-
te, pe care le urcă şi coboară, într-un
ceremonial dureros, urmărit de grecul
care, cu ceasul în mână, îi cronome-
trează munca. 

– Şi cât îţi dă pe zi? îl întreb
într-o doară. Îmi răspunde abia şoptit:

– 8 000 de drahme!
– E mult, e puţin?
– Păi, în banii noştri, cam 120

000 de lei pe zi. Rămân uimit, dar,
privindu-i faţa transpirată şi realizând
ce înseamnă suma primită pentru aceas-
tă muncă epuizantă, mă înduioşez şti-
ind că într-un asemenea ritm de mun-
că îşi periclitează sănătatea. 

Abia întors la mănăstire înţe-
leg că efortul uman din Sfântul Munte
se plăteşte uneori cu viaţa. Privesc din
nou unul din versanţii Muntelui Athos.

Mă minunez, iar ochii mi se înse-
ninează. Călugărul, înţelegându-mi
extazul dar şi muţenia, dând din cap,
îmi spune:

– Aceea este „Poarta Divină“,
pe unde noi vom intra în lumea veşni-
ciei. Prin ea simţim smerenia Omului
care urcă muntele! În stânga mea, cât
vedeai cu ochii, terenuri arse, aride,
de culoare arămie. Ici, colo, pâlcuri de
leandri şi tamarizi. Drumul era plin de
şerpuiri de cărări. Printre pietre se zben-
guiau la soare şopârle argintii, iar flu-
turii, de toate culorile, dansau prin
faţa noastră. În dreapta, spre mare, se
căscau prăpăstii care, privindu-le, te
ameţeau, îţi dădeau senzaţia că te-au
cuprins în braţele lor nevăzute. Mai
încolo văd un alt suiş de munte abrupt
făcut de paşii miilor de monahi şi pe-
lerini care, plini de umilinţă creştină
şi de adoraţie pentru Sfânta Fecioară
Maria, au urcat în Sfântul Munte să-şi
liniştească sufletele pline de păcate.

Urcăm şi noi acest drum, cu
sentimentul unei uşoare desprinderi
de real. Mi se pare acest suiş ca o sca-
ră care urcă spre o altă lume. Pentru
prima dată, lângă mine, simt puterea
dumnezeiască ajutându-mă să pătrund
într-un tărâm al mântuirii! 
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Valeria Manta Tăicuţu

timpul, așa cum n-ar trebui să fie

la lecţia de poezie, toate ceasurile
arătau altă oră:
ceasuri lichide, în fond,
ceasuri acide,
pielea sub ele fierbea, sângele
se subţia cât să poţi scrie cu el,
nici o literă nu mai stătea
legată de cealaltă;
ca la orice diferenţă de fus orar,
unele cuvinte îşi tăiau singure

venele,
altele, pur şi simplu, dormeau
când ar fi trebuit să stea în picioare,
să spună ceva,
cum trece vremea, de pildă,
de ce este atât de elastică,
de poţi face bungee-jumping cu ea,
sau de ce secundele la un loc
nu formează nici cub, nici 

măcar cerc,
ci doar un biet covor zburător,
fix peste zdrenţele noastre 
ticăind vinovat

otravă la încheietura zidurilor

trec prin aceste ore fără părere de rău.
aici au fost petale de romaniţă
şi dinţi de ciment ascunşi sub firul

de iarbă.
betonierele macină timpul, 

până când el
devine pastă verde, otravă de pus
la încheietura zidurilor.
port cu mine mirosul de var şi nisip
dintr-o fereastră într-alta,
până dispar golurile de aer din oase;
atunci voi zbura cu aripile cele noi,
de duminică, 
aripile mov, cu sclipici, 
să se retragă vrăbiile, văzându-le,
într-un zbor mai gelos sau poate 

doar mai vioi.
eu voi şti
cum se lasă orele în urmă, fără
părere de rău,
cum face umbra, când n-are ce face
şi iese din zid, cu sfoara-ngropată

acolo,
măsură a jertfei, caricatură a ei

biblică 

a fost o seară şi a fost o dimineaţă,
soarele răsărea, ca şi astăzi,
din mari cearcăne purpurii,
pieptănând câmpia încâlcită în scaieţi;
scoteam din fântână nisip şi
cumpăna urca sfidătoare,
cu lătratul din adânc prins în ea:
căţelul pământului – îmi spuneai –
el seacă apele şi sparge scoicile
lăsate-n adânc de marea pribegită;
eu mă miram c-a fost seară,
c-a fost apoi o dimineaţă,
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zeii mei stăteau cu seceta-n ei,
cu praful astupându-le gura şi ochii;
puteam să-i sparg, dacă voiam,
prima piatră deja pornise, puteam 
elibera noaptea ce zăcea acolo
de-o mie de ani;
am rămas, însă, în teama
de cealaltă mie de ani, ca într-o
rochie de mireasă.

ţărmul mării de la început

atâta praf şi cuvintele noastre
lăsând urme de gheare,
urme de şarpe târâş, spre mijlocul

zilei,
urme fragile prin acest spaţiu
lipsit de sens, din care
până şi umbrele au plecat;
nu mai vorbim, nu ne mai vedem,
nu ne mai atingem,
fiecare cu o pagină albă în faţă,
de pe care cuvintele au căzut
neputincioase în praf;
când va veni vântul de seară,
de departe, de pe ţărmul mării 

de la început,
aici vor rămâne doar dalele
mici şi pustii, de culoarea cenuşii,
dalele acestea ieftine din comerţul 

en gros;
de pe ele, cuvintele noastre, 
ca şi cum n-ar fi fost,
totuna cu praful dus tragic de vânt.

zidire

ora de tropot, ora de zgomot
şi noi scriam cuvinte goale,
ne săreau literele negre ca stropii
de noroi pe mâini şi pe feţe:
cine să ne înveţe mersul îngerului

prin zgomot?
se sapă canale şi fundaţii,
se zidesc umbre sub ziduri,
ziua rămâne cu riduri,
cu zgomotul în ea,
uite, de aceea nu-ţi spun care Ană
mă naşte înainte de termen,
ce mănăstire mă paşte;
sunt pajişte numai, cu flori mici
şi albastre de in.

interogaţie

dedesubt este alt peisaj, dar
aceeaşi lună cu margini de sânge
trage valurile la ţărm;
aici este tusea tabagică,
venele şvaiţer, pupila dilatată 
din care ies fluturi;
luna trage valurile la ţărm,
pescăruşii ciugulesc bărcuţele
noastre de hârtie cu versuri în ele
nu mai ştiu unde am murit:
aici sau dedesubt, în peisajul
cu luna de sânge?

pietrele casei 

cine trezeşte această ceaţă 
din somnul ei alb?

- zurgălăii mai sună un timp, 
a părere de rău,

când pe drumul înalt săniile trec 
fără cai,

trase de umbre în sus,
spre fântâna de aur din cer;
acolo îngerii ard miresme sonore
pentru vrăbii şi pomi;
în curând, va veni o amiază 

cu pântecul ei lăbărţat,
se va întinde lascivă peste pietrele

casei,
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le va citi, neînţelegându-le.

decembrie 

cu ceaţă-mprejur, ca-ntr-un scutec
pufos de finet,
dormeam înfăşaţi.
mai suna câte un telefon, 
câte-o adormită dintr-ale noastre
îşi făcea selfie cu ceaţa, dar, 

în general,
era pace - şi somn nescormonit 

nici măcar
de bormaşinile de la parter,
unde îngerilor li se găureau umerii
pentru aripile cele noi şi unde 
încă mai mirosea a iod 

şi-a antibiotice;
aşa înfăşaţi, uitam cuvintele,
nu mai ştiam ce înseamnă, 

de-o pildă,
să fii viu, să citeşti poeme de Nichita

şi să plângi.

răceală

atâtea scaune goale în sală
şi fulgii aceia de nea, pândind 

la ferestre,
aşteptând să ne întoarcem.
ei nu pot mirosi disperarea, 

pot înţelege
doar răceala ei zdrenţuită, ca stare 

de fapt;
mi-ar trebui fulgii dintr-o iarnă 

întreagă
să-ţi pot recompune trupul-statuie,
şi ochii, şi chipul înstrăinat,
mi-ar trebui toate florile de gheaţă,
cu aburul ultimului sărut în ele,
şi vântul, da, vântul sălbatic,
mânând sângele inert de la cap 

până la inimă,
ca s-o facă să bată mai larg, 

mai profund.
toate mi-ar trebui, ca recuzită 

pentru spectacol.
am fi actori din nou, 
scaunele ar fi calde de trupuri

foşnind
în mătase şi lumini.
dar fulgii continuă să cadă pieziş 

pe drum,
îi pândesc de la altă fereastră
din alt timp,
din altă piesă de teatru.

urcuș

ziua aceasta are în ea prea mult
soare,

de aceea vezi lucrurile altfel, 
până în adâncul lor indecent, 

unde praful
umple golul dintre molecule;
scările noastre de piatră sunt parcă

mai albe,
trepte de cretă urcând ordonate 

spre cer.
cândva, balustrada era plină 

de îngeri,
toţi blonzi, cu soarele în locul unde
ar fi trebuit să le bată inima.
visau să primească iertarea,
ne rugau să ne rugăm pentru ei
şi noi spălam treptele cu lacrimi,
le urcam în genunchi, cu ochii
spre etajul cu prea multă lumină 

în colţuri.
cred că atunci am învăţat
preţul secundei, neliniştea
multiplicării haotice a moleculelor
născătoare de molecule.
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Fiindcă soţia sa se ruga lui Dum-
nezeu pentru iertarea păcatelor lui Hei-
ne, acesta, aflat pe patul de moarte, a
liniştit-o:

– Nu te teme, iubit-o! Mă va ier-
ta; asta e meseria lui!

Tot el a lăsat soţiei sale, prin tes-
tament, întreaga avere, cu condiţia să se
recăsătorească imediat după decesul
lui. „În felul acesta - a spus el - se va
găsi măcar un singur om care să-mi re-
grete moartea“.


Înţelegând că o aşteaptă eşafo-

dul, Anne de Boleyn i-a scris soţului
său, Henric al VIII-lea, care o osân-
dise: „Ai avut mereu grijă de ascensi-
unea mea: dintr-o femeie obişnuită
m-ai făcut marchiză; din marchiză -
regină şi din regină mă înalţi acum la
rangul de sfântă!“


Fleming a fost întrebat, după pri-

mirea Premiului Nobel, cum a ajuns
la descoperirea penicilinei, ştiut fiind
faptul că unii confraţi spuneau că des-
coperirea s-ar fi datorat unei fericite
… erori.

„Totul a fost o întâmplare - a
confirmat renumitul bacteriolog. Aş fi
rămas fermier dacă mama şi fraţii mei
nu m-ar fi obligat să părăsesc casa şi
să plec la Londra. Nu aş fi fost primit
în facultate dacă nu eram un înotător
bun. Aş fi rămas medic, dacă nu s-ar
fi tras de mine să lucrez într-un labo-
rator. Pe urmă am descoperit penici-

lina şi, după 15 ani de aşteptare, a tre-
buit să survină al doilea război mon-
dial, cu condiţiile sale vitrege, pentru
ca medicii să se hotărască să folo-
sească dubiosul medicament”.


Când Napoleon a fugit din in-

sula Sfânta Elena, un ziar parizian a-
nunţa: „Monstrul corsican a debar-
cat!”. Napoleon pătrunde în primul
oraş de pe teritoriul Franţei; ziarul îşi
anunţă cititorii: „Canibalul înaintează
spre Grasse!“. Apoi: „Uzurpatorul a in-
trat în Grenoble!“. Napoleon se apro-
pia de Paris; ziarul titrează: „Bona-
parte a ocupat Lyonul!”. În sfârşit îm-
păratul soseşte la Paris; pe prima pa-
gină a ziarului se putea citi: „Înălţi-
mea Sa Imperială este aşteptată astăzi,
în Parisul său fidel!“.


Romancierul şi dramaturgul ro-

mantic francez Alexandre Dumas- Ta-
tăl a câştigat, prin operele sale, foarte
mulţi bani, pe care însă, datorită firii
sale aventuroase, i-a risipit. Aşa se fa-
ce că, la câteva zile înainte de moarte,
avea în buzunar abia doi franci, exact
suma cu care venise în urmă cu 50 de
ani la Paris. 

Scriitorul a privit melancolic cei
doi franci, apoi a spus vesel:

– Închipuiţi-vă, am trăit 50 de ani
şi nu m-a costat nici un ban.
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Dumitru Dănăilă

Îi place, de mic, să scrie, să-şi
vadă numele imprimat sub un articol
de ziar. E onorant să scrii, e aventuros,
e incitant, să recunoaştem. Dar unde
să scrie? În oraşul său, unde, în vremu-
rile bune, apăreau mai multe publi-
caţii decât în Buzău, când a ajuns el
la vârsta maturităţii, prin anii ’70, nu
exista niciuna. Pentru a lucra totuşi
într-o redacţie, aşa cum visase, râm-
niceanul Stelian Chiper se vede nevoit
să ia drumul Buzăului. În capitala de
judeţ se înfiinţase, cu câţiva ani în ur-
mă, o redacţie faină şi, în corp comun
cu ea, intrase în funcţiune o tipografie
de mare capacitate, bine utilată. Trece
cu brio testele dificile ale funcţiei de co-
rector şi iată-l desluşind tainele atrac-
tivei dar solicitantei munci făcute, în ti-
nereţea lor, de scriitori importanţi, din
ale căror opere ne luăm azi modele de
viaţă.

Învaţă de la redactori cu expe-
rienţă, de la tehnoredactori, de la ti-
pografi, de la toţi învaţă cu aviditate
nestăvilită. În scurt timp, ajunge prin-
tre cei mai buni în munca pe care o
face cu plăcere şi cu mare răspundere.
E liniştit, ascultător, săritor la nevoie.
Şi săritor la gât în discuţii profesiona-
le. În bătăliile pe tema scrierii corecte
a unor cuvinte, iese mereu învingător,
demonstrează, cu Îndreptarul orto-
grafic în mână, că are dreptate. 

„Furnalu’ ăsta le ştie pe toate!”

se minunează colegii, Furnalu’, aşa îi
zic, fumează exagerat, uneori, în mo-
mentele de muncă intensă, ajunge la
două pachete de ţigări pe zi. De ştiut,
nu le ştie pe toate. De-asta şi pleacă la
studii superioare, să înveţe mai mult. 

După absolvirea facultăţii, revi-
ne în redacţie. Scrie, are satisfacţia să
îşi vadă numele sub articole interesan-
te, căutate de cititori, mai ales de râm-
niceni. Nu e pe deplin mulţumit. Vrea
să ştie mai mult, îl atrage partea teh-
nică a muncii de redacţie. E mai me-
reu printre tipografi, ştie casele de li-
tere, poate să culeagă un titlu pe vin-
galac, ştie tehnica fotografiei şi a im-
primării imaginii pe pagina de ziar, e
meseriaş, ce mai! El vrea să fie însă
gazetar complet. La un asemenea ni-
vel al muncii jurnalistice nu se poate
ajunge dacă n-ai trecut pe la secreta-
riatul de redacţie, dacă n-ai făcut aceas-
tă muncă de stat major. 

Iată-l şi secretar de redacţie pe
Stelian Chiper. Nu fumează mai puţin,
în noua sa funcţie nervii sunt întinşi
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la maximum, sunt mereu gata de ex-
plozie. Munca de secretariat de redac-
ţie înseamnă o sumă de cunoştinţe ca-
re se acumulează în urma unei înde-
lungate practici a scrisului şi a teh-
nicelor tipografice. El are această zes-
tre şi o adevereşte, la fiecare număr de
ziar, în conceperea şi executarea unui
produs editorial de înaltă clasă. Expe-
rienţa muncii la ziar, mai ales cea câş-
tigată în presa centrală, îl ajută să
îmbrace articolele colegilor săi într-o
formă grafică atractivă şi să le plaseze
inspirat în pagină. Acest fapt se obser-
vă cu mai multă uşurinţă în suplimen-
tele ziarului, care sunt mai puţin sufo-
cate de politică, unde se vede mai bi-
ne imaginaţia secretarului de redacţie. 

Munceşte mult. Şi fumează mult.
O boală nemiloasă se instalează în tru-
pul său viguros înainte da a ajunge la
jumătatea vieţii. Dar cine ştie care es-
te jumătatea? Socotim noi, aşa cum ne
duce capul, că ar fi cincizeci de ani…
Cine apucă suta? Pentru el, încep, din
prima jumătate a vieţii, stabilite arbi-
trar, internările în spital, urmează  ope-
raţia, apoi un întreg chin pe bărbatul
brunet, cu părul puţin ondulat, cu ochi
blajini şi tot mai trişti.

Pleacă de tânăr la ceruri, lăsând
îndoliată o soţie la fel de tânără şi do-
uă fete la vârsta şcolii elementare, pre-
cum şi rudele, colegii, prietenii, citi-
torii. În urma lui rămâne însă, în ace-
laşi timp, chipul gazetarului complet,
care ştie nu doar să mânuiască pixul,
ci stăpâneşte întreaga artă a conce-
perii şi elaborării ziarului, a impri-
mării cuvântului şi imaginii. Numele

tânărului care plecase de la Râmnicu
Sărat cu gând să scrie la gazetă va ră-
mâne imprimat în istoria presei buzo-
iene alături de cel al marilor jurnalişti
pe care i-a dat această parte de ţară.

Locuia, în tinereţea lui, într-o ca-
să din centrul oraşului de pe Râmnic,
în care se intra direct de pe trotuar. „Nu
ţi-e teamă de răufăcători?”, l-am între-
bat odată, când mă invitase la el, la o
„berică”. „De cine să-mi fie teamă?
Râmnicenii săraţi sunt băieţi de tre-
abă”, a glumit el. De treabă a fost şi
Stelian Chiper. De treabă de cea mai
bună calitate.
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Cuvinte otrăvite

In memoriam Stelian Chiper
Cineva apasă tastele negre ale

linotipului:
– Sunt otrăvite cuvintele, sunt grele, 
de plumb - spui tu, fumând, ţigară 
de la ţigară, în bătăile repezi 

ale inimii...
– Sunt otrăvite cuvintele - spui din nou -
aplecându-ţi capul sub ghilotina 
ciudatei maşinării ca să adaugi virgule
şi semne ale mirării şi aripi de hârtie…
În poezia din visul tău se întâmplă, 
de la un timp, lucruri ciudate îi
povesteşti umbrei tale, rămase la 
geamul copilăriei: „Fratele meu e acum
în ţara nimănui, între două fronturi,
ascuns în tranşeea întunericului 
şi trebuie să-i duc toată setea şi toată
foamea memoriei, trebuie să ne 
ascundem amândoi acolo, 
să stăm tăcuţi, ascultând norii 
şi frunzele, visând eroic sub rafalele
ploii, un alt anotimp şi o altă istorie.”

L.M.



Dumitru Ion Dincă

Construind literele în cuvinte

Ca nimeni altul Prinţul captiv 
iubea marea

minunea vastelor talazuri 
de sub corăbii

obligat să locuiască în castelul 
de la Elsinore

tânjea după miracolul expediţiilor.
Cu preţul de-aşi construi un alt palat
în care oamenii se aseamănă 

unii cu alţii
trag la galere să menţină pământul

sub ei
fac măşti să sperie stafiile
ce se ivesc după după coloanele 

de piatră
alungă duhurile rele cu iasomie 

şi mirt
bogăţia nesfârşitului apelor 

nu-i orbeşte
continuă truda zilnică, chiar şi sticlarii
colorează geamurile clădirilor
stâncile maiestoase cu colţii lor

ameninţători

până şi pana cu care înţeleptul 
consemnează în cronici

faptele de zi cu zi, lucrarea lor 
pentru binele semenilor 

are altă măreţie, pare vie
construind literele în cuvinte.
.......................................................
Ca nimeni altul Prinţul captiv 

iubea marea.

Neobosit în mânuiri de spadă

Neobosit în mânuiri de spadă
curtean şi cărturar de vază-al ţării
ce se ascunde-n spatele chemării
de-a năvăli ca norii de zăpadă.

Corăbii trec chiar prin altarul mării
Ofelia în pragul din castel
Urzeşte din mătase un inel
biet giuvaer pe fruntea lumânării.

Şi regii trec, iar flacăra se stinge
într-un regat corăbierii mai mor
în vastele-i pustiuri care dor
covor de lacrimi unde noaptea ninge.

Toiag să-ţi fiu Ofelie atât
umila mea ofrandă te-a durut!

O cronică misterioasă

Inpetuos se strecoară printre stâncile
sângelui

valeţii cuvintelor anunţă eclipsa 
de aer

supuşii avertizaţi să deschidă 
ferestrele

socotesc după alte litere, 
necunoscute,

alcătuiesc trepte din sunete noi
nu se sfiesc să lovească în arbori
să caute în trunchiul lor
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colile de hârtie ale unor cronici 
misterioase

în care fiecare ştie ce umbră 
îmbrăţişează.

Cade din trupul unui stejar o cruce
pare o eşarfă de foc, un misterios
bengal, o blândă sirenă.
Unealtă a duhurilor neştiute
iarba se mişcă auzi cum creşte

umbra frunzei
covor imaculat în universul atavic.
Supuşii aclamă regele nebun 

al valeţilor
sângele printre stâncile proprii 

se-mpiedică.

Prinţul cu șoim pe umăr

Sunt zile în care cu şoimul pe umăr
nefericitul prinţ adună din ţinuturile

regatului
cristale de nisip, uimitoare pepite
de chihlimbar, uitate de corăbieri
aşchii de regi, chiar şi cadavre de nave
armuri de la vechii luptători
până şi cioburi de vitralii ce pluteau
ca nişte ochi de păsări multicolore
stele şi aştri strălucesc pretutindeni
ajung la ţărm unde pe-un colţ 

de stâncă
descoperă sigiliul propriului tată
mişeleşte răpus de adulterul rege
care acum poartă un însemn fals
făcut de meşteri străini
acolo, în atelierele morţii.

Botezul mării

Pe fruntea Prinţului captiv
ţâşnesc sub lovitura valului de sare
riduri adânci ca nişte râuri unde
călătoresc popoarele stelare.

Numai bufonul cu o lotcă vie
adulmecând spectacolul divin
varsă imenşii bulgări între stânci
pe care-i răstignit Iisus cu spini.

Întinde mâna, prinţe, e botezul
prin care marea vrea să te primească
între corăbierii lumii de acum
catarg în constelaţia cerească.

Șoimi în văzduh

Şoimi – aripile văzduhului
privesc din turnul castelului, hăitaşii
întind arcurile să le curme zborul.
Cel brun, precum ceaţa din Elsinore
se aşază pe umărul Prinţului captiv
dă clapa platoşii la o parte – 
secretul lor, un nou călcâi 

al lui Ahile – 
lasă o frunză bilet de la regele Angliterei
ce caută oştile vechilor dani pe

pământurile lui
de ce scufundă corăbiile marelui 

imperiu prieten?
e-n pericol chiar Ofelia, se spune, 
după ce-a aflat de asasinarea 

bunului rege
tatăl iubitului ei Prinţ captiv, păgubos
hăituit acum de toţi cei mânjiţi
de otrava pe care i-au dat-o
mişeleşte în somn să nu-i poată privi

în ochi,
chiar mama adulterină e un monstru.
Ce pot face se întreabă Prinţul
captiv aici la Elsinore
a fi sau a nu fi e rostul meu, 

datoria supremă?
Şi se retrage cu şoimul pe umăr 
unic aliat în bezna intrigilor.
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Pr. prof. dr. Mihail Milea
Fiecare om este legat de un anu-

mit loc, unde a văzut lumina zilei şi
unde a făcut cei dintâi paşi pe acest
pământ. Acest loc unde ne-am născut
şi unde am copilărit poartă numele de
casa părintească, care nu se vinde,
vorba marelui poet din Basarabia, Gri-
gore Vieru.

Atunci când spunem acasă ne
gândim la părinţii noştri, care ne-au dat
viaţă prin harul lui Dumnezeu care es-
te izvorul vieţii, Căruia îi spunem cu
mult drag şi curaj „Tatăl nostru care
eşti în ceruri”. Acasă înseamnă bu-
neii, adică părinţii părinţilor noştri, ca-
re sunt plini de bunătate faţă de noi, ne-
poţii. Pentru noi acasă înseamnă fraţii
şi surorile cu care ne-am hrănit din a-
celaşi lapte matern şi cu care ne-am
înfrăţit în jocurile copilăriei noastre.

Acasă sunt toate „neamurile”,
pe care noi nu le putem alege, ci ni le
dă bunul Dumnezeu pe toate; ca do-
vadă că nimeni dintre noi nu-şi poate

alege mama sau tatăl; bunicul sau bu-
nica, unchiul sau mătuşa, verişorii,
nepoţii etc.

Acasă este biserica satului, un-
de „Popa Ioan” ne-a botezat şi ne-a
miruit în Duhul Sfânt şi ne-a cumi-
necat cu Trupul lui Iisus. Aici, în Bise-
rică, am învăţat limba Evangheliei şi
primele colinde ale neamului nostru
românesc. 

Acasă este satul copilăriei noas-
tre, cu uliţi prăfuite vara şi albite iarna
de omătul gros, ce ţine de cald grâului
crescut pentru prescura Sfântului al-
tar. Acasă este hora satului unde am
învăţat dansul popular de îngeri învâr-
tit prin fulgii de nea ce zburdă aseme-
nea mieilor prin poiene. Acasă este
şcoala primară, unde pentru prima da-
tă am ţinut în braţe Abecedarul lui Gri-
gore Vieru, în care a pictat cu sufletul
lui angelic. Acasă este la ţară, unde
s-a născut veşnicia, după vorba ma-
relui filozof, Lucian Blaga. Viaţa la
ţară nu este tot una cu cea de la oraş.

La ţară, în mediul rural, totul
este natural, firesc, poetic şi înălţător.
Aici natura este vie şi Duhul lui Dum-
nezeu se simte intens pretutindeni. La
Liturghia cosmică ia parte şi codrul,
păsările, vieţuitoarele mici şi mari şi
oamenii, ca nişte prinţi printre ele,
psalmodiază în slava inimii, tăcute a-
catiste, pravila de zi cu zi. La ţară, Pa-
tria este vie, frumoasă, mare cât vezi
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cu ochii şi înaltă până începe cerul, fe-
reastra bunului Dumnezeu care ne pri-
veşte cu drag noaptea când ne odih-
nim. La ţară şi morţii sunt vii prin ci-
mitire, care sunt o prelungire a Patriei
subterane unde cei răposaţi aşteaptă
mila celor vii. În limbile slave, „mila”
înseamnă „iubire”, care este nemuri-
toare, vorba Sfântului Apostol Pavel
în Epistol 1 Corinteni, capitolul 3.

Grigore Vieru a avut marea şan-
să de la bunul Dumnezeu să se nască
la ţară, în satul Pererîta din Basarabia,
pe data de 4 februarie 1935.

Pe atunci, Pererîta era un sat
oarecare, ca multe altele, dar cu tim-
pul a devenit un loc de pelerinaj pe ur-
mele poetului. Un vechi proverb româ-
nesc spune aşa: „Omul sfinţeşte locul”.
Aşa s-a întâmplat şi cu aşezarea aces-
ta din Basarabia, devenită punct de re-
ferinţă, care marchează locul copilă-
briei şi începutul activităţii literare al
acestui mare om de litere. Grigore
Vieru nu şi-a negat niciodată obârşia,
originea lui de ţăran, iubitor al traiului
de la ţară, atât de plăcut dacilor noştri
de odinioară. „Starea plenară a copi-
lăriei”, cum o definea academicianul
Mihai Cimpoi de la Chişinău, nu l-a
părăsit pe Grigore Vieru niciodată, ba
mai mult, i-a fost mereu un real şi pu-
ternic izvor de inspiraţie poetică.

Grigore Vieru n-a reuşit să-şi aş-
tearnă memoriile sale de acasă într-o
carte anume, în care să-şi depene amin-
tirile şi întâmplările de altă dată, să con-
semneze farmecul, frumuseţea dar şi
tristeţea copilăriei sale adumbrite de
război şi de anii de foamete. În multe

poezii el evocă copilăria sa zbuciu-
mată, care l-a maturizat foarte repede.
Jocul şi munca se contopeau în el.
Astfel se confesează poetul în
Rădăcina de foc: „Copilăria mea a
fost pârjolită, săraca de ea, de focul
războiului şi a fost umilită de urmările
sale.

Jocul meu principal era culesul
spicelor pe mirişte în urma recoltării,
unde găseam mai multe gloanţe rugi-
nite, pentru că nici şobolanii nu stă-
teau degeaba. O muncă în fond zadar-
nică şi un joc destul de trist”. În pre-
faţa volumului: Poezii (1983), criticul
Mihai Cimpoi consemnează următoa-
rele: „Copilul Poet s-a întâlnit cu Po-
etul-Copil. E în această întâlnire o tai-
nă şi, totodată, o legalitate, deoarece
un poet care se naşte în copilărie păs-
trează în el copilul, filozofia, sensibili-
tatea şi psihologia acestuia chiar şi în
reflecţiile cele mai grave asupra vieţii
şi existenţei umane. Grigore Vieru a
şi scris multe cărţi dedicate copiilor:
„Abecedar”, „Steluţa”, „Albinuţa”,
„Muzicuţele”, „Soarele cel mic”, „Po-
vestiri pentru copii”, „Denumirea cu-
vintelor”, „Trei iezi” etc. 

De altfel, pe tot parcursul vieţii
sale, poezia lui Grigore Vieru, a fost
o revenire perpetuă acasă, la viaţa de
la ţară, la casa părintească, unde ma-
ma i-a fost ca o icoană vie. Toată viaţa
sa, Grigore Vieru a tânjit după casa
părintească. Asemenea cocorilor ce se
întorc în fiecare primăvară în Delta
Dunării; cu mare dor şi dragoste, la fel
şi el, zbura mereu cu gândul mereu în
jurul casei din Pererîta.
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Pentru Grigore Vieru acasă în-
seamnă locul în care omul se întoarce
întotdeauna, este locul în care trăieşti
alături de familia ta, cu bucurii, cu tris-
teţi, este locul unde primeşti prima edu-
caţie, este locul în care de obicei se
doarme, se mănâncă, se bea, este lo-
cul unde te simţi în siguranţă şi simţi
dragostea părintească, e locul în care
te simţi în largul tău, este locul în care
înveţi ce este iubirea şi credinţa în Dum-
nezeu. Adeseori l-am auzit pe Grigore
Vieru spunând aşa: „nicăieri nu-i ca
acasă”.

Dragostea lui de acasă se poate
vedea aşa de bine chiar din poezia lui
ca acest titlu (Acasă): „Toamnă
târzie/ La noi la Lipcani/ Rece ca sfe-
cla de zahăr/ Mă trezesc dimineaţa/
Cu toate lăicerele casei pe mine,/ oste-
nit de greul lor colorat/ Mă temeam să
nu-ţi fie frig,/ zice mama/ Vin rudele
să mă vadă/ Vorbesc în şoaptă afară/
Ca la priveghi,/ Să nu-mi tulbure som-
nul, şi ţistuiesc pe cei mici/ Să fie cu-
minţi./ Mă aplec să le sărut mâna,/ Ele
şi-o smulg îndărăt;/«Nu trebuie»/ Ru-
şinându-se de pământul/ Din crăpă-
turile palmelor./ O, NEAMULE, TU!/
Adunat grămăjoară, / Ai putea să în-
capi/ Într-o singură icoană!”

Admirabile şi profunde versuri
de sus inspirate, cum numai poetul
Grigore Vieru ştie a le scrie pe coala
sufletului său.

Începând de acasă descoperim
cu adevărat cine suntem de fapt, cărui
neam aparţinem şi care sunt rubedeni-
ile noastre de sânge şi de credinţă.
Aici se naşte iubirea de neam şi de lim-

bă. Acasă descoperim care sunt nea-
murile tatei şi ale mamei, ca pe toate
să le punem într-o foaie de pomelnic
pe care să o dăm la altar, cu lumânare
de ceară curată din prisaca bunicului
şi a bunicii harnică ca o albinuţă, din
poeziile lui Grigore Vieru. Aici, aca-
să, începem a desluşi tainele naturii şi
bogăţia pământului primit ca moşte-
nire sfântă din moşi strămoşi, cu la-
crimi udat şi cu sânge brăzdat.

Acasă am învăţat că pământul
este sfânt şi că el nu trebuie vândut „pe
treizeci de arginţi”, ca şi pe Mântui-
torul de către Iuda cel lacom şi fără de
iubire de Patrie. Aici, acasă, înţele-
gem că fiecare dintre noi avem o Pa-
trie comună, mare cât ţine bolta ce-
rului şi toate neamurile adunate ca o
grămăjoară formează poporul unit,
pe care nu-l poate frânge nici ciocanul
şi nici securea ce sunt bune de topit
pentru a face cuie de pus şindrilă pe
casa părintească, care de multă vreme
este plouată cu lacrimile durerii.

Acela care nu este legat de aca-
să nu poate fi legat nici de Patrie. A-
casă este o patrie cât o inimă plină de
viaţă şi iubire. De acasă începe iubi-
rea de Patrie. Colectivizarea şi indus-
trializarea forţată a făcut să slăbească
cel mai sacru sentiment pe acest pă-
mânt românesc: iubirea de Patrie. În
mediul urban, unde totul este beton şi
asfalt pe care doar câte un fir de iarbă
în care este duhul lui Grigore Vieru mai
poate scoate capul la iveală pentru a
fi strivit de duşmanii Limbii Române.
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De la acest mare poet basara-
bean am auzit vorbindu-se despre el
aşa: „sunt un fir de iarbă şi nimic mai
mult”. (În 1993, de Rusalii, poetul a
pus o piatră funerara comună, pentru
mama sa şi pentru el, pe mormântul
celei care i-a dat viaţă, cu următoa-
rele epitafuri dăltuite de sculptorul Tu-
dor Cataraga: „Pierzând pe mama,
îţi rămâne Patria, dar nu mai eşti co-
pil”, iar pentru sine: „Sunt iarbă, mai
simplu nu pot fi” - n.r.).

Am văzut cu ochii mei de multe
ori cum asfaltul gros era străpuns din
loc în loc de către un fir de iarbă. Cine
dă putere unui astfel de fir de iarbă?
Cu siguranţă că toate forţele cosmice
se concentrează în acele fire de iarbă.
La fel s-a întâmplat şi cu acest poet
slab fizic, dar foarte puternic în cu-
vântul cel viu al Limbii Române, a sfă-
râmat asfaltul rusesc şi a biruit spre
slava lui Dumnezeu. Una este să stai
într-un bloc rece, casă peste casă, fără
grădină şi poteci între vecini şi alta
este să stai la ţară într-o cămăruţă cu
cerdac, unde Dumnezeu priveşte de
pe prispa casei şi stă la masă cu ţăra-
nul ce-şi face cruce înainte de a mân-
ca.

La oraş s-au pierdut tradiţiile şi
postul românesc. În loc de şezători şi
clacă la diferite munci agricole, la s-au
inventat cârciuma şi cafeneaua, unde
toată lumea face politică şi munca în
faţa calculatorului. Îmi este dor de aca-
să, de casa părintească, de hora satului
în zi de sărbătoare! Vreau acasă!

Acasă timpul mi se părea o veş-
nicie. Aici, în oraş, timpul s-a scurtat

mult: anul cât o lună, o lună cât o săp-
tămână şi o săptămână cât o zi, iar o
zi cât o oră. Ne învârtim ca titirezul de
dimineaţa până seara şi nu ştim ce-am
făcut toată ziua. Batem pasul pe loc.

Doar iubirea de Patrie, care în-
seamnă iubirea de Acasă, care este fa-
milia noastră, ne dă sens în viaţă, jert-
felnicie şi multă bucurie. Mare este
Dumnezeu! Tuturor celor din casa mea
le-am insuflat iubirea mea de Patrie.
Cu noi este Dumnezeu!
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Mama mea viaţa-ntreagă
A trăit fără bărbat.
Singurei eram în casă
Ploi cu grindină când bat.
Mama mea viaţa-ntreagă,
Stând la masă, ea şi eu,
Se aşază între mine
Şi Preabunul Dumnezeu.
Oh, şi crede-aşa într-însul,
Că-n albastru văzul ei
Chipul lui de pe icoană
Se străvede sub scântei.
Şi eu ţin atât la mama,
Că nicicând nu îndrăznesc
Dumnezeul din privire
Să mă vâr să-l mâzgâlesc.

Grigore Vieru



Ovidiu 
Cameliu 
Petrescu

În labirint

Viaţa mea - un labirint
absurd în care Minotaurul
a murit, aşteptându-mă.
Aş vrea să mai rămân
înăuntru de teama
Nimicului de afară.

Sisif istovit

Începe o nouă zi.
Privesc în gol ca un
Sisif istovit.
Cuvintele ce trebuie să
le împing prin lume
par mai grele
ca niciodată.
Poate am murit demult
şi acum trăiesc
doar fărâme de amintiri
din alte vieţi.
aşteptând să se aştearnă
Tăcerea.

Sufletul meu

Sufletul meu,
o cetate în care
luptătorii au murit
în aşteptarea bătăliei

ce nu a mai avut loc,
s-a predat deşertului.
Hienele, deja, mi-au
sfâşiat speranţele.

Teama

Nu simţi teama?
Nu te uiţi peste umăr
când petreci cu prietenii,
când faci dragoste,
când îţi zideşti casa ?
Te străduieşti din răsputeri
să-ţi trăieşti clipele
banalei tale fericiri,
dar te trezeşti mereu
numărând paşii către moarte
de parcă asta ar avea vreun rost.
De parcă ceva ar avea vreun rost!

Bine şi rău

M-aş spovedi
mie însumi,
dar am uitat
să-mi mai înnumăr păcatele
sau faptele bune.
Nu mai ştiu, poate
păcatele au fost singurele
mele fapte bune.
E timpul să închid
pentru inventar.

Nimicul

Vine o zi
când afli că
nu mai însemni
nimic pentru nimeni,
nicicând şi nicăieri
şi-atunci moare gândul şi cad stelele.
Nimicul te soarbe
dintr-o dată şi
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locul tău în lume
devine locul altora.
Ce să scriem pe crucea lui ?
Nu ştim nimic despre el.

Carpe diem

Azi privirea iubitei
îți mângâie sufletul.
Azi mirosul crizantemei
îți pătrunde în sânge
Azi zâmbetul copilului tău
îți vindecă rănile
Azi o fărâmă din viață
se spulberă într-un gând.
Ieri este doar o casă năruită
în care nu mai poți intra
Ieri este doar un castel de nisip
clădit de un străin
pe care-l uităm lăcrimând.
Mâine ce pare că vine spre tine
nu va fi niciodată.
Mâine este doar
o pasare albastră
ce moare în fiecare clipă
a zilei de azi.
Între amintiri și speranțe
trăiești de fapt o singură zi
precum un fluture zburând
într-o lume străină.

Totul curge
Pe ţărmul mării albastre
încerci să culegi înţelepciunea
din freamătul veşnicelor valuri.
Totul curge-spunea cândva înţeleptul
dar acum gânduri de piatră
îţi strivesc sufletul.
Au murit pescăruşii speranţei
şi valurile îţi risipesc
fiinţa prelinsă în nisip.

Aripi uscate

Speranţa, pasăre istovită
deasupra oceanului,
moare în zbor, departe de mine.
Zidurile pământii ale silei
cresc, tot mai înalte,
în jurul meu.
Aripile mi s-au uscat demult
şi nu mai pot zbura
către cerul tot mai îndepărtat.
Voi rămâne aici până când crivăţul
Mă va spulbera pe alt tărâm.

Căutând prin cuvinte

Am intrat în cuvinte
ca într-o casă străină.
Afară mă aştepţi tu să îţi aduc
înţelesurile iubirii, vieţii şi morţii.
Rătăcesc printre sensuri cuminţi,
demult nerăzvrătite.
Gândul, semeţ cândva,
priveşte tot mai des înapoi
şi ochii tăi au secat
aşteptând zâmbetul meu.
Pe celălalt mal foşnesc
Amintiri uscate şi teama,
ploaie de toamnă, se adună
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prin cutele sufletului.
Îndoielile mi-au săpat
pe chip întrebări nerostite.
Oare ce mai caut, încă ?
Tu m-ai uitat, aşteptând.

Amintiri

Lasă-mă, din când în când,
să rătăcesc printre gândurile tale.
Port în braţe amintirea iubirii
precum nisipul umbre de valuri.
Aşchia unei clipe de fericire
mi-a rămas împlântată
în mână şi mă doare
când îţi mângâi
obrazul încrustat cu regrete.
Ce a mai rămas din noi
în afara amintirilor ?

Resemnare

Să trântim uşa în faţa clipei,
săgeată otrăvită
ţintind flămând sufletul.
Am strivit bezmetic
pendula, dar ea bate
blând şi sinistru
în fiecare gând.
Zac istovit în
nisipul care mă sufocă.
Fuga mea s-a sfârşit.

Gândaci bezmetici

Gândaci bezmetici,
mişunăm prin mizeria lumii
şi credem că descoperim
sensurile existenţei:
Iată adevărul !
rostim, copleşiţi de
măreţia clipei,
în faţa amicilor

ce se desfată cu mici, cu bere
şi cu vorbe goale.
Mai apoi, tăcem solemni
şi preocupaţi, scobindu-ne
între dinţi precum canibalii
care au mâncat intelectuali la cină.
Fără să simţim
viaţa ne digeră lent,
ca o plantă carnivoră şi
lumea noastră moare
odată cu noi
şi cu gândurile noastre
Zadarnice.

Sfaturi

Crede-mă prietene !
Când dai mâna cu un om,
puternic şi frumos, care îţi zâmbeşte,
undeva, ascuns înlăuntrul lui,
este un altul mic şi urât,
care spumegă de furie,
imaginându-şi că tu ai fi fericit.
Mereu ţaţa din vecini
te examinează cu avida curiozitate
a unui adolescent
ce priveşte la Animal Planet
cum un rechin înşfacă
piciorul unui om.
Când vei îmbătrâni
nu vei mai vedea albastrul cerului
ci norii din sufletele celorlalţi.
Trageţi, din nou, peste cap,
faţa de om blând şi inofensiv,
dacă vrei să supravieţuieşti…
Începe o nouă zi !
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Prof. Ion Costea

Dem Iliescu a fost un poet au-
tentic, apărut prin anii '30 în lumea a-
tât de pestriţă, controversată, dar şi
apreciată a literaturii române. Despre
el s-a vorbit mult în mediile literare
ale anilor 30-40. Pornind pe acest drum
al succesului, şi această recunoaştere
apărea chiar de la anii tinereţii, te-ai fi
aşteptat ca Dem Iliescu să-şi găsească
locul printre marii poeţi ai neamului.
Destinul avea cu el alte planuri. Peri-
oadele cenuşii, tulburi, devastatoare
pentru români: războiul, impunerea la
conducere a forţelor de stânga, schim-
barea radicală a societăţii româneşti,
degradarea vieţii de zi cu zi, îl vor afec-
ta profund pe Dem Iliescu. Va hotărî
să se alăture sutelor de mii de români
care ridicau zid în calea comunismului
rusesc. Poetul cetăţii va deveni luptă-

torul cetăţii. Curajul, tenacitatea, sa-
crificiul, vor fi alimentate de credin-
ţele lui. Cum era de aşteptat, în lupta
aceasta inegală, va cădea şi el. Exter-
minarea opozanţilor avea să se facă în
puşcării. Dem Iliescu a fost un noro-
cos că a rezistat 16 ani de puşcărie,
D.O. sau C.M. Aici îşi pierdea tine-
reţea, dar şi posibilitatea de a-şi câş-
tiga locul în galeria marilor poeţi. Sunt
anii în care ar fi trebuit să-şi facă pu-
blice lucrările în reviste, cărţi, saloane
literare. În locul acestora, doar o mână
de puşcăriaşi ai Aiudului sau C.M.
Periprava mai ştiau cine era Dem Ili-
escu. După eliberarea lui Dem Iliescu
din C.M. Periprava, în mai 1964, la
scurt interval de timp, securitatea Bu-
zău îi deschidea d.u.i. (dosar de ur-
mărire informativă - n.n.). În acţiunea
de urmărire, două obiective erau foar-
te importante: dacă fostul şef de sec-
tor legionar mai activa ca legionar (şi
de aici, metodele pe care le folosea) şi
creaţia literară.

Ca să i se aprecieze valoarea ca
poet, securitatea Buzău îşi desemna un
ofiţer mai priceput în studierea arhi-
velor, ca să scoată din diversele pu-
blicaţii ale timpului, aprecieri despre
Dem Iliescu poetul. Un astfel de ma-
terial, înregistrat la securitatea Buzău,
în „12.08.1966”, era intitulat: „Extras/
Din ziarul «Munca literară» apărut în
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poet de mare talent şi publicist apreciat

(fragment din volumul „«Cazul» poetului Dem Iliescu şi securitatea”)(fragment din volumul „«Cazul» poetului Dem Iliescu şi securitatea”)



decembrie 1934/ an II, nr. 18/ Redac-
ţia şi administraţia: Ion Georgescu,
str. G.ral Fălcoianu 36 Bucureşti II”.
Pe manşetă, stânga sus, nota: „Cartea
cu vise / Ed. Albatros Buzău”. 

Să prezentăm câteva pasaje de
început, cu aprecierile făcute lui Dem
de poetul Ioan Georgescu: „Cu prezen-
tul volum d. Dem Iliescu e la a doua
culegere a sa de versuri. De la „Piatra
cu lilieci” şi pînă la „Cartea cu vise”
poetul buzoian a realizat traiectoria
unei evoluţii, care, dacă rămînea încă
în faţa eforturilor şi încercărilor de a
depăşi, nu înseamnă că talentul său,
frenezia lirică şi tinereţea aici bahică,
aici afrodiziacă şi peste tot entuzias-
mată nu merită atenţia celor care se
îndeletnicesc cu meşteşugul scriitori-
cesc”.

I. Georgescu dădea exemple ale
măiestriei poetice versuri din poezia
„Goana: Vom merge prin pomi/ pă-
duri de soare/ cu puşti de lumină/ la vî-
nătoare/ vîna-vom lupoaica/ cu trupul
de nouri/ cerbi de aramă/ berze şi bo-
uri”. Sau versurile următoare: „vom
pune coroane/ pe bucle de cirpu/ sbu-
rînd peste nistru/ şi peste nipru”.

Ofiţerul care avea sarcina de a
aduna dovezi contra lui Dem, sublinia
aceste versuri, gândindu-se probabil
că poetul Dem Iliescu ar fi transmis
românilor un îndemn ca România să
îşi întindă hotarele până la Nipru. 

Versurile lui Dem: „di caii mei
di/ prin noapte şi zi/ vreau roţile grele/
să calce pe stele”, erau răstălmăcite.
Ofiţerul securist sublinia ultimele do-
uă versuri, iar după „roţile grele” el

adăuga, în paranteză, „tunurile”. Uite
cum se pot demonstra îndemnurile
războinice ale lui Dem Iliescu! Dacă
securistul vedea, nu frumuseţea unor
imagini, ci transmiterea unor mesaje
secrete, să vedem cum interpreta, ace-
leaşi versuri, poetul Ioan Georgescu:
„Deşi plină de imagini cam facile şi ba-
nale, poezia [Goana] se remarcă prin-
tr-o muzicalitate cosmică, pe cît de va-
riate, pe atît de interesante şi inedită.
D. Dem Iliescu are virtuale aptitudini
pentru cîntec şi poezia ocazională,
ridicată la nivel artistic, lucru pe care
ar trebui să-l exploateze mai intens, cu
literă mare, însă!”. În josul p. apare
notat de un ofiţer: „12.08. 966 Mr.”
(semnătura).

Recenzia făcută de I. Georges-
cu, scriitor buzoian talentat (dispărut
mult prea devreme), în ziarul lui, îi con-
firma lui Dem Iliescu că se afla şi cu
cel de-al doilea vol. „Cartea cu vise”,
1934, pe drumul cel bun al afirmării
sale ca poet valoros. Ar mai fi fost şi
alte relatări despre Dem Iliescu poe-
tul. Numai că securistul care primise
sarcina să creioneze portretul poetului
şi publicistului Dem Iliescu, nu avea
niciun interes ca să-l prezinte ca pe un
poet valoros. Acum, pentru anul 1966,
era de ajuns ce aflaseră despre omul
de litere Dem Iliescu (socotit de secu-
ritate duşman al regimului). Cunoaş-
terea urmăritului ca persoană, poet,
creaţie prezentă şi viitoare, rămânea
ca acţiune permanentă. Informatorii
cu care ofiţerii securişti îl înconjura-
seră pe Dem Iliescu, vor acţiona diri-
jat, tocmai în îndeplinirea acestor sar-
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cini.
Agent „Paulian Vasile”, în nota

informativă pe care o dădea plt. Co-
jocaru Stelian, şeful postului de mili-
ţie din comuna Sudiţi, jud. Buzău, în
„28 septembrie 1965, ora 20”, prezen-
ta primele începuturi ale poetului Dem
Iliescu. 

Să-i urmărim povestea: în anul
1930, informatorul (de acum) intrase
„ca ucenic la tipografia proprietarului
Luca Oprescu pe strada Doamna Nea-
ga”. În această tipografie apăreau şi
două ziare: „gazeta locală, «Vocea
Buzăului», ziar mai mult liberal (...)
şi alt ziar «Reporterul», ziar ţărănist
(...). La ziarul «Vocea Buzăului» erau
2 elevi de liceu, care corectau acest
ziar”, o rudă a directorului ziarului,
„al doilea era Dem Iliescu (...), care
avea 15-16 ani”, şi care era plătit pen-
tru munca sa. „În 1931 Dem Iliescu a
început să scrie la acest ziar cîte o
poezie, care era publicată”. Din anul
1932 deja semna „Dem Iliescu”.

Informatorul îl va întâlni pe Dem
Iliescu în anul 1947, când „era avo-
catul băncii «Banca creditul agricol
din Buzău»„. Dem îl va ajuta pe infor-
mator, venit cu un prieten ca să împru-
mute bani de la bancă. Cel care primea
banii de la bancă dădea o masă la un
restaurant şi a vrut să-i ofere lui Dem
şi 500 de lei „pe care cu mare greutate
i-a luat”.

Informatorul şi-a dat seama că
Dem se cunoştea cu ţăranul care a ve-
nit să facă împrumutul, ca legionari.
De altfel, spunea informatorul, ei au
purtat discuţii deschise („nu s-au ferit

de mine”). Banii daţi de acest Mihai
Nicolae vor fi predaţi de Dem Iliescu
reţelei Şercăianu - Păun.

Când au început anchetele asu-
pra membrilor acestei reţele legiona-
re, cei doi vor fi şi ei anchetaţi ca par-
ticipanţi la ajutorul legionar. Informa-
torul se plângea că în urma anchetei
şi „el a fost condamnat la 4 ani de în-
chisoare, barem nu am fost legionar”.

În „Nota Extras” de la securita-
tea Buzău, „Mihai T. Nicolae” apare
ca fost primar legionar al com. Sudiţi
şi ca participant la rebeliune, cu un
grup de legionari din comună. Şi aces-
ta ajuta reţeaua Şercăianu - Păun, plă-
tind cotizaţie. Mai mult, ca şi priete-
nul său, informatorul „Paulian Vasi-
le”, Mihai Nicolae era, la rândul lui,
Informatorul (numele lui de agent era
„Badea Ştefan”). Informatorul „Ana-
tol Nicolae” (alias scriitorul Ion Ca-
raion), în 14 aug. 1966 raporta, unde-
va, într-o casă secretă de întâlnire, cu
mr. M. Albescu (probabil din Direcţia
III Bucureşti), despre începuturile li-
terare ale lui Dem Iliescu.

Informatorul, buzoian de origi-
ne, declara că-l cunoaşte „de peste un
sfert de veac în urmă, la Buzău, pe
cînd era elev”. Dem, conform iforma-
torului, „era o (...) notorietate. Adică
făcea parte dintre cei 2-3 poeţi tineri,
în curs de afirmare, cu care se mîn-
drea tîrgul”. Mai târziu va ajunge să
publice două volume de versuri, să
facă traduceri din scriitori italieni şi
francezi. „Şi totuşi s-a apucat să facă
legionarism”.

Informatorul „Stănculescu Ni-
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chifor” aducea ştirea că Dem Iliescu,
împreună cu pr. Antofie Radu, tradus-
eseră romanul „Martirii” de Chateau-
briand. Apariţia acestui roman avea o
poveste mai ciudată, cu implicarea
episcopului de Buzău. Dem Iliescu îi
spunea informatorului: „Dacă ar şti
Episcopul cît am fost de cercetat pen-
tru el? Au vrut să-l fac copărtaş la cau-
za mea, privitor la editarea traducerii
«Martirii» de Chateaubriand, însă am
susţinut cu tărie şi l-am scos din cau-
ză. Aşa era şi adevărat, pentru că eu
am colaborat la revista «Argeşul», con-
dusă de poetul Alex Săndulescu, con-
silier la secţia culturală - şi cu el tra-
tam editarea cărţii”.

Tot în această notă informativă
din „22.II. 968” Informatorul afla de
la Dem despre poeziile scrise de el în
închisoarea de la Aiud: „Bietul Iancu
(poetul Ioan Georgescu) dacă ar trăi
să-i citesc poeziile pe care le-am făcut
în închisoare, cred că ar fi fericit! Ni-
chifor Crainic, cînd le-a auzit, mi-a
spus: Mă Iliescule, dacă ar apărea «Gân-
direa» le-aş publica pe prima pagină”.

Mr. Mihai Ghe., ca toţi şefii se-
curişti care se ocupau de Dem Ilies-
cu, urmărit prin d.u.i., era foarte inte-
resat şi de scrierile lui Dem din închi-
soare. Când îl instruia pe Informatorul
„Stănculescu Nichifor”, în „22 II 69”,
explica de ce erau ofiţerii interesaţi de
acele poezii scrise de Dem în închisoa-
re: „Urmărim a ne da seama de scrie-
rile ce le făcea în detenţie şi caracterul
lor duşmănos la adresa orînduirii so-
cialiste”.

Informatorul „Ion Constantin”

(alias prof. D. Nistorescu), în nota in-
formativă din 4 nov. 1965, relata că-l
descoperise pe Dem Iliescu în „Viaţa
Românească nr. 9, în subsolul unui
necrolog consacrat scriitorului Euse-
biu Camilar”. În notă se spunea că
„scriitorul Dem Iliescu a trimis la re-
dacţie o baladă inspirată dintr-o lu-
crare a lui Eusebiu Camilar. Cu aceas-
tă ocazie se aduce laude lui Dem Ilies-
cu pentru talentul şi harul său arătat în
volumele «Cartea» [de fapt «Piatra»]
cu lilieci» şi «Cartea cu vise», publi-
cate înainte de 23 august, şi se arată
regretul că acest poet este pierdut în
provincie. Nota şi necrologul sînt sem-
nate: Redacţia. Dem Iliescu a venit cu
revista la şedinţa [de cenaclu] din 27
octombrie [1965] şi-a arătat-o mem-
brilor cercului literar. Efectul a fost
surprinzător, «Viaţa Românească»
fiind o revistă de prestigiu”.

Ofiţerul care-i lua nota informa-
tivă, lt. Pluteanu, nota: „Aspectul sem-
nalat de agent se confirmă şi prin agen-
tul Anton Popescu din legătura Tov.
Mr. Mihai Gh.. Dat fiind această si-
tuaţie, se va conexa la dosarul perso-
nal al agentului o copie de pe nota de
faţă, pentru a-i servi ca material de ve-
rificare a sa”. Pe aceeaşi notă interve-
nea şi mr. Mihai Gh.: „Să se procure
pentru documentare revista «Viaţa Ro-
mânească» nr. 9 din luna septembrie
şi apoi raport la MAI Direcţia a III-a
pentru identificarea şi verificarea ace-
lor pers. care laudă obiectivul nostru”.

Informatorul „Stănculescu Ni-
chifor”, nota informativă „8.05.1968”,
căutând să-l facă să vorbească pe G. 
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Cocora, îi spunea acestuia: „Mi-a adus
avocatul Traian Negoşanu ziarul «Via-
ţa Buzăului» din 31.03.1968 şi acolo
la p. «Literatură şi critică» se vorbeşte
despre Dem Iliescu ca poet autentic al
Buzăului şi de faptul că a fost remar-
cat de N. Iorga în revista «Cuget Clar»”

Faptul că revista „Tomis” îi pu-
blicase lui Dem Iliescu patru poezii:
„Nicolae sau Elogiul basmului”, „Ci-
reşul”, „Invitaţie la Piscul Cîinelui”,
„Frunza”, determina „Inspectoratul
Securitate al jud. Buzău, Biroul I, în
10.02.1969”, să se adreseze, printr-o
notă „Insp. Securitate al Jud. Con-
stanţa”, ca acesta să intervină la re-
vista „Tomis, de îndepărtare a numi-
tului Iliescu Dumitru de la această re-
vistă”. În notă se spunea că Dem face
„poezii cu conţinut metafizic şi pesi-
mist, fiind pînă nu demult membru al
cenaclului literar Al. Sahia din oraşul
Buzău de unde a fost îndepărtat. Nota
era semnată: Inspector şef/ Lt.col. Va-
sile Lupu, Locţiitor Şef Serv./ Maior
Laza Florin”.

Interesantă este caracterizarea
pe care prof. D. Ionescu i-o face lui
Dem, după apariţia acestuia în revista
„Tomis” (raportată de informatorul
„Dionisie Climescu” lt. maj. D. Du-
mitrescu, în 20 XI 1969): „Dem Ilies-
cu cred că e singurul care nu s-a ză-
păcit şi a rămas cu capul pe umeri şi
nu îmi vine să cred că el ar scrie po-
ezii ca cei de astăzi. El este un om
foarte bine pregătit şi cred (...) că nu
ar face niciodată ce au făcut Popescu-
CFR şi preotul Sandu”. (Conducerea
securităţii Buzău încerca să-i compro-
mită pe cei doi foşti legionari şi lan-
sase zvonul, prin informatorii săi, că
deveniseră turnători la securitate!).

Informatorul „Fronea Valeriu”
afla de la un apropiat al lui Dem, Gh.
Coteanu, în mart. 1969: Dem „are mul-
te poezii publicate, însă abea a ieşit
din puşcărie şi nu are relaţii, ca să mai
poată publica. Dem Iliescu a transfor-
mat o parte din Balada Turmelor -
proză în poezie; în revista «Viaţa
Românească» a apărut un articol sem-
nat de Camil Petrescu - «Dem Iliescu
un poet uitat în provincie»„.

Informatorul „Dionisie Climes-
cu”, în 6 apr. 1969, afla de la dna Ili-
escu că Dem, „din cauza prietenilor”
care-l turnau la securitate, era foarte
atent cu cine vorbea. Discuţia dintre
Informatorul şi soţia lui Dem era în-
registrată prin mijloacele T.O. (insta-
late în casa Dem) de maşina securi-
tăţii aflată undeva, lângă blocul în ca-
re locuia familia Dem. Pentru ofiţeri
era considerată ca o modalitate foarte
bună de a-şi verifica informatorul N.
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N. Manolescu, acelaşi cu informatorul
„Anton Popescu” (fusese proprietar al
ziarului „Ideea naţională”, apoi, in-
trând în M.L. (devenise şef de garni-
zoană pe oraşul Buzău), crezând în re-
abilitarea literară a lui Dem Iliescu,
realiza o analiză literară (pe care o va
prezenta în Cenaclul „Sahia”): „Reci-
tind pe Dem Iliescu, pe marginea «Căr-
ţii cu vise» (1934)”, din care prezen-
tăm câteva pasaje: „Am mai scris cînd-
va despre poemele acestea. Îmi amin-
tesc de entuziasmul cu care am semna-
lat atunci apariţia unui poet de seamă,
vestitor al unei epoci eroice şi cîntăreţ
al eroicului”. După 30 de ani, recitind
versurile din vol., „am descoperit sen-
suri şi frumuseţi noi, mi-am întregit
imaginea poetului şi claviatura senti-
mentelor, a stărilor sale sufleteşti. (...).
Emoţia cu care am parcurs din nou
versurile, (...) este şi acum aproape de
entuziasm. (...).«Cartea cu vise» rele-
vă un liric de înaltă clasă, poate cel
mai proeminent din cîţi au presimţit,
dorit şi cîntat epoca eroică contempo-
rană. E uimitor cum un tînăr de 23 de
ani a reuşit să descifreze, atît de ve-
ridic şi patetic, adevărata faţă a vremii
sale”.

N.N. Manolescu vedea în Dem
Iliescu, pe lângă un poet talentat, origi-
nal, cu o mare intuiţie, culoare, muzi-
calitate a versurilor, substanţă a idei-
lor şi un mesager al unui „vibrant me-
saj social-revoluţionar”. Îl apropia pe
Dem de „G. Bacovia, Lucian Blaga,
I. Vinea sau Ion Barbu (prin imagini,
limbaj, armonia şi bogăţia de idei)”.

Lucrarea lui N.N. Manolescu

ajungea la securitatea Buzău, dată
chiar de autor. Un ofiţer nota: „Aceas-
tă lucrare a fost cerută de noi de la a-
gent, pentru a cunoaşte în întregime ce-
ea ce a putut vorbi agentul nostru de-
spre Dem Iliescu, lucrat de noi (...)
cum este apreciat obiectivul de un le-
gionar (...). În baza celor discutate cu
tov. Mr. Diaconu de la MAI - Direcţia
a III-a, Serv. I, vom înainta copie de
pe lucrare pentru a fi avizată din punct
de vedere literar. Interesantă această
analiză, deoarece lucrarea este făcută
de un legionar...”.

De fapt, care era rostul unei ase-
menea prezentări a „Cărţii cu vise” a
lui Dem Iliescu făcută de N.N. Mano-
lescu? Din comportamentul ulterior al
lui Manolescu faţă de Dem, după ase-
menea analiză laudativă, se aştepta ca
Dem să-l susţină în cenaclul literar. Ma-
nolescu scria mult şi prost, iar discuţi-
ile care urmau nu-l avantajau. Dacă
l-ar fi susţinut Dem, atitudinea celor-
lalţi membri din cenaclu ar fi fost alta.
Numai că Dem nu i-a făcut jocul şi şi-a
păstrat, în mare, poziţia lui de expec-
tativă. Pe de altă parte, N.N. Mano-
lescu, din calitatea sa de informator al
securităţii, prezentând cu o astfel de
lucrare despre un posibil duşman al
regimului, nu făcea decât să-şi peri-
cliteze poziţia sa de „colaborator” (aşa
se considera N. Manolescu, colabora-
tor al organelor de securitate).

N. N. Manolescu chiar fusese
un ziarist talentat la „Ideea Naţiona-
lă”, numai că promova un naţionalism
dur. Ceea ce spusese despre Dem Ili-
escu, în analiza amintită, în mare par-

ALMANAH  201690



te erau adevăruri.
Informatorul „Ion Constantin”

(ce ţinea locul şefului cenaclului) ne
prezenta şi ziua când Manolescu citea
acest material: miercuri, 29 sept. 1965
- el îl va numi „un referat”. Nistorescu
a înţeles jocul făcut de Manolescu:
„Sursa a observat că Manolescu şi-a
schimbat atitudinea faţă de Dem Ili-
escu, de unde înainte era rezervat în
critică, acum Manolescu i-a adus elo-
gii, socotindu-l ca un scriitor de di-
nainte de 23 august cu tendinţe pro-
gresiste. După părerea lui Manolescu,
acest Dem Iliescu a avut o atitudine
favorabilă comunismului (...). Cele
spuse de Manolescu au fost întărite de
Dem Iliescu arătînd că Iorga l-a făcut
anarhist şi comunist”. Mr. Mihai Gh.,
ce-l superviza pe lt. Pluteanu, nota:
„Agentul să fie instruit ca şi în viitor
să ne informeze despre poziţia lui Ma-
nolescu faţă de Dem Iliescu şi invers”.

În 28 oct. 1965, când Manoles-
cu se întâlnea cu Dem şi se aştepta ca
acesta să-i mulţumească pentru ana-
liza făcută cărţii sale, Dem i-a spus
doar: „Bine domnule dacă credeţi că
sînt aşa cum aţi scris, eu ce să zic?”

Cum reacţia lui Dem nu a fost
una care să-i convină, N.N. Manoles-
cu, în nota informativă dată mr. Mihai
Gh., îl creiona pe Dem refractarul la
reeducarea din puşcărie: „Voiau să ne
facă turnători şi ne cereau declaraţii
de adeziune la regimul actual, într-o
formă, încît chiar dacă aveai sentimen-
te bune, nu-ţi mai venea să dai o astfel
de declaraţie. Sursa l-a întrebat: Tu ai
dat? Răspunsul a fost: N-am dat, n-am

vrut să-mi vînd sufletul pe un blid de
linte. Am spus că voi da o astfel de de-
claraţie cînd mă voi convinge singur
de adevăr şi atunci declaraţia mea nu
va fi de formă ci sinceră”.

Manolescu: „nu a avut şi el o ati-
tudine de fanatic ca Ispas?” 

Dem: „nu a exagerat nici în sen-
sul lui Ispas, nici altfel. N-am fost nici
ca Ispas nici ca alţii”.

Dem îl atenţiona că nu ar tre-
buisă fie văzuţi împreună: „ar fi o ma-
re imprudenţă. Dvs. ştiţi că atît eu, cît
şi dvs. sîntem urmăriţi şi că o vorbă
pe care o spui, se interpretează uneori,
aşa cum nu ţi-a trecut prin gînd vreo-
dată. Eu mă întreb dacă nu este o gre-
şeală chiar faptul că venim la cenaclu,
unde mai vine şi tineret. Să nu se crea-
dă că vrem să influenţăm pe aceşti ti-
neri, că urmărim cine ştie ce scopuri”.

Manolescu îl întreba direct pe
Dem: „Tu mai activezi cumva?” Dem:
„Domnule, asta îmi lipseşte? Eu am
rupt orice legături cu legionarii şi acest
lucru le-am spus şi acolo. Dvs. ştiţi că
sunt bolnav, dar nu ştiţi cu cîte greu-
tăţi luptăm eu şi soţia, care nu are nici
o sursă de cîştig. Din 1000 de lei, 100
de lei trimitem băiatului care-şi face
armata. 100 de lei merg la chirie. Ce
să faci cu 800 de lei?”

Nota informativă a trecut din mâ-
nă în mână la securitate, dovadă sub-
linierile de pe ea făcute cu creionul
negru, cu cel roşu, cu aliniate întregi
subliniate cu o linie, cu două, cu aco-
lade, cu adnotări. Şi, desigur, a ajuns
şi la lt.col. Vasile Lupu, cel mai îndâr-
jit dintre vânătorii securişti.
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Analiza literară a lui N. N. Ma-
nolescu despre vol. „Cartea cu vise”
ajungea la Informatorul „Filipescu”,
expertul cerut de securitatea Buzău.
Din însemnările de la „N.B.” aflăm:
„Lucrarea este a Regiunei Ploieşti (...).
O copie după notă o vom trimite la
Buzău”. „Filipescu” condamna acţi-
unea lui N. N. Manolescu care încerca
să-l integreze pe Dem Iliescu în litera-
tura recentă. După Informatorul, Dem
era vinovat pentru ceea ce făcuse şi nu
ar trebui iertat chiar dacă „dau dovadă
astăzi de îndreptare şi de pocăin-
ţă.(...). O reconsiderare a operei lor,
(...), e categoric neprincipială şi peri-
culoasă. (...). În cazul unor opere scri-
se în plină perioadă fascistă-legionară,
vigilenţa şi discernămîntul critic tre-
buie să stea şi mai mult la baza ori-
cărei reconsiderări”.

Până în anul 1986, securiştii ca-
re-l lucrau pe Dem Iliescu se mulţumi-
seră să adune informaţiile de la agent
lor, din diverse materiale, câte ceva şi
din arhive, ca să-i stabilească activi-
tatea literară.

Lt. col. Manea Ion, în „10.10.
1986”, înregistra la securitatea Buzău
„Fişa personală privind pe Iliescu Du-
mitru - Dem”, care era structurată pe
domenii: date generale despre urmă-
rit, „Profesional”, „Starea civilă”, „An-
tecedente politice şi penale”, „Activi-
tatea literară” şi „Rude apropiate”. În
alcătuirea cap. „Activitatea literară”,
mr. Manea se folosea, în principal, de
lucrarea întocmită de Dinu Gh. din Bu-
cureşti, fost coleg de liceu cu Dem,
„Omagiu colegial” de 78 de p.

Lucrarea era realizată cu ocazia
împlinirii a 50 de ani de la absolvirea
Liceului „Hasdeu” (1930 -1980). Mr.
amintea că mai folosise şi „alte mate-
riale din arhivă”. Se prezentau cele
două vol. de versuri: „Piatra cu lilieci
(1931)” şi „Cartea cu vise (1934)”,
apoi cu piesa de teatru popular „Floa-
rea paştilor” (1948). Mai aflăm: „În
anul 1938 a fost în Italia trimis cu
bursă de Institutul de Cultură Italiană
din România, fapt pentru care la în-
toarcere a scris «Siena, vetus cititas
Verginius», lucrare filosofică care se
referea la oraşul vizitat. A tradus ro-
manul istoric «Martirii» de Chateau
Briand (împreună cu A. Radu) [e vor-
ba de pr. Radu Antofie] şi alte lucrări
ale poeţilor italieni Matinetti şi Pala-
zeschi”.

Între 1936 şi 1939 a conferen-
ţiat la Cercul cultural „Nicolae Vas-
chiade”, cerc în care se ţineau expu-
neri interesante, cu public plătitor. Te-
mele abordate erau diverse: despre
personalităţi ale timpului, ale Buzău-
lui, teme istorice etc. Sala aleasă era
a Teatrului „Moldavia”, aflată lângă
Palatul Comunal. Între 1930 –1937,
Dem Iliescu a fost „secretar de redac-
ţie a ziarelor Vocea Buzăului şi Ideea
naţională, sînt de nuanţă legionară”.

Între 1928-1937, colaborator al
revistelor „Luceafărul Literar şi Artis-
tic” din Brăila, „Muguri”, „Îngerul”,
„Gînd Nou”;

- 1935-1936, (colaborator) la
revista „Flori de primăvară” condusă
de A.I. Mocanu, fost profesor la Li-
ceul „B.P. Hasdeu”;
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- 1931-1934, (a scris) la „Carnet
literar”, redactat de Pompiliu Podgo-
reanu;

- 1933-1934, la „Albatros”, re-
dactat de George Pîslaru, legionar, ta-
tăl Margaretei Pîslaru;

- 1965-1967, (scris greşit, erau
anii 1935-1937) la „Universul literar”,
„Floare de foc”, „Curentul” din Bucu-
reşti.

- 1938-1940, a semnat ca redac-
tor la ziarul „Buletin legionar”.

- 1933-1936 a colaborat cu zia-
rul „Cefereul, cu orientare pozitivă la
apariţie, finalizînd în continuare cu
propaganda legionară”;

- „1965-1973 [de fapt în 1969
Dem Iliescu era exclus din Cenaclul
«Sahia» de acţiunea lt. col. Vasile Lu-
pu] a activat ca membru al cenaclului
literar «Al. Sahia» al Casei de cultură
a municipiului Buzău, unde prin mă-
surile luate s-a reuşit izolarea şi înde-
părtarea sa odată cu alţi legionari: Ni-
colae Manolescu, şef garniz. legiona-
ră, condamnat politic, Ionescu Dimi-
trie, profesor, şef de cuib legionar, ple-
cat după această măsură în Bucureşti
(are un fiu fugar în SUA)”;

- publica foarte rar la „Tomis”,
„Viaţa Buzăului (de unde a fost înde-
părtat datorită măsurilor noastre”, pe-
rioada 1968-1969.)

Concluziile trase de ofiţerii se-
curişti în urma percheziţiilor secrete
din casa lui Dem Iliescu: „Deţine în
manuscris «Cartea cu vise»(1934) şi
poemele «Odă poetului Mihai Emi-
nescu», «Gol - monolog dramatic»,
epigrame s.a”.

Mr. Manea prezenta şi lista cu
cei care au scris despre Dem Iliescu... 
...........................................................

La mulţitudinea aprecierilor de-
osebite făcute de aceşti scriitori, să
prezentăm şi concluziile securiştilor
(aşa cum s-au priceput ei) despre ope-
ra lui Dem Iliescu: „Din conţinutul
poeziilor sale rezultă o orientare ide-
alistă, abstracţionistă, pesimistă, ruptă
de realitatea socială, mistică, iar alte
ori sînt de nuanţă legionară, cu carac-
ter autobiografic, după principiul său:
literatura trebuie să aibă la bază imagi-
naţia, nu realitatea. Are preocupări
pentru traduceri din limba franceză,
cunoaşte dactilografia, a realizat în
activitatea sa şi pirogravura pe sticlă,
[noi ştim de pictura pe sticlă] dar a re-
nunţat la aceasta”.

Aceasta este povestea, concen-
trată, a poetului, publicistului şi tra-
ducătorului (din italiană şi franceză),
Dem Iliescu. Recenziile despre poezi-
ile sale, elogioase, îl situau în elita poe-
ţilor modernişti ai anilor '30.

Avea dreptate în ceea ce spunea
un Informatorul, că legionarismul la
care a aderat i-a adus frângerea aripi-
lor spre înaltele culmi ale poeziei.
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Tramvaiul

Fiul unui şeic studia în Bucu-
reşti. Întrebându-l părinţii cum se sim-
te, le-a răspuns că în general bine, dar
se jenează un pic când el vine cu Mer-
cedesul la şcoală, iar profesorii lui co-
boară din tramvai.
Peste cateva zile primeste un cec de 1
milion de dolari si o telegrama: „Nu
ne face numele de ruşine! Cumpără-ţi
şi tu un tramvai!...'”

La Oficiul Forţelor de Muncă

– Bună ziua, vreau şi eu un loc
de muncă!

– Avem ceva foarte bine plătit,
dar e mult de muncă...

– Nu, mulţumesc; dacă am bani
îi dau pe băutură.

– Atunci avem un loc în care e
puţin de muncă, dar e prost plătit.

– Nu, pentru că dacă am timp,
fac rost de bani şi îi dau pe băututră.
Nu aveţi ceva unde să muncesc toată
ziua şi să fiu prost plătit?

– Ne pare rău, dar nu aveţi stu-
dii superioare…

Performanţe

Un American, un Japonez şi un
român, discută despre performanţele
tehnice din ţările lor.

– La noi, zice Americanul, la 7
dimineaţa intră o cireadă de vite pe
poarta abatorului şi, la şapte seara, ie-
se un tren cu containere de conserve.

– La noi - se laudă japonezul,
dimineaţa intră pe poarta fabricii 30
de camioane cu nisip, iar seara ies pli-
ne cu microprocesoare.

– Asta nu-i nimic, zice Bulă. În
România, cam pe la ora 9, o echipă de
muncitori s-a apucat să toarne funda-
ţia unei fabrici de bere şi la 10 erau
beţi toţi!...

Femeia eterna poveste

Soţia lui Popescu îl înşela cu pri-
etenul lui cel mai bun, când sună tele-
fonul. Popeasca se dă jos din pat şi,
după o scurtă conversaţie se întoarce
calmă.

– Cine era? întreabă amantul.
– Popescu, cine să fie...
– Aoleo, atunci cred că ar fi mai

bine să plec! A spus unde era?
– Stai liniştit, este în bar şi joacă

biliard cu tine.

Deconectarea

Aseară stăteam cu nevasta de vorbă
despre eutanasiere şi i-am spus:
– Să nu mă laşi niciodată să fiu de-
pendent de nişte maşini şi alimentat
cu lichide. Dacă o să fiu într-o astfel
de stare, te rog să debranşezi toate
aparatele care mă ţin în viaţă.”
Atunci s-a ridicat, a închis televizorul
şi a aruncat berea la chiuvetă...

Cea mai scurtă poveste

Într-o zi un băiat a întrebat o fa-
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tă: „Vrei să fii soţia mea?” Ea a răs-
puns: „Nu!”. Şi băiatul a trăit fericit
până la adânci bătrâneţi.

Cum gândește un greier 

M-am trezit luni şi m-am gândit
marţi să mă duc miercuri la muncă...
Da` când am văzut joi că vine vineri
am zis ce dracu să caut la muncă, când
sâmbătă şi duminică sunt zile libere... 

Contract

Iţic avea o gogoşerie lângă Ban-
ca Naţională. Într-o zi vine Ştrul şi îi
spune:

– Bă Iţic, nu-mi împrumuţi şi
mie 1000 de lei, că şi aşa ai gogoşerie
în faţa băncii şi-ţi merge bine treaba?

– Îmi pare rău, dar nu pot…
– De ce?  
– Am un contract cu domnul Isă-

rescu. Dânsul nu vinde gogoşi, iar eu
nu împrumut bani.

Patronii

Doi patroni stau la un pahar şi
vorbesc d-ale lor.

–Ţie cum îţi merge? întreabă
unul.

– Prost tare, zice-al doilea, da'
ţie?

– Prost, prost, e criminală situa-
ţia! De vreo trei luni nu le-am mai dat
salarii la angajaţi.

– Nici eu! Dar ai tăi vin la mun-
că?

– M-am mirat şi eu dar vin în
fiecare dimineaţă, semnează condica,
muncesc. Dar ai tăi?

– Şi-ai mei vin! 

Stau ei, se gândesc şi după câte-
va minute, unul zice:

– Mă’, ştii cum ne putem redre-
sa? Le punem o taxă la intrare... 

Ultrascurte

 Un anunţ în cabinetul unui
doctor:  „Nu beau bomboane şi flori” 

 Ospătar, în localul vostru mă
simt ca acasă... Nici acolo şi nici aici
nu mă bagă nimeni în seamă. 

 Tatăl către fiu: În Spania sau
Italia n-ai vrut, fotbal nu joci... Aşa că,
du-te la facultate, nenorocitule, să ne
râdă toată lumea!

 Dilema unei blonde: „Cum
se spune corect, Iran sau Irak?!”

 O femeie şi un bărbat stau pe
marginea prăpastiei. Femeii îi e cald.
Bărbatul îi face vânt... 

 Viaţa este cea mai răspândită
boală pe cale sexuală.

 Un studiu psiho-sociologic
făcut de cercetătorii americani arată
că bărbaţii, în general, ies la bere din
două motive: 1. N-au nevastă; 2. Au
nevastă.
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Zece axiome ale secolului XXI

1. Ateismul este o organizaţie
non...profet.

2. Poartă-te frumos cu copiii tăi.
Ei îţi vor alege azilul.

3. Moartea este ereditară.
4. Nu fi de neînlocuit. Dacă nu

poţi fi înlocuit, atunci nu o să fii nicio-
dată promovat.

5. Dacă ai impresia că nu îi pasă
nimănui dacă mai trăieşti, încearcă să
nu plăteşti câteva rate la bancă.

6. Învaţă din greşelile părinţilor:
foloseşte prezervativul!

7. Unii beau din fântâna cunoaş-
terii. Alţii fac gargară.

8. Cel mai scurt drum dintre do-
uă puncte este mereu în construcţie.

9. Dacă furi idei de la o persoa-
nă, se numeşte plagiat. Dacă furi idei
de la mai multe persoane se numeşte
cercetare.

10. Banca este locul de unde poţi
să împrumuţi bani dacă demonstrezi
că nu ai nevoie de ei.

Replici

Generalul vede un soldat în post,
cu o umbrelă deasupra capului. 

– În toată viaţa nu am văzut nicio-
dată un soldat care se teme de ploaie... 
– Nici eu nu mă tem. Am umbrelă... 


Un moş mergea pe stradă cu o sa-

coşă în mână. Deodată, se împiedică
de bordură şi cade peste sacoşă:  

– S-au dus ouăle mele!   
O bătrână, auzindu-l, îl întrea-

bă:  

– Aoleo… aveaţi ouă în sacoşă?  
– Nu, cuie!


– Tată, vreau să mă însor, zice

Vasile.
– Cu cine? 
– Cu Janos. 
– Nu-ţi dau voie! Janos e ungur.  


După o aventură de două luni, o

tânără îl întreabă plină de emoţie pe
iubitul ei: 

– Când o să mă prezinţi rudelor
tale?  

– Draga mea, deocamdată e im-
posibil. Copiii sunt la ţară, iar nevas-
tă-mea e plecată într-o delegaţie! 


O femeie frumoasă aştepta auto-

buzul, pe o ploaie torenţială. O limuzi-
nă superbă, frânează brusc şi un băr-
bat prezentabil o întreabă: 

– Vă pot conduce acasă, domni-
şoară? 

– Nu mă deranjează, dar unde
staţi?


Doua femei discutau în parc de-

spre viaţa lor sexuala. La un moment
dat una o întreabă pe cealaltă:

– Auzi, dragă, tu vorbeşti cu so-
ţul tău în timp ce faci dragoste?

– Numai dacă mă sună! 


Un tânăr invită o tânără la dans. 
– Domnişoară, se poate?...  
– Desigur, dar mai întâi să dansăm.
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Cornelia 
Ionescu - Ciurumelea
POEM DE SÂNGE  

Acest  poem îmi albeşte  oasele 
în verticale zăpezi…

le sugrumă la piept…porumbei 
de hârtie…

le dă înţeles…ble face cheie 
pentru lacăt de colivie…

Poemul acesta…ferigă  virgina…
reflux de noroi…

e rugul ninsorilor torenţiale…
stăvilarul otrăvitelor ploi…
are franjuri de păsări…are răni 

de război…
ne priveşte cum ardem de vii…

într-un graffiti de noi…

Iubitul meu…cel din urmă poem…
o să ţi-l scriu pe biletul 

de călătorie…
chircită în braţele tale…în hohote 

de galbene şoapte…
înfăşurată în al toamnelor şal…
cocoţată pe trupu-ţi…ca un vrej 

de hotar…

Eu...poet kamikaze…

trupul-femeie…mi-l ard…
beau droguri de zbor…
răstălmăcesc dezmăţul de vânt…
lacrima o zdrobesc… petală de
măr… în ierbar… sub cuvânt…
în poemul aproape nud…
îmi pun pe rană… anestezic… 

al stelelor crud…
În agonii ireale  cămaşile  muzei  

cu trupul tău le îmbrac…
clipa… trăită adânc…o leg 

de catarg…
Eu… poet kamikaze… ca să dor…

ca să zbor… ca să mor…
de sângele  tău…mă dezbrac…

Când mi-am aruncat poemul 
în sângele tău

aveam umerii gata să înflorească…
dar…clepsidra miezului nopţii
mi-a dăruit fuga spre altă materie…
într-o evadare spectaculoasă…
cu aripi de noapte…
cu fluturi prea înţelepţi 

să-mi mai cadă în plasă…
La trapezul cuvântului… sunt Icar 

fără speranţă…
De ceva cuvinte… mi s-a redeschis

rana albastră 
la încheietura zborului…

Iubirea… e o casa de ţară…
spoită cu miros de fân… de secară…
unde… buzele tale… sunt poeme

sinucigaşe  pe-al meu grumaz…
şi pleoapele-ţi lasă busuioc… 

ştergar la icoană…
şi-n pervazu-mi de tâmplă…
lăcrimează o zambilă turcoaz…

Strigătul meu ancestral 
vine din nopţi alcaline de vină…
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din materia-mi clocotitoare  pri-
zonieră în adânc de tărâmuri…
din aristocratica beznă de pleoapă…
Din urletul meu… mai vechi 
decât mine… erupe poemul…
traversează spre tine…infernalul 

triunghi al cuvintelor…

Am uitat că sângele poate 
să doară…

când sonora-i otravă îmi lustruieşte 
armura de jad…

îmi înveleşte călcâiul…
îmi leagă ochii  în jocul lui de-a

baba-oarba…
mă învaţă pasul plutirii… 

îmi deschide aripi bolnave… 
să cad…

O armată oloagă… un cal costeliv…
vorbe răstălmăcite… urlând 

precum lupii…
vor pecetlui moartea poemului…

Alt ocru…alt lut gravat 
în temniţa memoriei…

altă coamă aprinsă de inorog…
şi-o lacrimă spartă peste epiderma

uscată a unui poem…
Păsări… bulgări de păsări… mi-au
trezit sângele să-i arate
cum ninsoarea de tine…

sugrumă tăceri…

Mâinile tale… nesăbuite…
scormonitoare…

prin carne îmi sapă…
până la temelia de apă…
până în mileniul-mi de de sare…  
lasă brazdă de plug…
apoi… oblojesc cu scrobite bandaje
de stele… răni de cerneală…
tălpile-mi rug…

Crucea răstignirii mele albastre…
axiomă a încolţirii…
a nepăzitelor mele hotare…
o port pe umerii invadaţi 

de poeme barbare…
Când infernul de frunză 

mi-l zugrăvesc  pe  veşminte…
îndoiala mi-e trup…
zădărnicia mi-e trup…
eu… am trup de cuvinte…
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Mi-ai salvat… iubite… virgina 
silabă din labirint de Centaur…

Poemul mi-e greu… atârnă sub linia
de plutire… galeră…

înfruntă vijeliile mării cretane…
te caută prin tragedii de culoare…
de la Micene spre Cornul de aur…
Vlaga trupului… o dau cuvântului

rimă de zbor…
Sângele-mi… e spirală… urcă prin

trupu-ţi…metafora  unui condor…

În dinastia de cerneală a păsării
fiecare literă nenăscută… 
mi-e arsă pe rug…
e răstignită… jupuită de vânt…
e o durere ce-mi pare întoarsă 
din deşerticul labirint…
e un vierme în fruct…
doar aşa… poemul mi-e 

sâmbure crud…
e oglindă pe tavanul de trup…
îmi jefuieşte fiinţa…
doar aşa… cuvinte… flăcări

îngheţate prin sânge…
din carne… pot să le rup…

Zac în desenul meu…
un puzzle  de pasăre oarbă…
cu aripa  strânsă… 

fantasmă cu inimă  împăiată…
Lacrima-mi urlă… imaculată…

acuarelă sărată…
ruptă din cerul fiinţei…

recompusă în fiorduri de apă…
iar pleoapele-mi… uscate mumii

egiptene…
infirme reîntrupări de literă vineţie… 
sunt dezvelite din melancolie…
sunt naufragii prin sângele tău…

care le minte…

şi le închide cu linii frânte… 
în heraldice semne…

Iubite… mă  desenez…viperă…
zvârcolindu-se pe hârtie… 

printre hohote de cuvinte…

Lăstari milenari…
degetele tale sunt luturi înaripate 

ce-mi întorc polii fiinţei pe dos…
Haoticul logaritm al trupului tău 

îmi curge prin sânge…
şi… fracţii de păsări mi se prăbuşesc 
în oase… duios…

Stai la pândă… timpule… 
vânezi sloiuri polare 

prin neastâmpărul sângelui meu…
Dar… cuvântul e încă liber… 
respiră prin capilare…
Culori erodate se iscălesc 

pe coapsa-mi
răpuse de-o atroce durere…
Eu…mă descalţ de ele… mă întind

în zăpadă….
Las poemul… pradă… pictorului 

din mintea mea…

Grafica autoarei
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„Cu poante pre moarte călcând...”

Sfârşitul de an 2015 a venit cu o veste tristă de la Chişinău: la 8 de-
cembrie, scriitorul şi umoristul Efim Tarlapan (membru al Uniunii Scriitorilor
din Moldova - 1976 - și al Uniunii Scriitorilor din România -1994-, precum şi
membru de onoare al Uniunii Epigramiștilor din România), un prieten al mul-
tor buzoieni cărora, în vizitele sale în urbea noastră de curbură sau la Mizil,
le-a dăruit, odată cu cărţile sale, şi o părticică de suflet.

L-am cunoscut la un festival internaţional de epigramă, desfăşurat în
Capitala Moldovei de peste Prut, chiar dacă, pe vremea aceea, locuia, împre-
ună cu soţia, la Cluj-Napoca. 

Ajunsesem la Chişinău, alături de alţi doi buzoieni - Viorel Frîncu şi
Mihai Sălcuţan -, după ce, în virtutea sarcinilor redacţionale şi a unei co-
laborări la revista de satiră şi divertisment „Post-scriptum” din Chişinău am
fost invitat de redactorul-şef al publicaţiei, Alexei Repede şi de cel ce îmi va
deveni mai mult decât un prieten, secretarul literar al Teatrului Satiricon, Ion
Diviza la amintitul eveniment.

La un moment dat un „uriaş” roşcovan s-a apropiat de microfon şi i-a
dat o replică ieşeanului Veron Ene, care scrisese: „Pe Prut de-ar curge vin,/
Legal, ori clandestin,/ Putea-vom să-l sorbim/ Doar doi: eu cu Efim!”

Iată replica, ce a stârnit ropotele de aplauze ale asistenţei: „De ne pu-
nem pe băut,/ Nu ne limităm la Prut./ Bem şi Marea Neagră-albastră,/ Că şi-
aceea e a noastră!”. Au urmat alte întâlniri, la diferite festivaluri şi concursuri
epigramatice şi, în 2008, am realizat un interviu pe care îl publicăm, ca o
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tristă aducere aminte, acum când Maestrul s-a „mutat” din primul volum al
antologiei de epigramă pe care l-a realizat în 2005 (Editura Stadiform), inti-
tulat „Epigrama daco-română contemporană” în „volumul” doi („Cu poante
pre moarte călcând…” -  Ed. Stadiform, 2005)


Lucian Mănăilescu: Stimate domnule Efim Tarlapan, v-aţi născut la

17 mai 1944, în localitatea Măgurele (Bălţi – Basarabia). Ce amintiri vă leagă
de timpurile şi locurile copilăriei?

Efim Tarlapan: La tot omul, porţiunea de timp dintre momentul naş-
terii şi primii ani de viaţă este fără amintiri personale. Îşi amintesc alţii cum
te-ai născut, în ce condiţii, cum ai fost botezat, câţi martori ai avut la apariţia
pe lume... Naşterile de azi prin maternităţi sunt uniforme, monotone, cu doar
câţiva martori oculari. Or, eu am fost născut în zi de plin război mondial, în
timp ce satul Măgurele, situat pe prima linie a frontului şi evacuat din această
cauză, făcea primul popas în lunga lui bejenie. Şi aici intervine prima amintire
a consătenilor, ei despre mine, martori, cu căţel şi cu purcel, la chinurile face-
rii... Popasul s-a făcut, zic ei, din cauza naşterii mele, fapt care a provocat
primele înjurături la adresa mea din partea „nacealnicilor” responsabili de de-
plasarea cât mai rapidă a taberei... Despre alte amintiri ale măgurenilor, martori
la naşterea şi la frageda mea copilărie, sper, o să mă pronunţ în paginile unor
viitoare „Memorii”.

L.M.: Cum a început „aventura” dumneavoastră literară? Şi ce a
însemnat pentru absolventul Facultăţii de Litere a Universităţii de Stat din
R.S.S.M. (1970) şi al Cursurilor Superioare de Literatură din Moscova (1987)
patima rostirii, în vremuri în care era bine să vorbeşti... în gând?

E.T.: A fost un debut curat satiric! Elev fiind prin clasa a şaptea am
vizat în prima mea „poezie” calităţile etice şi morale negative ale unui coleg
de clasă. Ţinta criticilor mele s-a dovedit a fi mai voinică decât mine, din care
cauză m-am ales şi cu o primă critică contondentă pentru... scris. Ulterior, „în
vremuri în care era bine să vorbeşti... în gând”, ţintele mele satirice şi-au
schimbat tactica. Pumnii şi înjurăturile au fost înlocuite cu darea afară din ser-
viciu, cu blocarea totală a surselor mele de existenţă...

L.M.: „Emigrând” în România, după „cotitura” din 1989, explicaţi
într-o manieră epigramatică, modul în care aţi reuşit să vă impuneţi, să vă „in-
tegraţi” în lumea literară românească, devenind unul dintre cei mai populari
satirici: Cum am reuşit să ies cu / Epigrame? Păi, nu-s mutul! / Le-am strigat
ca Antonescu:/ «Treceţi Prutul!» (Unui curios care vrea să afle „cum am re-
uşit să ies cu epigrame în România”). A fost o „revanşă” faţă de tăcerile
adunate în timpul regimului comunist? Când întreb asta, mă gândesc la epi-
gramele, devenite antologice, în care atenţionaţi asupra riscurilor pe care ni
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le asumăm, noi românii, prin acceptarea fatalistă a meandrelor istoriei. Iată
un singur exemplu: „Ştefan strigă la supuşi:/ - Nu-nchinaţi ţara la ruşi!/ Şi s-
a-ude-un glas din spate: / - Da... la găgăuzi se poate?” (Ştefan Vodă în Par-
lamentul Republicii Moldova).

E.T.: Miniatura cu „Treceţi Prutul” a fost compusă prin 1989 şi, dim-
preună cu alte minisatire şi satire mai întinse, m-a învrednicit de premiul şi me-
dalia Doctor Umoris Causa la Festivalul Internaţional de Satiră şi Umor „Con-
stantin Tănase” din Vaslui. Îmi amintesc de acel moment nu întru a mă lăuda.
Motivul e altul. După festivitatea de premiere, televiziunea ne-a solicitat (mie
şi lui Efim Bivol, premiant şi el) să improvizăm fulger o telegramă epigramati-
că „a premianţilor basarabeni” către compatrioţii noştri de la Chişinău. Într-o
clipă improvizaţia a fost gata. Suna astfel: „Ce mai fac laureaţii/ La Vaslui,
mai sus de Huşi?/ Se unesc un pic cu fraţii/ Şi se odihnesc de... ruşi!”. Eram
prezentaţi de camerele de filmare „în direct”. Cei prezenţi la acel „spectacol” şi
chiar operatorii televiziunii au primit cu aplauze „telegrama”... Telespectato-
rilor însă (veste pe care am aflat-o îndată după emisiune) li s-a prezentat, în
loc de imaginile şi vocile noastre, o floare... Atunci am înţeles că pentru unii
oficiali din România, Basarabia, cu toate problemele ei legate de înstrăinare,
este şi va rămâne... copilul din flori al patriei-mume... 

L.M.: În efortul de a impune genul epigramatic, ignorat în mare mă-
sură, ştiu că pledaţi pentru traducerea epigramei româneşti în limbile de largă
circulaţie. Nu cumva acest demers e prematur? Sau, altfel spus, există mijloa-
cele necesare pentru transpunerea în practică a unui asemenea proiect?

E.T.: O traducere excelentă a unui text epigramatic nu se va înscrie
niciodată la capitolul „demers prematur”. Şi nici „mijloacele necesare” nu se
înscriu la acest capitol. Sunt convins că, din rândul epigramiştilor contempo-
rani, s-ar putea recruta unii în rândul traducătorilor buni. Cu regret, însă, pro-
blema aceasta nu s-a pus în mod serios de Uniunea Epigramiştilor din România
(nu arunc piatra numai în grădina preşedintelui U.E.R. Sunt atâţia care profită
de roadele acestei grădini, fără a-i da o mână de ajutor „grădinarului”...)

L.M.: Cum vedeţi, de la Cluj-Napoca, realitatea literaturii de peste
Prut. Păstraţi legătura cu scriitorii de la Chişinău?

E.T.: Cu profund regret, Bucureştiul literar (alias România) de azi a
moştenit metoda turco-fanariotă de numire şi înscăunare a „geniilor”... E bine
văzut, încurajat şi sprijinit cel care plăteşte marele tribut exprimat în temeneli...
Iar Cluj-Napoca e un Bucureşti literar mai mic. Dacă numele unui Grigore
Vieru, al unui Ion Druţă şi - de ce nu? - al unui Paul Goma, basarabean şi el,
devin tabu în revistele bucureştene („România literară”, „Luceafărul”...) auto-
mat sunt tabu şi în revistele literare clujene... Mi-i scump şi drag tot ce s-a
scris valoros în literatura dintre Prut şi Nistru, începând cu Alecu Russo, unul
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din primii clasici ai literaturii române, „răsplătit” pentru aceasta de Ţară cu
închisoarea de la Soveja, şi terminând cu Leonida Lari, aprigă unionistă, „re-
munerată” de gura scabroasă a Ţării cu cele mai jignitoare calificative... Iar
dovada concludentă că ţin la acest scris sunt numeroasele mele antologii prin
intermediul cărora cititorul român din dreapta Prutului se familiarizează, cât
de cât, cu o literatură ignorată de aşa-zisa elită literară dâmboviţeană.

L.M.: O antologie cronologică a aforismului românesc de pretutin-
deni (Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005), în care sunt cuprinşi 96 de autori,
era comentată astfel de Al. Florin Ţene: „...o  antologie a înţelepciunii ro-
mâneşti. Tocmai această înţelepciune o studiază, o „catalografiază”, o se-
lectează Efim Tarlapan, de la Dimitrie Cantemir, la Garabet Ibrăileanu, Tudor
Arghezi, la Petre Ţuţea, reunind minţile cele mai strălucite din „Patria Limbii
Române”„. Există o legătură intrinsecă între epigramă şi aforism?

E.T.: Aforismul este tot o epigramă. O epigramă în proză. Aici, am în
vedere aforismul ironic, umoristic sau satiric. În îndelungata muncă de anto-
logare a epigramei, am dat şi de unele aforisme celebre, îmbrăcate în haina
strâmtă a versului rimat. În legătură cu acest fenomen, vreau să menţionez un
lucru: cu cât aforismul este mai profund, cu atât se simte mai „neliber” în „că-
tuşele” rimei. Pentru el, rima constituie un fel de cămaşă de... forţă.

L.M.: Ce este bine şi ce este mai puţin bine în lumea epigramei ro-
mâneşti actuale? Se vorbeşte tot mai des despre o „inflaţie” a cărţilor proaste,
despre o oarecare „senectute” biologică a epigramiştilor, de o „lume” închisă
şi fără suficientă rezonanţă printre cititori. Care ar fi soluţiile de a conferi
epigramei alt statut, în locul aceluia de „strănut literar”?

E.T.: Cu permisiunea domniei tale, domnule Lucian Mănăilescu,
cutez să mă autocitez: „Ştiţi de ce ni-i viaţa sumbră?/ Fi’ndcă, de la mic la
mare,/ Cei care lucrează-n soare/ Sunt conduşi de cei din... umbră!”. Uniunea
Epigramiştilor din România are un preşedinte, epigramist notoriu, strălucit exe-
get al epigramei, organizator priceput. Cu toate acestea, avalanşa scrierilor
epigramatice, publicate în presă sau editate, sufocă epigrama valoroasă şi îi
încurajează pe noii veniţi în rândul celor care continuă s-o numească „strănut
literar”. Care o fi cauza acestei deplorabile situaţii? Domnul preşedinte, George
Corbu, este în criză de... echipă (zi-i consiliu, comitet, „soviet suprem”!) care
să-i ajute să traducă în fapte bunele idei şi intenţii. O echipă mereu la în-
demână, departe de a fi formată din „senectute” biologică! O echipă mereu
reînnoită, în aşa fel încât în jurul şi în interiorul ei, sub ea şi deasupra ei să nu
apară „sforari”, „fini”, „nepoţi”, „cumetri” etc., văduviţi de talent epigramatic,
dar înzestraţi cu „har” în aranjamente...

L.M.: Iată ce spunea, într-un interviu realizat de George Corbu, scri-
itorul Viorel Cacoveanu: „Culmea ironiei: se organizează numeroase concur-
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suri pe teme date. Ele seamănă una cu alta, adică sunt derizorii şi închid, ca
într-o celulă, imaginaţia, inspiraţia celui ce scrie. Cum ar fi în proză, să de-
clarăm anul prozei despre ţărani, apoi despre haiduci sau intelectuali?! Para-
doxal, se înghesuie mulţi la astfel de concursuri şi epigramele ies pe bandă...”
Cât de exact vi se pare acest „diagnostic” pus concursurilor de epigramă?

E.T.: M-am pronunţat şi eu, de multe ori, contra temelor date. Iar în
1977, fiind diriguitorul primului Festival Naţional de Epigramă din Chişinău,
am insistat ca tradiţionalul concurs de epigramă să aibă numai temă liberă. Te-
ma liberă dă posibilitate imaginaţiei să „zburde”, să vizeze orice ţintă. Rezul-
tatul acelui concurs chişinăuan: zeci de epigrame valoroase, care, timp de peste
un deceniu, se tot includ în diverse antologii „netematice”!

L.M.: Să vorbim despre cele două valoroase antologii, pe care le-aţi
editat în 2005, la Ed. Stadiform, Zalău (Cu poante pre moarte călcând...
Epigrame clasice şi Epigrama daco-română contemporană. Ele pun la dis-
poziţia cititorului câteva noutăţi de abordare în materie. Glumind puţin, se
poate spune că aţi aplicat principiul: „Morţii cu morţii şi vii cu... viile!”. Nu
despre asta este însă vorba, ci despre un mod serios de abordare a  orizontului
epigramatic: prezentarea, făcută în ordine cronologică, a dat şi criteriul (im-
portant) al localizării autorilor şi scrierilor lor în „epocă”; este apoi de apre-
ciat minuţiozitatea criteriilor de selecţie, care au urmărit nu „celebritatea”
numelor ci validitatea operei. Puteau lucrurile să meargă şi mai departe, până
la o antologie a epigramei... antologice?

E.T.: Cu toate că  de la apariţia acestor „valoroase” antologii au trecut
deja trei ani, eşti primul confrate care-şi exprimă opinia despre ele tocmai...
în câteva fraze! Am subliniat tocmai, pentru că nici revista „Epigrama”, nici
alte reviste de gen din România n-au scos un cuvânt despre ele. Cum s-a tăcut
şi se tace mâlc despre „Marea antologie a epigramei româneşti”, cu o prefaţă
de academician Mihai Cimpoi (Ed. Prut Internaţional, Chişinău, 2005) şi nu
se suflă nici o vorbă despre  „Antologia de epigramă românească şi străină”
(ED. Stadiform, 2007). Ambele aceste selecţii pot fi numite, la modul cel mai
serios, „antologii ale epigramei... antologice”. Şi dacă nici dumneata, scriitor
liric satiric şi epigramist, colaborator la presa satirică şi literară, încă n-ai aflat
de existenţa lor , ce să mai spunem de simplul „consumator” de epigramă?...

L.M.: Odinioară publicaţiile umoristice se vindeau „ca pâinea cal-
dă”. Azi „nişa” lor în presa românească este tot mai restrânsă. Să fie de vină
doar greutăţile de difuzare sau, pur şi simplu, românii şi-au pierdut simţul umo-
rului?

E.T.: Cu acest „odinioară” te referi, probabil, la „epocile de aur” ale
revistelor „Urzica” (Bucureşti), „Chipăruş” (Chişinău), „Krokodil” (Moscova)
şi altele, apărute în perioada socialism-comunismului. Şi aici, ca mai în toate
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domeniile, „capitalismul sălbatic” de după 1989 a distrus, cu mâna ex-nomen-
claturiştilor „democratizaţi” peste noapte, fără să dureze-fondeze altceva mai
bun în locul celor demolate... Revistele mai sus menţionate erau subvenţionate
de stat. Redactorii erau remuneraţi şi colaboratorii „onoraţi” tot de stat. În
fruntea redacţiilor erau numiţi profesionişti, iar aceştia, fireşte, angajau tot
profesionişti. „Capitalismul” a înscăunat pretutindeni amatorismul, nepo-
tismul. Peste tot banul decide, banul dictează. Banul „ciordit” peste noapte de
„băieţii deştepţi”, „descurcăreţi”... „De ce publici, dragă frate şi confrate,
gogomăniile astea, pe care ştii, din start, că n-o să le citească nimeni? l-am în-
trebat pe mai marele unei reviste de gen. „Pentru că autorii lor îmi sponso-
rizează publicaţia...” Deci, banul decide! Să nu te miri dacă într-o bună zi un
magnat ca Gigi Becali sau un Dinu Patriciu vor fi declaraţi, mâine-poimâine,
cei mai mari umorişti români contemporani!”

L.M.: Trăim într-o ţară a clasamentelor cu primii zece: scriitori, fotba-
lişti, oameni politici sau români pur şi simplu. Nefiind adeptul acestor „ier-
arhizări” am să vă rog  să enumeraţi - în... dezordine - scriitorii cei mai
apropiaţi de sufletul lui Efim Tarlapan...

E.T.: Ia, dacă ai de unde (pentru că tirajul s-a vândut, vorba ta, „ca
pâinea caldă”), Marea antologie a epigramei româneşti, de la bijuterii fol-
clorice la performanţe clasice sau O antologie cronologică a aforismului...,
deschide-le la sumar. Treci cu privirea peste cele câteva sute de nume de autori
de epigramă şi aforism, majoritatea clasici ai satirei şi umorului naţional. Aceş-
tia îmi sunt cei mai apropiaţi de suflet.

L.M.: Cluburile de epigramă - „Satiricon”-ul clujean fiind printre
cele mai puternice -, au un rol important în evoluţia şi propăşirea epigramei.
Nu vi se pare însă că liantul dintre ele nu prea există şi că regionalizarea tinde
să „producă” epigramişti de... Cluj, de Iaşi, de Bucureşti ş.a.m.d.?

E.T.: Un „club” ideal ar trebui să semene cu o unitate de învăţământ,
alcătuită din profesori, studenţi, elevi... Or, la noi, grupurile epigramatice aduc
mai mult a liste de partid... E un mare noroc dacă în fruntea clubului se află
un as al epigramei. Şi rar noroc, deoarece o mare parte din cenacluri, cluburi,
academii chiar, sunt în criză de atare noroc... Lucrul acesta se aruncă în ochi
pe la festivaluri, la care sunt invitaţi, de regulă, nu epigramiştii de forţă, ci, în
mod obligatoriu „şefii”, chiar dacă producţiile literare ale unora lasă mult de
dorit.

L.M.: S-a pus în discuţie, în ultimii ani, afilierea UER la Uniunea
Scriitorilor . Consideraţi că această tentativă are şanse de reuşită?

E.T.: Nici o şansă! Ne-o vădeşte presa literară din Ţară care, de mai
multe decenii, ignoră marii creatori de epigramă, ca să nu mai vorbim de
restul...
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Nicolae Pogonaru

la felinare

(locco)

ca nişte vapoare ancorate
după lungi croaziere exotice
stăm la mese împreună
cu destinele noastre bine fardate
la etajul crâşmei
un profesor de chitară 
antrenează tinerele talente ale urbei
elevi de liceu care visează
că vor lua bacul la anul
devin prelungiri ale ţigărilor
din care ies fumuri abundente
şi îşi sting entuziasmele în exces
cu halbe brumate sau cocktail-uri

ameţitoare
priviri în eter apatii alune de pământ
telefoane mobile încinse clinchete 

de pahare
voci la diferiţi decibeli
care de fapt sunt singurele evidenţe

ale persoanelor fizice 
pierdute-n alcooluri

se face seară apoi noapte
stelele-ochi de lup în adâncul 
pădurilor patriei care-au mai rămas

netăiate
licăresc anemic
luna e o felie de pepene galben
fără gust vândut spre sfârşitul verii
peste toţi se aştern muzicile 

de Pink-Floyd
Jethro-Tull Uriah-Heep
dintr-un poster Ozzie Osborne
ne face complice cu ochiul
clienţii devin tot mai solidari 

cu scaunele
la cap mă bate un gând solitar
să mai iau un rând
la al treilea cântat al cocoşului 

municipal
mă disipez în zgomotele incipiente
ale unei noi zile cu copy-paste

manipulant

întors pletos în satul natal
din oraşul în care învăţam
despre poeţii francezi visând 
la o cafea şi la un tablou instant
în Place de Tertre
obişnuiam să stau la şosea
pe o canapea într-o zi bătrână
fostă lele de profesie la tinereţe
întreabă al cui eşti maică
al lui jenică pogonaru
îl cunosc pe tactu de om serios da 
i-a cam plăcut femeile 
cu ce te ocupi
am răspuns cu aplomb sunt student
apoi maică poţi hi şi manipulant
dacă nu te tunzi tot degeaba
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POEME
Traian Gh. Cristea

Privesc în genune

... îmi zic ghemuit pe un colţ de
gând: ...chiar de mi-ai fost vifor, Sa-
hară şi sete, şi dor, chiar labirint de spe-
ranţe, şi secetă de mi-ai fost, la capăt de
drum, Sfântă Fiinţare, ia aminte! n-am
făcut tumbe prin clemenţa ta, nici prin
obstinaţia zilelor de catran...

Blestemându-te, adorându-te, pri-
vesc în genunea-ţi în aşteptare sentinţei... 

Învoiala cu soarta...

...smuls, alungat dintre iubirile
albe, şi gri, şi roz către Purgatoriul de-
zavuat cândva, acum al naibii de real...
visez recucerirea Pararadisului pier-
dut; nu vreau fericirea îngerilor rătă-
ciţi prin saloane, nici favorurile zodiei
trădătoare, râvnesc împăcarea cu mi-
ne, întru mine.

Zbuciumul învoielii cu soarta-l
presimt, m-aşteaptă la răspântii...

Suspinul fericirii

...pe  stânca de pe muntele infi-
nit-geometrice suspine, simt tot ama-
rul fericirii şi toată amăgirea zăpezii
din plete, din  suferinţă ori răbdare.

Nu mai am chip, sunt doar spirit
lacom, răzvrătit, pururi deschis sfintei
iubiri. 

Dincolo de falsuri, de măşti, de
colţii prea albi ai fermecătoarei lăco-
mii... 

Sfat din cândva

...maşinăria trupului, vehicul cu
letargia mea pe bancheta din spate; dă
sfaturi din cândva, din trecutul moza-
icat: Taci, minte-mă, dă cu piciorul fal-
sei fericiri; viaţa-i doar alergare către
departe din atunci, minte-mă frumos! 

D-le Baudelaire, nu tu mi-ai spus
cândva: viaţa e un spital... ?

De ce dor...?

…ajung în Paradisul recucerit  şi
întreb de ce dor deopotrivă şi înăl-
ţarea, şi căderea  în chinul facerii alt-
fel, Atotputernice...? 

Pacientul cu parola în cifre nu-
mai pe Tine te mai ştie…

Alpinist al desnădejdei

…de trei zile urc muntele din mi-
ne, înjur gravitaţia şi iar bolovanul se
duce la vale, şi urc în năzuinţe, alpin-

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 107



ist al deznădejdei; ştiu cine sunt, dar nu-
mele mi se opreşte la intrare; lângă pu-
bela de gunoi cine rosteşte adevăruri?  

Ce frig mă clatină în camera cu 
balconul plin de poeme nescrise!? 

Cu Dumnezeu de mână 

...uneori mă visez cu Dumnezeu
de mână prin graiul zburătoarelor în
plimbare, citindu-i poemul care sunt; 
da, simt că viaţa de sub nori mă strigă
şi mi-e dorul plin de vuiet, de zbor, une-
ori... alteori mă trezesc chiar zâmbind
într-o dragoste primejdos de vie...

Obsesiv întreb: Ce gânduri mai
ai, Doamne, cu mine?

Amară mărturisire

...amară-mi e mărturisirea şi to-
nică precum pelinul, aerul din Paradis
miroase a dulci vinovăţii, totuşi mă des-
tăinui apostolului cu stretoscop: 

doctore Andrei, sufăr de o Dra-
goste triunghiulară, visez să dărui din
ce nu am, din  tezaurul jefuit în colţul
stâng... 

Dureroasă-mi e despicarea în in-
finite iertări!  

Suflet zburând

...fulg de porumbel rătăcit - su-
fletul meu zboară printre ciulinii nop-
ţilor cu iovi şi sărmani milostivi; mă
strigă răzvrătita inimă roşie, prea roşie
de-atâtea înfrângeri şi biruinţe, rugi-
nită de-atâta cuminţenie cu icoana la
piept; zic merci că mai pot aştepta zo-
rile să-mi spăl tăcerea, trupul biciuit
de păcate. 

Întreb lacom lumina: Eu încă mai

sunt? 
C’est la vie!?

...fără nume, fără pretenţii, fără
obiecţii, mă las împuşcat de ace, mă
ascund în tăcere; aud: Norocul? Un
nemernic de frunte ce nu deschide ni-
ciodată uşa celui damnat! şi plonjez
în carnavalul tău, Suferinţă! C’est la
vie! La naiba... 

Alungă-mă, Doamne, din labir-
intul Puradisului  mincinos!

Liber de mine însumi

...mă scriu cuvinte cândva huli-
te, sunt liber de mine însumi; ei, şi?
râde prostia luxoasă, râde chiar surdul
milionar, pipăind scrisul poetului im-
pozitat pentru peştera din creier,...

Şoapta unei mori de vânt: La ce
bun scrisul când  soarta te scrie şi nu-
ţi spune secretul? Cura, ut valeas! *

*Ai grija de tine!

Libertate în interdicţii

...nesuferit Paradis, pute de co-
rectitudine, n-am voie să-mi dezmierd
fantomele, interzisă-i dragostea, inter-
zise-s delicioasele ispite, pojarul doru-
rilor mă freamătă şi eu nu mai sunt hai-
ducul zănatic, frate cu aripi damnate...

Câtă tristeţe, Cosânzeano, în a-
cest univers râvnit, desfătat de liber-
tate în dulci interdicţii!!!

Înfrânarea pare condamnare la
moarte?!  

Zădărnicie

… mi se pare că scriu sfetnici
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scheletici, vise candrii, cuvinte inodo-
re; pluguri  lacome îmi ară umbra ce-mi
bate obrazul: Ia aminte, vei trece pe
celălalt mal, nu mă trăda! Te-aşteaptă
pocalul cu îmbelşugată căinţă...

Regret, sunt obstinat: dragos-
tea-i vrednică fântână: Omnia vincit
amor*...Aiurea!

*Iubirea învinge totul!

Regret tardiv...

…se schimbă ora, tura, rămân
acelaşi, nici mai prost,  nici mai deş-
tept ca întunericul din miez de noapte-
temătoare de zăbale nocturne; Ei, nu
eşti mulţumit cu jumătate de respira-
ţie, sunt întrebat, cu un sfert de clisă
şi un braţ de fân? Ce tot regreţi?
Scrâşnesc printre dinţi: 

Nu regret ce n-am avut, arbore
trăsnit, ci tot ce mi s-a dat şi am risipit.

Trup de cuvinte

… să fie astă mărturisire un trup
de cuvinte sucite, fericit în nefericirea
prăbuşirii, corabie ciuruită, pe valuri
viclene ...?

Poezie - mare învolburată,  lacri-
ma tainelor plutind către  ţărmul sac-
rificaţilor...

Strivit de lacrimi

.... ţi-ai dracu’, de nenorociţi,
rânesc pe urma voastră şi nimic...!
bolboroseşte femeia sprijinită-n mop,
sorbind fumul cârciumii fără dureri, fă-
ră căinţe, fără vârstă;  fredonează cu
răzvrătită resemnare: Cine n-are noro’
-n-are se sprijină pe sahara primului

beţiv.
Da, fiecare om, la răscrucea în-

durărilor, striveşte lacrimi în palma
soartei.  

Din cele zece fericiri

... nu ţi-am înţeles niciodată
obstinaţia, soartă, mă loveşti când e
să-mi aleg una din cele zece fericiri;
te-mpotriveşti ca o nebună, spunând
că  niciuna nu mi-i pe măsură; ba mă
strânge, ba mi-e largă, ba nemeritată,
ba oloagă... 

Doar mincinoasele iluzii răc-
nesc: Nemulţumitului nu i se ia darul !

Iovul din mine

....ţip în somn, da! par nebun; cu-
rioşilor le zic: E ţipătul vostru; sunt
doar ecoul durerilor, ecoul delirant al
gemetelor ce se ciocnesc de ferestrele,
uşile mele!  

Iovul din mine-mi zâmbeşte:  
Adevărul ca şi suferinţa poartă

rucsacul triumfului amăgitor...

Cuşca de sublimare

...plătesc atâtea impozite, pe tre-
cut, pe respiraţie, pe laude tatuate cu
veninul măririlor, uitărilor? 

În cuşca de sublimare intru sme-
rit să-mi scriu memoriile şi răstignirea
cu aripa sângerândă de cântec târziu;
totul se impozitează, totul...

Nu-mi trebuie monument, ele-
gantă Moarte! 

Sunt tot o fugă

...drum cu spini, tăinuită ajunge-
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re şi-acum blestemat, drum pustiu, mai
pustiu decât pustiul, nu-mi pasă, simt
apropiatul extaz din şoptiri, dinspre lut;
văd moartea crăpând de invidie, n-am
ce-i face... sunt tot o fugă...

Dragostea a fugit furiş de pe cru-
ce cu mine în sân...  

Prumbei ai lumii

...ce pătimaş se zbate cerul sub
mine, voi - porumbei ai luminii! nu mă
scrieţi cu literă mare în calendarul zbo-
rurilor, tânjesc după războirea cu  tă-
ioasa uitare, s-o domin, s-o frâng, pre-
cum se frânge zgomotoasă gloria vâ-
nată, ilicită...

Neliniştea bea din frica unui cap-
tiv pe eşafod. 

Strigăt în crepuscul

... fiinţăm, disperare, într-o stân-
că fără grai, ne ascundem, ne prefa-
cem dar noi atâtea adevăruri urzim,
numai pentru a fi autentici; dureros ta-
blou în spatele tăcerii, o lacrimă răs-
tignită - strigăt sigilat în crepuscul...

Jos din barcă, maşinărie expi-
rată, chiar de-ai fost utilă, coboară ! 

Nimic altceva, doar izgonire şi
suma neliniştilor tale...Pune căluş tă-
cerii ! 

Hohoteşte soarta

…reproş de muţenie, devorân-
du-mă, sunt hulit şi tac, sunt prostit şi
tac, sunt jefuit şi tac; cum naiba m-am
tâmpit atât, eu, fiinţa mintoasă, cuge-
tătoare , păguboasă? Prea ciuntit, ciu-
ruit am rămas în Prezentul ce pare stră-
in, glorios în statui demolate.  

Hohoteşte soarta, strâmbând din
nas:  Vezi? glorioşi au ajuns doar a-
cei ce-au intrat în pielea cameleonu-
lui scârbos...! 

Imposibila dorinţă

...azi vreau să mă-ntâlnesc cu
mine, să-mi cercetez albia seacă, să văd
ce-i pe malul cu soare, pe malul cu um-
bre; imposibil ! Nesuferita, sublima
viaţă mereu îmi dă brânci, mă somea-
ză: Alege, fă-te ori luntre, ori punte! Nu
poţi avea totul.

Cineva îmi trimite zilnic tine-
reţea de la Ana la Caiafa în bătaie de
joc. 

Mai bogaţi în erori

...nu chin ne este periplul prin
viaţă, nici comoară îndoiala de sine,
ci obstinaţie damnată, puzderie de sca-
me,  jefuind furiş timpul care ne latră,
ne ceartă, ne fură din soartă ... 

Părem mai bogaţi în erori şi-n
flagelarea lui Cronos... 

Am uitat cine suntem?!

...înveliş de suflet nesătul, totuşi
victorios, fericit în nefericire... în adânc
ce-o fi oare, oceanul, cerul, bietule Om?
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Priveşte, orbule!...Identitatea, lumina,
căinţa umblă desculţe la balul mascat,
javrele dărâmă statui, piramide, mor-
minte, apoi  huzurăsc pe podium mân-
gâiaţi de lauri...  

Doctore ceresc, am uitat cine sun-
tem...

De ce, Doamne?

...fiindcă eşti atoateştiutor, Zidi-
torule, de ce nu mi-ai dezlegat măcar o
singură taină  din câte  mă rod, de când
am făcut ochi...?

Haideţi filozofi, apostoli jertfiţi,
înţelepţi sacrificaţi săriţi-mi în ajutor, 
destăimuiţi-mi voi măcar făptura! 

Fiat lux !

... „Fiat lux!” aud în balconul cu
porumbei... păcat! n-am învăţat nimic
de la păsări, de la buturugi, de la ceti-
nă... Mi-e teamă de îndobitocirea îm-
belşugatei libertăţi...

Doamnă infirmieră, fiat lux! de
ce mi-ai stins lumina?

Până când...?

... versuri de adio scrise Poeziei
în ăst Paradis recucerit, unde cerşetori
luxoşi recită din Baudelaire, numai
cremenea compune recviem  spre po-
menirea lavei din care s-a întrupat...

Până când voi săpa în piatră o fe-
reastră spre lumea din care-am venit? 

Ritual

…la ceasul cucuvelelor  îndră-
gostite, în taverna nopţii i se ghiceşte-n
palmă amantei întunericului; Faust

soarbe stihuri damnate, leproase, căţă-
rate-n ornicul devalizat; râvneşte bie-
tul măcar un Nobel; de ce toate aces-
tea? mă-ntreb. 

Să fie acesta ritualul scorborei
damnate, încoronate cu laurii incon-
ştienţei? 

În dezacord cu astrele

...inima nu doare, doar bătăile în
dezacord cu astrele gem din când în
când, cerşind ritmul unui ultim amor,
chiar cu riscul înălţării pe eşafodul ce-
lest... Cine-mi şopteşte: nu te mai sat-
ură Dumnezeu?

De!  fericirea-i lacomă de sufer-
inţă şi chinuri virgine! 

Iertare în zenit

...slăvite Şoim, cum să-ţi mulţu-
mesc pentru izbăvirea bolii de mine,
pentru festinul lepădării de mine, pen-
tru cristalul izvorât din fructul sculptat 
pe pagină?

Icoana picură iertare în zenit.  

Golindu-mi visteria

... trimisul Tău, Judecătorule, să
fie cel ce şi-a lăsat umbra în braţele
mele, golindu-mi visteria de sublime-
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le păcate?...
Cât le iubeam, cât le jelesc! deşi

niciodată n-am vânat lemn sfânt, ci mi
l-am aşezat mai sus de sânge, de res-
piraţie, mai sus de sus, fugind de ino-
cenţă...

La Cina cea de Teamă, mi-am
mărturisit fărădelegea scrisului din-
colo de umbre. 

Nedemn de clemenţă

... după-amiaza, nu m-apasă
regretul că n-am reuşit să-mi număr
nelegiuirile, să-mi împart vinovăţiile
şi dorurile, amorul doldora de lăcomie,
de sălcii nebune, de clocot în scoici
muzicale; ei şi? Recunosc, Ano, sunt
cel mai nevrednic pumn de tină, ba-
ronul tuturor viermilor. 

Mai sunt eu, infamul, demn de
clemenţă, domnule  La Bruere ?

Expropiatul jefuit...

...nu-mi cereţi să fiu curat a gior-
no, fecioarelor, m-aş umple de toate
păcatele; priviţi, rădăcinile-mi lumi-
nează sus, pe boltă, jos - codrul de go-
runi devenit izbăvire, departe şi-atât de
aproape-s de mine; respir linişte într-o
cochilie melodioasă. 

Zbor, chiar de simt renaşterea ca
o rană deschisă furtunii, eu, expro-
piatul jefuit..

Seducţia infernului

...am simţit revelaţia evadării din
Infern, însă, ciudat! acum mă-mpun-
ge, mă latră seducţia lui; teritoriul a-
cela s-a hrănit cu sila, căinţele, îndo-

ielile  mele, cu falşi serafimi, cu lăfăiţi
pe conturi bancare, cu ignoranţa - acre-
ditate toate de mine...    

Doamnule Clovn, şi-aici-acelaşi
spectacol; scoate-mă din acest Para-
dis, arătă-mi-l pe inventatorul măşti-
lor care ating, vai! perfecţiunea!

Maculată fiinţare

…dulce supliciu al pierzaniei,
m-ai demolat fărâmă cu fărâmă, iubiri
nesăţioase, nopţi albe, tutun pentru toţi
înţelpţii antici; nu te învinuiesc, lu-
mină, pentru umbrele tale, nu te acuz,
noapte, pentru scrânteala înţelpciunii,
de vină-s cu fructul oprit asupră-mi în
ăst Paradis.

Nu regret şi n-am ce să vă mai
cer, prorocilor curanţi, rămân cu înge-
rul ce mi s-a dat la botez...

Zbor în lacomă auroră

…nu delirez, şlefuiesc chipul ei
cu sunete vii, rostind: Jur ţie, Femeie,
mă fac vinovat de aer, de vaer, de ex-
taz; nu plec, nu am frac; îmi vreau
Pegasul înflăcărat să-l înham la ca-
leaşca ce duce spre tine...!

Nu mă-nspăimânţi auroră a se-
nectuţii.

...sunt tot aici sigilat, fostul că-
pitan de vas îşi caută busola în cău-
tarea respiraţiei ascunse prin amin-
tiri… 
Pe ultima filă-n jurnalul de bord:

Vicleană ca marea e viaţa, dar
alta nu-mi pot inventa...
Din volumul în pregătire  

PARADIS ÎN CREPUSUL
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Aforisme 

de Vasile Ghinea

 Gustul puterii este un amestec de
sânge, bani, agentură străină, făgădu-
ieli neonorate şi peste toate zâmbet şi
explicaţii.  
 Promisiunea, activitate specific uma-
nă, este un mod de a obţine ceva. Du-
pă aceea se poate numi şi nesimţire.
 Dumnezeu a creat omul. Poeţii au
creat metafora. Apoi au venit filosofii
să bată monedă din metafora poeţilor.
Mă veţi întreba pe bună dreptate. Cei-
lalţi? Ceilalţi se bat cu pumnul în piept.
Pardon! Ţin lumânarea.
 De ce nu are omul aripi? Ce-ar în-
semna o pasăre de pradă care gândeş-
te? Trăim patetic şi sfârşim lamenta-
bil.
 Umbra este realitatea lui a fi. Um-
brele istoriei nu înseamnă realitate cum

nici umbrele prezentului nu înseamnă
istorie.
 Una este să fii şi alta să te crezi
deştept. Chestie de optică. 
 Niciodată realul nu a avut aceleaşi
dimensiuni cu adevărul. Trăim pe mu-
chie de cuţit, la confluenţa dintre două
lumi: lumea lor şi lumea noastră. De
aici răutatea din noi şi toată gama:
stres, angoase, neîmpliniri şi căderi pe
diverse planuri, psihopatologic sau ple-
carea ca o fugă de sine.
 Proştii sunt bălării cu pretenţii de
flori.
 Nu mă îndoiesc de alţii. Mă îndoi-
esc de mine că nu-i pot înţelege pe
alţii. 
 Între atâţia deştepţi-proşti şi proşti-
deştepţi ar trebui lăsaţi ceilalţi, care nu
sunt decât oameni, să treacă nestin-
gheriţi, să-şi vadă de treaba lor onestă.
 Viaţa este de multe ori indecentă,
iar noi, personajele ei, la fel.
 Că au murit, că au rămas schilodiţi,
degeaba, o ştim şi de ce în acel decem-
brie. Stau şi mă întreb, însă, până unde
şi până când va merge nesimţirea aces-
tui sfârşit şi început de mileniu. Şi ne
mai mirăm de ce mulţi pleacă pe alte
meridiane. Şi câtă dreptate avea auto-
rul versurilor: Munţii noştri aur poar-
tă / Noi cerşim din poartă-n poartă.
 Omul este o pasăre ale cărei aripi,
mâinile, necunoscând zborul scriu is-
torie.
 Viaţa este un film de scurt metraj în
care regretele sunt puncte cardinale. 
 La capătul vieţii se întinde tăcerea.
În urmă un semn de întrebare.
 A defini arta înseamnă a şti să
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creezi.
 Primăvara se întorc păsările călă-
toare. Nu aştepta. Fericirea nu este pa-
săre călătoare.
 Omul este o enigmă. Ascunde în el,
prin înfăţişarea exterioară, un necunos-
cut.
 Câteodată, însă, omul este... ca sti-
cla.
 Cu cât citesc mai mult, cu atât îmi
dau seama cât de puţin cunosc. O dra-
mă a nefericirii. Fericiţi sunt nebunii! 
 Şefii sunt un produs social, imuni
la cultură, cu largi disponibilităţi în
strângerea averilor şi umilirea subal-
ternilor.
 Cărţile au formă şi fond. Unele, în-
să, au formă şi praful uitării.
 Sublimul creaţiei sacre în frumu-
seţea naturii şi cât de jalnici suntem,
noi, oamenii când vrem să schimbăm
această frumuseţe, încât totul se redu-
ce la durere fizică.
 Cum pot cânta unii atât de înălţător,
cum pot scrie unii atât de încântător şi
cum pot muri aceştia?! Moartea... nu
are sentimente. 
 Când am învăţat cuvântul moarte,
ştiam prea puţine despre viaţă.
 Există asemănări şi deosebiri între
fructe şi cuvinte: fructele au seminţe
şi un anotimp al coacerii, cuvintele de
multe ori sunt sterpe şi fără anotimp.
 Eu nu scriu poezie. Poezia mă scrie
pe mine. 
 Poezia este revelaţia creaţiei lui
Dumnezeu în eul liric al artistului.
 Viaţa este o himeră, numai moartea
o constantă.
 Timpul este acelaşi. Noi suntem me-

reu alţii.
 Timpul are nevoie de spaţiu pentru
a se instala şi de oameni pentru a se
eterniza.
 Timpul nu este vizibil, dar îl simţim
în noi şi în oglindă.
 Există asemănări între pom şi om.
Ambii se recunosc după roade. 
 Libertatea noastră, cu preţul nostru
pentru libertatea noastră, este cinică.
 Cu cât căutăm mai multe răspun-
suri, cu atât găsim mai multe între-
bări.
 A face ceva pentru poporul din care
te tragi, nu este numai o chestiune pa-
triotică, ci şi una de bun simţ. Aici, se
poate vorbi de educaţia, latura cultu-
rală a fiilor unei ţări.
 Tăcerea este starea în care omul poa-
te pătrunde în propria realitate interi-
oară pentru a se cunoaşte pe sine, poa-
te intra în cuvânt să-i descopere „me-
canismul” şi în măsura sufletului său
să aducă bucurie celor din jur.
 Munca constructorilor de multe ori
nu este încununată de lauri, ci de mu-
cegai.
 Când durerea nu este acasă, liniş-
tea, ca un viciu, scrie pagini horror.
 Arta tăcerii este condiţia reprezen-
tării artistice a ceea ce se numeşte ta-
lent.
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Carmen Tania Grigore

DIN PREA MULT CARMIN
bucuria cea de toate zilele

aceasta-i dimineața
în care sângele înmiresmat
-nu se știe cum
de mâna ta
îmi aduce lent vindecarea
dimineața aceea
în care nu ai grija zilei de mâine
nici festivități 
care să agite liniștea
dintr-o extremă în alta
parcă nicicând 
nu m-ai trezit ca acum
strivindu-mi 
fragi sălbatici pe buze

cu promisiuni de regăsire

sunt vinovată
am hoinărit prin vise
mă întrebam cum mai arăți

și dacă ai aflat cumva
cum să desparți
gura încinsă
de gura împietrită
ochiul mirat
de cel mistuit
mâna nebună
de mâna alintată

dar îți voi explica 
mai ușor toate acestea
când vom aduna în așternuturi
ce a mai rămas din trupul 
atins de tornadă

mai mult decât întâmplare

până în zori 
ochiul meu te va naște
îmi vei șopti chiar și numele
când vei aluneca 
în peștera singurătății mele;

știi, 
te-am inventat 
în ziua aceea în care 
un necunoscut
era în continuă mișcare
pe aleea cu miros de nuci
și nimeni, dar nimeni
nu se mira 
de inima lui rarefiată,

doar copila din mine
i-a dat zoom gleznelor
și a surprins
în  făina de oase
desfolierea 
unui bob de candoare.

nu ţi-e frică de dragostea mea?

recunosc,
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nu sunt chiar normală
doar ai văzut cum mă atașez
de toate lighioanele
și port în mine 
mielul de lapte
ca să potolesc insinuările feroce;

uneori sunt o pacoste
și devin romantică 
până la impardonabil,

alteori mângâi cu ramuri de măslin
asperitățile înmugurite
sub întrebări torențiale
și revărs răsăritul
peste dimineți tumultoase-

mai ales atunci când
feromoni sub acoperire
mă somează
cu lănci de iasomie

Minutul de sinceritate

Dincolo de pasiune
pândeşte o gură de lup
ea aşteaptă plutind
cum nuferii aşteaptă 
lumina răscolitoare
prin podul cu midriaze
parola de adaptare
se distribuie prin
entităţi despovărate
de masca incendiară

nevoia de sacrificiu
crește capacitatea de însingurare
doar scâncetul
mai reduce riscul
de a fi interogată
despre iubirile nedeclarate
deși vă repet

orice femeie are
într-un anumit moment de revelație
probleme de incontinență astrală 

numai Dumnezeu mai poate asambla
pașii din cenușă –
drumul se bifurcă 
spre alfa si omega
cu o disperare 
dată de fiorul negării
eu – a trebuit să plec, pretext
pentru a mă întoarce
și mă voi întoarce 
pentru a iubi
sunt procreativă acum
acele granule de Panta Rhei
mi-au stimulat îmblânzirea

ascultați
a început deja pledoaria
pentru minutul de sinceritate
păcat –
eu nu mai pot alerga
pietrele lui Solomon
îmi îngreunează rinichii

nici măcar nu mai pot filtra cuvintele
ma îndrăgostesc 
de fiecare intrus
până când patima îmi este
anihilată în bollus
înlăturând disconfortul
produs de metafore.
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IDA
de 

Spiridon 
Râmniceanu

– Nu  trebuie să mă omori pen-
tru a avea toate acestea!

Ida îl privi pe Sofian mijind o-
chii, zâmbi suav şi desfăşură spectaco-
lul acela uluitor şi captivant ce produ-
cea un efect devastator asupra bărba-
tului, schimbă piciorul stâng de pe cel
drept invers cu o mişcare voit amplă, la
un nivel potrivit  pentru a lăsa vederii
toate acele părţi ale trupului ei împli-
nit, dar bine lucrat, aducătoare de ame-
ţeli. Era coregrafă la un teatru impor-
tant şi scriitoare apreciată de mulţi cri-
tici, publicase două romane de succes.

Îşi aprinse o ţigară şi suflă fumul
spre tavan. Până atunci, timp de peste
o oră şi jumătate Sofia îi detaliase de-
punerile sale, conturile deschise la di-
ferite bănci, depozitele de metale pre-
ţioase. Ida aflase totul despre averea
şi afacerile iubitului ei. 

– Priceperea mea constă în dis-
creţie, atenţie şi iuţeala reacţiei. Aşa
s-au adunat atâtea valori… Problema
este, dragă Ida, asigurarea unui viitor
acestei averi. Dacă am un accident, tu-
turor ni se poate întâmpla o asemenea
nenorocire, agoniseala atâtor ani se ri-
sipeşte… este motivul pentru care tu
eşti, de azi înainte, beneficiara masei

succesorale declarate în cazul unui e-
veniment nefericit pentru mine.  

Sofian şi Ida erau apropiaţi de
peste o jumătate de an, îşi petreceau des-
tul timp împreună, mai ales sfârşitul
de săptămână când plecau în lungi ex-
cursii, drumeţii pe munte sau spre zo-
ne recunoscute ca având peisaje cuce-
ritoare. Pasiunea pentru natură era, cre-
dea Sofian, la fel de importantă ca a-
tracţia sentimentală, străduindu-se să
le întreţină pe amândouă, fapt ce deve-
nea, de multe ori, prea obositor. Ida de-
venea agitată şi, se obişnuise cu toa-
nele ei, îl ignora tot restul săptămânii.
Revenea doar în wekend, drăguţă cu-
ceritoare, dar nu dorea să comenteze
subiectul neînţelegerilor de acum de-
păşite. 

Trăind singur Ida îi devenise foar-
te apropiată, speranţa unui viitor ne-
bulos şi fără repere. 

– Eşti prevăzător, observă ea, nu
ţii mulţi bani în casă. 

– Câteva sute de mii! Tranzacţii
ce pot apărea surprinzător… Ai nevo-
ie de lichidităţi, îţi pot trebui înaintea
deschiderii băncilor, se întâmplă rar… 

– Îmi dai mie toţi banii din seif?  
– Îţi trebuie mâine? 
– Nu, îi vreau acum, fără comen-

tarii! Pari surprins? Pur şi simplu, îi
vreau! Tu mai ai… până mi-i vei da şi
pe ceilalţi! Stai jos pe fotoliu, nu fi
tâmpit! 

În mâna Idei apăru revolverul.
Aşezată pe canapeaua din faţa lui fe-
meia se relaxă  şi, desfăcându-se, îi ară-
tă bărbatului o nouă imagine  ce-l făcu
să tremure. 
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– Hei, uită-te la mine, nu aco-
lo… perversule! Sofian văzu arma ţin-
tită spre mijlocul frunţii şi se întrebă de
ce poate exista dualitatea aceasta de-
primantă: un orificiu aducător de moar-
te iar un altul de bucurie şi de viaţă. 

– Văd că nu te poţi concentra su-
ficient, am nevoie de ajutorul lui Pose.

– Cine e Pose? Ida vorbea la te-
lefon şi o vocea bărbătească, sonoră
se auzi până la ei: 

– Tocmai am intrat pe uşa din
spate… Peste câteva secunde apăru în
living un individ înalt, cu părul lung
şi ţinută de hipiot.

– Trebuia să-l somez, altfel nu ne
dădea banii. Dacă nu ne înţelegem re-
pede îl găuresc, sunt sătulă de vorbă-
ria lui interminabilă… Ai înţeles, dom-
nule?

– Nu trebuie să mă omori pen-
tru a avea toate astea! Puteai doar să-
mi ceri, fără ca derbedeul ăsta să intre
în casa mea. Ce legătură are cu tine?

Vocea lui Sofian devenise pla-
cidă, chiar dezinteresată, asista la un
spectacol desuet. Era surprins, încre-
derea sa în Ida părea că se destramă,
speranţele sale păreau că se risipesc,
Jocul financiar îl antrenase, odată cu
trecerea timpului, să pară neafectat, să
reziste calm agresiunilor ivite odată cu
evenimentele neaşteptate. Privi ochii
albaştrii ai femeii, inexpresivi, cu iri-
şii măriţi, două orificii negre, fără via-
ţă. Se drogase. Mai jos revolverul şi
mai jos…

– Hei, unde te uiţi nu mai ai vo-
ie, omule, n-ai ce să cauţi acolo cu res-
tul acela de penis! Ţi-am spus, Pose,

chiar poţi să verifici, este ceva ce nu-
ţi închipui! Vrei să ne arăţi?...

– Omule, interveni Pose, n-o as-
culta, e vai de ea… Dă-mi cifrul sei-
fului! Repede!

– Nu-l forţa! A spus să-i cer şi
aşa voi face: Sofian, iubitule, dă-mi
banii din seif! Dar grăbeşte-te, situaţia
asta m-a excitat şi vreau să rămân sin-
gură cu un bărbat, evident cu el! Pose,
ai cătuşele cu tine?

– Tu să taci, nu ştii ce spui, sunt
acasă la mine, doar nu veneam aici să
fac sex cu el.

– Păcat!… dar am găsit, îl vom
încuia în baie.

– Te gândeşti numai la prostii!
Cere-i cifrul, să iau totul, să nu rămâ-
nă nimic…

– Va trebui să-mi laşi treizeci de
mii, la prima oră am de plătit o infor-
maţie, ceru Sofian. Te rog foarte mult,
dacă mă asculţi, mâine, după ce se în-
cheie afacerea, îţi dau dublu. Să nu mai
pierdem timpul, ştiu cât de nerăbdă-
toare este Ida! Poţi tine minte? Cifrul
este IDA161, seiful e în cabinet, sub ta-
bloul cu cai galopând. Nu uita, lasă-mi
treizeci de mii!

Pose întârzie şase minute îna-
inte de a reveni în livingul unde Ida şi
Sofian stăteau nemişcaţi. Doar pri-
virea bărbatului coborâse…

– Dacă te prinde Pose că te uiţi
unde nu mai ai voie, te ucide! 

– De când eşti şi cu el?
– Adică numai cu el, doar ai fost

lipsit de… mine două săptămâni. Astă
seară voiam să-ţi spun că relaţia noas-
tră s-a terminat, dar m-ai năucit cu
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testamentul şi depozitele, aşa că am
schimbat planul şi, ca semn de fostă
amiciţie, vreau să te curăţ de toţi ba-
nii. Câţi sunt?

– Cifrul… au mai crescut cu ce-
va, dar conţine suma, adică peste şais-
prezece milioane. Ai venit la timp, dom-
nule, Pose. Ai lăsat ce ţi-am spus?

– Ida, cum ai răbdat atâta timp
un asemenea tâmpit? Doar nu vrei să
mergem împreună la stabilimentul de
reduşi mintali? Nu, nimic, am luat to-
tul, şi testamentul!

– Mâine nu mai are valoare…
– Să-l omorâm acum, doar aşa

vei intra în posesia banilor!
– Nu trebuie să mă omori, cere şi

îţi voi da tot ce vrei. De altfel nu cred
că mai aveţi timp…

Uşile camerei au fost deschisă
violent şi poliţiştii au năvălit în came-
ră.

– Pune arma jos, cu grijă, altfel
vei muri!

Peste douăzeci de secunde toţi a-
veau cătuşe la mâini.

– Eu sunt proprietarul, Sofian,
vă rog să mă eliberaţi!

– Ce se întâmplă aici, domnule
Sofian, de ce s-a declanşat alarma?

Vorbise un poliţist destul de
scund, dar care părea şef peste ceilalţi.
De ce umbli, domnişoară…

– Ida.
– Domnişoară Ida de ce sperii

oamenii cu un pistol brichetă?
– A fost o farsă! Eu şi iubitul

meu Pose am hotărât să ne distrăm…
L-am somat cu bricheta, aşa cum

aţi constatat şi dumneavoastră, şi i-am

cerut cifrul de la seif, ni l-a dat, dar nu
înţeleg ce a declanşat toată zarva a-
ceasta!

– Cum explicaţi întâmplarea,
domnule Sofian? întrebă acelaşi po-
liţist.

– Am cam fost năucit, orificiul
negru mă ameţeşte întotdeauna… Pă-
rea un revolver adevărat şi am uitat
cheia… Iubita mea Ida este, uneori,
absolut cuceritoare!

– Vi s-a furat ceva? Să mergem
să cercetaţi!

Sofian privi atent interiorul gol
al casei de valori şi se întoarse către
poliţist.

– Nu lipseşte nimic, totul este în
regulă.

– Cum adică, e absolut gol!?
– N-am ce păstra, nu sunt bogat.
– Domnişoara ne-a spus puţin

mai devreme că Pose este iubitul ei!
– Şi  Sofian este iubitul meu…

Dumneavoastră mâncaţi numai un sin-
gur fel de mâncare zilnic?

– Adevărat! Nu mai cercetăm
acest amănunt, nu ne-a fost sesizat. Ce
plângere depuneţi, domnule Sofian?

– Nu am nimic de reclamat, to-
tul este o neînţelegere, eu am uitat să-i
dau cheia de siguranţă…

– Atunci veţi plăti zece mii cinci
sute despăgubiri pentru cererea nejus-
tificată a intervenţiei noastre. Altă da-
tă să vă jucaţi altfel! Şi fără revolvere
adevărate!

Toţi au plecat lăsându-i puţin
stingheri. Pose s-a trezit primul:

– Iubito, să mergem, cu ce avem
putem trăi bine un timp. Mai târziu ve-
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nim să luăm şi restul banilor de la acest
gogoman. 

– Lasă-mi cei treizeci de mii!
Mâine vei primi o sută în locul lor.

– Nu mă păcăleşti aşa uşor, să
plecăm chiar acum, iubito, îmi arde su-
fletul!...

Sfârşitul povestirii este previ-
zibil şi supărător de banal. Dimineaţa
Ida s-a trezit ameţită, cu o sfârşeală
cumplită. Cunoştea starea dezgustă-
toare de după orgie şi numai o ceaşcă
de cacao caldă o echilibra. Dar se ter-
minase.

– Pose, scoală-te băiete!... Îmi
trebuie o ciocolată fierbinte.

Bărbatul murise din cauza supra-
dozei de cocaină şi când l-a zgâlţâit
Ida a simţit răceala trupului.

Mai avea bani destui şi câteva
luni s-a distrat aşa cum a crezut că me-
rită o femeie frumoasă ca ea. A demi-
sionat de la teatru şi, ocupată şi obo-
sită, n-a mai scris o pagină la romanul
început; şoptitorul care îi sugera scri-
erea s-a îndepărtat alungat de gându-
rile şi de faptele… Cu mintea debu-
solată n-a înţeles pericolul prin care
trecea şi nici cum ar fi putut scăpa de
el. Într-o zi banii s-au terminat. A tele-
fonat lui Sofian, dar a răspuns o voce
străină.

– Şi nu ştiţi unde se află Sofian?
O adresă, ceva!? a întrebat dezamă-
gită Ida. Nu, nu ştia nimic. La locuinţa
lui nu a fost primită de noii proprie-
tari. 

Speranţa rămăsese teatrul. De-
venită corpolentă nu spera la o muncă
de coregraf. 

– Draga mea, ştii, eu te-am apre-
ciat mult, dar acum eşti improprie…

Ida s-a revoltat:
– Cum improprie?
Fără a observa întreruperea di-

rectoarea a continuat:
– Pentru tot ce-ai făcut mai îna-

inte pentru teatru te vom angaja ca fe-
meie de serviciu, este singurul post li-
ber… După ce termini munca, poţi
ajuta la repetiţii… Aceasta numai da-
că renunţi la vise!

Sorin Burlacu devenise ţinta lui
Sofian fără ca acesta să ştie. Totul s-a
petrecut în clipa când a cumpărat pa-
chetul majoritar la „Uzinele Niche-
lino”, dar, din lipsă de resurse sau din
prea mare încredere, a renunţat la achi-
ziţionarea celorlalte acţiuni oferite pe
piaţă la un preţ destul de avantajos.
Sofian le-a cumpărat el, apoi, după do-
uă zile, după ce a lansat zvonuri pri-
vind insolvenţa sigură a „Uzinelor” a
început să vândă la un preţ scăzut cu
30 de procente. Afaceristul a intrat în
panică şi a cedat pachetul la jumătate
de preţ, încercând să salveze ceva…
apoi la un sfert şi Sofian a luat tot. În
trei sferturi de oră, cu puţin înainte de
comunicatul oficial al „Uzinelor Niche-
lino” care demonstrau soliditatea fir-
mei, afacerea se lichidase. Cinci zile
Sofian n-a vândut nimic, apoi discret
a plasat achiziţia unui grup interesat
şi bine informat. Câştigul a fost de
peste un miliard… dar Burlacu n-a
rezistat şi s-a sinucis.

Sofian se simţea vinovat şi se
întreba cum ar putea corecta nedrep-
tatea ce o făcuse acelui om… Nu avea

ALMANAH  2016120



cum. Acestea erau regulile, toţi ar fi
făcut la fel dacă ar fi avut forţa lui, dar
ei nu ştiau mecanismele, n-aveau in-
formaţii, bani sau răbdarea necesară
de a pregăti lovitura şi de a o executa
corect. Pentru prima dată se întâm-
plase din cauza sa o asemenea neno-
rocire şi nu putea accepta… Jocul său
trebuia să fie elegant, inteligent nu
distrugător. Construcţia sa interioară
excludea exterminarea jucătorilor…

Da, era o întrecere ce arăta va-
loarea şi calităţile participanţilor, un
concurs cavaleresc cu miză mare, cu
mulţi bani! Cum ar putea exclude ase-
menea soluţii extreme? N-a găsit re-
zolvarea problemei deoarece nu exis-
ta. Poate, doar renunţarea totală. Cu
siguranţă, doar aşa! Ce va face cu
atâţia bani, fără nevastă, iubită sau  ur-
maşi? De ce îi trebuiau, la ce-i erau fo-
lositori? Doar pentru un joc sinistru!
Lichidându-şi  averile Sofian a donat
urbei tot ce agonisise până atunci pen-
tru ca Municipialitatea să organizeze
un parc dendrologic.

– Domnule Primar, am o rugă-
minte, doresc să lucrez, de acum îna-
inte, până la pensionare, la serele dum-
neavoastră municipale.

Şi a obţinut, din acest motiv, un
post de muncitor necalificat la serele
oraşului. La sfârşitul săptămânii putea
fi văzut umblând singuratic pe trasee
turistice împădurite sau prin parcuri.

Fericit!
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UMOR
Un domn trecut de prima ti-

nereţe, dar cu portofelul gras, agaţă
la bar o tânară frumoasă. După pu-
ţin timp ajung în apartamentul dom-
nişoarei. Până ce tânăra se „pre gă-
teşte”, domnul vrea să pună un CD
pentru atmosferă. Pe raft: Brahms,
Verdi, Ceaikowski, etc.

– Vai, dragă, asemenea muzi-
că asculţi tu?!

– Ah, da, am uitat să vă spun
că am absolvit Conservatorul.

Domnul se lasă păgubaş cu mu-
zica, dar vede cârţile din bibliotecă:
Eliade, Goethe, Puskin, etc.

– Draga, dar cum de citeşti a-
semenea cărţi?!

– Am omis să vă spun că am
terminat şi filologia.

– Păi, bine, fato, da' prostitu-
ată cum ai ajuns?!

– Ah, printr-un mare noroc!.....


Un gangster jefuieşte o bancă
şi ia câţiva ostateci.

– M-a văzut cineva ? întreabă.
– Da ! răspunde un ostatec.

Tâlharul îl împuşcă. La al doilea - ace-
eaşi întrebare. Răspunsul:
– Eu, nu. Dar te-a văzut nevastă-
mea!


– Din ce perioadă este tabloul

acela?
– Din perioada în care aveam

bani...



Manuela Camelia Sava
despărţire

când malurile cu stuf vor crește 
sub pielea ta

când nările ți le vei umple de sare
vei ști

că vântul m-a alungat din inima ta…

eu

purtând în gene
tăciunii viselor
merg printre culori
și le sting luminile una câte una
flăcări și descântece sunt aceste
șoapte de iubire
adiind vântul ușor
va spune povestea ei 
și a cavalerului de inimă roșie
rătăcit în cetatea furtunilor veșnice
eu nu mai știu cum să mă întorc, 
va veni doar acea zi 
când jarul vă va aminti 
rândurile aliniate 
ale poemului

plecarea

aș fi vrut să-ți sărut plecarea
și n-am făcut-o totuși…
puteam să-ți mângâi privirea 

speriată
și am amânat la infinit secunda
încâlcită între gene rimelate…
puteam să-ți alint nesfârșitul zării
și tu credeai că am această putere

magică
acum sunt rece ca acest gând mort 

al primăverii

zbor

poemul ce cântă zborul
e doar o aripă
azi pornești spre mare
și valul ei te încântă
uiți că ești un înger 
ce și-a iubit prea mult dorurile…
ai întins mâinile și zbori…

timpul

la ce folosește ascuțișul 
acestei săgeți

dacă nu poți să oprești din zbor 
secundele?

oare cine știe 
cât mai avem 
să străbatem cu privirea 
tot deșertul iluziilor noastre?
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Elena Radu

PASARELA
TIMPULUI

Materia… această mare surpri-
ză a omenirii… Apoi capacitatea mea
de a şti că sunt individ, că devin parte
a acestei materii, dar cum o trăiesc ?,
în real, în vis, sau în spirala aşezării
universale?

Materia are glasul ei desăvârşit
prin minunea divină a Domnului. M-am
încălzit în materie şi în rumeguşul ei.
Mi-am schimbat chipul. Doream cre-
dibilitatea materiei ca acel foc univer-
sal pe care îl vedeam ieşind din spa-
tele stelelor.

Dar mă întorceam la piciorul de
om şi mă aşezam deseori în ograda lui
pentru a afla sau cosmetiza adevărul
despre noi.

Era o vreme vie, fără încălzire
globală, fără bani şi scutece murda-
re.E materia în interiorul căreia am
pregătit Cuvântul, de aceea nu trebuie
murdărită.

Da, sunt în Pasarela Timpului şi
mă gândesc. În această materie, în loc
să ne schimbăm după Cuvânt, am în-
cercat să schimbăm Cuvântul după
noi.

Merg să aflu adevărul pe dru-

mul Coamei timpului. Aici trebuie să
ne întâlnim, să vedem ce facem.

Sunt vizitat şi întrebat. Trebuie
să dau ţolul la o parte şi să plec în mi-
siune. E salva dragostei de om. Eram
în piesa aceea numită Cuvânt… O dra-
goste peste care nu se lasă înserarea,
ea arde veşnic.

E august… şi-mi place să vor-
besc despre răscroirea omului, a ma-
teriei în care vieţuieşte şi se încăl-
zeşte. Sunt avid de linişte divină, o
vreau, o aspir în ogradă.

Ceasul după care exist eu e des-
tul de simplu, nu e arimetizat. S-au fă-
cut prea multe ziduri ale indiferenţei,
mese prea lungi pentru unii. Nu pu-
tem face pace astfel.

Da, stau în această pătură uma-
nă, mă uit… Şi fraţii sunt alături. Ne
uităm fără a vorbi. Trebuie să renască
timpul nostru, cel adevărat. Cel lăsat.

Suntem, pe de-a întregul revăr-
saţi de dor. Chiar vrem să facem ma-
teria fără calamităţi şi dureri umane.
(fragment Jurnal, 2014)

EXISTENŢA ESTE 
O MINUNE 

DACĂ AI CREDINŢĂ
Mă trezesc cu chef de scris, de

explorat cuvântul. Am retrăit umilinţa
cu disperare sau fast, dar nu am uitat-o.
Nu m-am pripăşit la porţile fericirii
fără să merit sau ca un impostor. Sunt
predestinat să-mi adun turmele şi să
cred în ele. Chiar dacă azi, în zi de
primăvară pare toamnă. Plouă mărunt.

Vreau să mă simt curat, vioi. Să
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cred, să mă extind în cele mai bune me-
tafore. Să dau jos de pe mine ingredi-
entele acestei lumi. Existenţa este o mi-
nune dacă ai credinţă.

Mă umplu parcă de vieţi noi pe
care vreau să le dau celorlalţi, să ajun-
gă această fericire la toţi. Dau şi tim-
pul celorlalţi, dau şi verbul, dau şi că-
maşa… şi cămara în care am locuit
pentru a fi împreună şi a asculta Gla-
sul Tatălui. Să pansez dureri… Trebu-
ie să curg în această materie pentru
fratele meu.

Îmi place să stau întins pe preş
şi să ating vremea. Stau la taifas cu
fraţii, râd.Vorbim în limba noastră. Pă-
trundem în emisfera nordică a timpu-
lui, înotăm. Inspirăm universul cu gra-
titudinea noastră. Ne minunăm de toa-
te puterile locului în care suntem. Când
adorm în leagănul meu lumesc mi-e
pieptul plin de gânduri, de revărsări
stranii.

Ne vom trezi cu Chipul Tatălui.
Am crezut într-o lume mai bu-

nă, de care e firesc să te îndrăgosteşti.
Curge firul de lumină spre tine şi tu
vrei să fii fericit în acest cotlon al lu-
mii. Să-i dai versul tău neîncetat. S-o
uzi cu roua gândurilor tale.

Doamne, cât plouă…
(Jurnal, 2014)

M-am ţinut de Cuvânt
Azi nu mai e atât de urât şi

frig ca ieri. Vreau să trăiesc în infinitul
dragostei de Dumnezeu. Să mă aşez
la cârma iubirii de Om, să-l ascult.
Mi-am materializat dragostea în ce
am putut, crezut… Mi-am creionat uni-

versul copilăriei poate în chip efemer,
mi-am dorit credinţe, am fost argat al
lumii, am scos cenuşa din vatră. 

Am căpătat tăceri în acest uni-
vers, plec capul deseori spre vremu-
rile de demult, cu nostalgie.

În vâltoarea acestei lumi mai
puţin decentă mi-am găsit traiul, mi-am
revăzut fiecare strop de linişte, zbu-
cium, anvergură. Aş vrea să trec în re-
vistă toate amintirile de soi lumesc, is-
teriile verbale, ceaunele de mâncare,
maldărele de ţoale. Ne putem opri să re-
direcţionăm dragostea spre om.

Da, vreau să învăţ din mate-
ria asta, din spiritul ei activ. Mi-aduc
aminte de toamna copilăriei când aler-
gam pe câmpuri sau mă rumeneam
lângă vatra caldă.

Doamne,ce timp! Ce onoare!
Vreau să mă trezesc mereu în-

tr-un astfel de anotimp, să mă uit prin-
tre zăbrelele geamului cum cad frun-
zele. Această caldă inspiraţie e ca o
trezire blândă şi extrem de nostalgică
– vatra caldă a satului, a amintirilor, a
şoşonilor. Doamne, trebuie să-mi dai
Trimisul Tău să mă leg de El. Frumu-
seţea Chipului Tău eu o ştiu din cu-
vinte pe care le-am spus, cuvinte care
m-au ridicat din nimicnicie. Ştiu că
sunt adăpostit aici şi ascult.

Mă strecor din ogradă în ogra-
dă să iau pulsul vremii omului. M-am
ţinut de Cuvânt, Cuvântul Tău Doam-
ne când eram în intermitenţele astea
omeneşti. Da, scriu, e un moment de
inspiraţie care mă ajută să trec din ne-
cunoscut în Cuvânt.

(Jurnal, 2014)
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Colind

Doamne care te-ai 
născut

lasă-mă să îţi sărut
sângele de pe picioare
steaua răstignirii tale

Doamne care eşti dintâi
lasă-mă să îţi mângâi
rănile de spini şi jale
steaua pătimirii tale

Doamne care eşti 
sublim

lasă-ne să te iubim
fii acolo între astre
steaua pătimirii noastre

Iisus

Din noi
pentru noi
suferind
Speranţa
şi viaţa
înviind

Din noi
pentru noi
plângând
Cu moartea

pre moarte
călcând

Iisus

sferă
lacrimă
spini
sânge
cruce
sămânţă
zbor
mântuire
Iisus

Raza de lumină

Când vine gerul
în iulie
şi canicula
în ianuarie
când ploaia cu soare
devine grindină
nimicitoare
iar ninsoarea feerică
devine ploaie
profetică
doar atât să-mi rămână
un strop de iubire
şi un fulg de dăruire
strălucind
pe raza ta de lumină

Căutare

Atât de aproape
şi totuşi
atât de departe . . .
Doamne,
te-am simţit mereu
alături de mine
dar când
să te cuprind
cu toată fiinţa mea
ai dispărut
ca o fată morgană
în deşertul
când torid
când îngheţat
al existenţei mele
pământeşti

*
Te-am căutat
Doamne
în apa clară
şi sonoră
a mării
în trupul meu
răcorit de albastru
în lumina ta
solară
care a început
să pulseze în mine
ca o inimă
a adâncurilor

*
Te-am căutat
Doamne
în curcubeul ciudat
care s-a întrupat
din aburul acela
misterios
format pe zarea
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mării
şi care s-a înălţat
peste cupola lumii
ca o floare multicoloră
în timp ce jos
picăturile grele
şi reci
îmi şfichiuiau pielea
într-o flagelare
necontenită

*
Te-am căutat
Doamne
peste tot unde paşii
m-au purtat
prin munţii 
şi prăpastiile
vieţii
în faptele mele

de virtute
şi în căderile mele
în păcat
şi mult
mult prea târziu
mi-am dat seama
că de fapt
tu eşti în mine
şi eu sunt în tine
dintotdeauna
şi pentru totdeauna

Urma

Pe cât de grea
va fi
trecerea ta
dincolo
pe atât de nimicitoare
va fi

rămânerea mea
dincoace
într-o existenţă
a lipsei de tine
Urma
a ceea ce ai fost
şi nu vei mai fi
Urma
a ceea ce a fost
şi se va topi
în neant
o data cu tine
şi cu golul
lăsat în abisul
din mine
în acel doi fără unul
din care rămâne
niciunul
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PICĂTURA DE UMOR
Un tip mărunţel stă trist într-o

crâşmă, cu o bere în faţă. Intră un ins,
îl bate pe micuţ pe umăr şi-i bea be-
rea. Micuţul începe să plângă... Zdra-
honul îl priveşte cu milă:

– Hei, ce te smiorcăi aşa... pen-
tru o bere?

– Ei, nu numai pentru asta. Ui-
te... azi dimineaţă m-a părăsit nevasta,
mi-a golit contul la bancă... mi-a lăsat
casa goală! Pe urmă m-au şi conce-
diat! Nu am mai vrut să trăiesc... m-am
aşezat pe şina de cale ferată şi trenul
a trecut… pe lângă mine! Am vrut să
mă spânzur şi s-a rupt frânghia! Am
vrut să mă împuşc dar s-a blocat ar-
ma!... Şi acum, îmi cumpăr o bere din

ultimii bani, torn otravă în ea şi vii tu
şi mi-o bei !...

MINI... MAXIME

Singura modalitate de a scăpa
de ispită este să-i cedezi.

 Virginitatea se poate vindeca.
 Dumnezeu a creat cerul şi pă-

mântul. Restul a fost fabricat în China.
 Potrivit statisticilor, 90 de ro-

mâni din 100 sunt de acord cu politica
guvernamentală, 10 - o dezaprobă. Pe
restul de 20 milioane nu i-a întrebat
nimeni, niciodată.

 Ştiu că sunt prost, dar când
mă uit în jur prind curaj!

 Femeile sunt ca medaliile
olimpice: trebuie să lupţi pentru ele,
apoi îţi atârnă de gât o viaţă întreagă.



Pentru cine a reuşit să cânte mă-
car un cântec oarecare la vioara, acest
instrument devine obsesia vieţii. Ce
ne farmecă la acest trup de femeie cu
mijloc de albină lucrătoare, cu cap de
melc, cu gât de fecioară dorind viaţa
cea adevărată…

Dar puntea aceea peste care trec
corzile de la cordar spre cuiele care le
întind până la limita răbdării lor.

Dar lemnişorul acela din inte-
rior care stă milimetric sub puntea sus-
pinelor ei, să ţină în echilibru şi în vi-
braţie armonică cele două tăblii .

Dar piepturile de fecioară pe
care stau să înmugurească sânii.

Ce ziceţi de ireala împreunare
dintre acest trup şi o baghetă cu părul în-
tins numită arcuş, cel care atinge cor-
zile şi le face să vibreze de la fâşâitul
imperceptibil până la tăria tunetului ca-
re prevesteşte fulgerul ce te poate uci-
de…

Dar mâinile celui care alunecă
milimetru cu milimetru peste cele pa-
tru corzi, le apasă şi le eliberează în rit-
muri de la un-doiuri de câteva secun-
de până la acele nebuneşti atingeri de
fracţiuni de secundă şi vibraţii urmate
de tremolouri nelumeşti?

Toate aceste strânse în conţinu-
tul unui cuvânt. Vioara.

Când am învăţat să cânt la vi-
oară nu am avut o vioară a mea, zeci
de întâmplări mă leagă de acest ins-
trument fiinţă a sufletului meu care da-
că mi-a lipsit în adolescenţă parcă
mi-a fi lipsit toată viaţa. Ce valoare ar
mai avea acum un sărut dacă nu i-ai în-
ţeles nebuneasca chemare către un trup
şi o gură întredeschisă în tremurare
pentru primul sărut, chiar atunci când
pentru un adolescent nelumit totul are
chipul iubitei cu trup de vioară…

Sărutul nu mi-a lipsit, atunci, dar
mi-a lipsit vioara şi lipsa ei în adoles-
cenţă, spargerea unei viori scăpată din
mână de un coleg pe vremea studen-
ţiei a săpat în adâncul conştiinţei mele
urme adânci devenite pentru toată via-
ţa repetabile coşmaruri care au ca te-
mă pierderea sau furatul viorii cu care
mă aflu undeva.


Emil n-a reuşit să studieze vi-

oara, deşi asta era dorinţa lui cea mai
mare.

A cântat la vioară, mai cântă şi
acum, iar dorinţa de a avea vioară i s-a
împlinit mai mult decât se aşteptase.
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Cu mulţi ani în urmă prietenii
i-au făcut cadou o vioară chinezească
de ziua lui.

Fostul director al liceului la care
a lucrat i-a făcut cadou vioara lui de în-
văţător, o copie de Stradivarius din
Cehoslovacia făcută prin anii treizeci.

Cea de a treia vioară a cum-
părat-o de la un elev care i-a oferit-o
ca să facă rost de bani pentru o excur-
sie. I-o dăduse mama lui s-o vândă. E-
mil cânta uneori elevilor la şcoală.

– Domnule profesor, nu vreţi să
cumpăraţi o vioară?

– Am deja două, a rostit profe-
sorul. Dar despre ce vioară e vorba?

Elevul a adus vioara, Emil i-a o-
ferit suma cerută şi aşa a ajuns el să
aibă trei viori.

Cea de a patra vioară i-a venit pe
neaşteptate. Cu mulţi ani în urmă se
aflau la Băile Felix. Au plecat la Ora-
dea cu soţia şi cu fiul să-şi ia rămas bun
de la acest oraş din marginea de vest
a ţării.

La uşa unei consignaţii un bă-
trân avea două viori de vânzare.

– Am o vioară Steiner, o dau ief-
tin, doar cu 1000 de lei. Şi una veche
franţuzească pe care am reparat-o de
curând. O dau cu 500 de lei.

Emil a crezut că visează când
s-a uitat în interiorul primei viori şi a
văzut scris numele marelui lutier.

Au început negocierile cu soţia.
Emil dorea vioara Steiner, o avere, o
comoară, o vioară cum nu întâlneşti
de două ori în viaţă. Suma de o mie de
lei pentru valoarea viorii era un nimic,
dar pentru momentul respectiv re-

prezenta aproape toţi banii din buzu-
nar.

Negocierile s-au încheiat repe-
de. Emil a cumpărat vioara franţu-
zească, o altă comoară, dar din păcate
cu distincţia dispărută. Numele lutie-
rului şi anul construirii viorii erau şter-
se perfect. Asta avea să afle peste
câţiva ani de la un specialist din Bu-
cureşti.

– Ce păcat, de biata vioară…
Aţi fi cumpărat pe ea o maşină de ul-
timul tip…

Oricum n-aş fi vândut-o - s-a bu-
curat totuşi Emil; a păstrat şi cea de a
patra vioară.

A cincea vioară are o poveste
mai lungă, dar o voi rezuma în câteva
cuvinte. Emil avea un elev foarte bun
dintr-un sat de la munte.

– Domnule profesor, aş vrea să
merg la olimpiadă să ajung profesor
la mine în sat.

Profesorul s-a uitat în catalog.
Elevul acesta avea note de 9 şi 10 la
matematică şi fizică.

– Sandule, nu zic că nu e bine
să fii profesor de română la tine în sat.
Eu zic să te răzgândeşti şi să te duci
mai bine la o politehnică.

Sandu l-a ascultat, s-a dus la fa-
cultatea de Silvicultură la Braşov şi a
fost repartizat la fabrica de instrumen-
te muzicale din Reghin. Acum este u-
nul din cei doi directori ai acestei re-
numite fabrici de instrumente.

La o întâlnire de promoţie după
20 de ani inginerul Sandu i-a adus pro-
fesorului o vioară cadou. Profesorul a
primit-o cu bucurie şi a îmbogăţit co-
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lecţia de viori pe care le scoate din când
în când şi cântă cu bucurie, dar şi cu re-
gretul că n-a avut noroc să studieze vi-
oara şi să cânte într-o orchestră.

Emil este acum pensionar. Cu
câţiva ani în urmă a mai primit cadou
încă o vioară de maestru lutier.

Acum a dăruit cu bucurie celor
două nepoţele, câte o vioară, alta unui
prieten. Vioara chinezească a făcut-o
cadou unei nepoate, absolventă de con-
servator care locuieşte acum în Cana-
da. Mai are două pe care le păstrează
şi le scoate doar la ocazii deosebite,
dar nu mai poate cânta mai mult de
20-30 de minute.

Vioara este un instrument fru-
mos, dar cere exerciţii zilnice şi un an-
trenament fizic susţinut, ceea ce Emil
nu mai face demult.


Ziua fusese foarte agitată pentru

Emil. Cărţile aflate în tipărire, îl prin-
seseră ca de fiecare dată într-un vârtej
din care nu mai putea ieşi decât sera târ-
ziu. Înainte de a se culca ascultase Con-
certul pentru vioară de Ceaikovski.
Sunetele divine ale acestei piese muzi-
cale pe care o ştia măsură cu măsură
îi dăduseră lui Emil liniştea de care a-
vea nevoie. Adormi în câteva clipe. Şi
tot în câteva clipe se declanşă întâm-
plarea din cea de a doua viaţă a lui.
Se afla de câteva zile la un curs de re-
ciclare într-un oraş de munte. Nu
cunoştea pe nimeni, deşi sperase să
întâlnească pe cineva. Aşa se întâm-
plase cu mulţi ani în urmă. La un curs
a întâlnit un coleg din Curtea de Ar-
geş, s-a bucurat mult. Colegul M. fusese

luat în gazdă de un alt coleg care rămă-
sese în Bucureşti. L-a luat şi pe el şi a
rămas acolo toată perioada de perfec-
ţionare.

– Emil, te ţin aici pe gratis, dar
să ai grijă de Gică al meu, să nu-l pice
aştia la examen.

Emil a avut grijă.
De data asta n-a mai întâlnit pe

nimeni. Cel mai mult a durat specta-
colul şi petrecerea de încheiere a cur-
surilor. Pentru Emil a fost un regal.

A scos din cutie vioara lui, fă-
cută de un maestru renumit, a cântat
un întreg program. A început cu Că-
ruţa poştei, apoi Boulanger, apoi, To-
selli la cererea publicului, un frag-
ment din baladă, din Rapsodia I de
George Enescu.

Aplauzele prelungite i-au dat o
stare de bine pe care n-o mai trăise de
pe vremea studenţiei.

A coborât de pe un podium im-
provizat şi-a pus vioara în cutie. În sa-
lă s-a auzit La Comparsita, un tangou
celebru, pe care îl ştia din anii când
abia ţinea vioara în mână. Privirea s-a
lungit departe în trecut, apoi s-a în-
dreptat către un colţ al sălii unde o fe-
meie cu ceva mai tânără decât el i-a
aruncat o privire care l-a înmuiat .

A închis ochii, a stat aşa o vre-
me; sunetele Comparsitei îl trăgeau tot
mai mult într-o vrajă pe care n-o mai
cunoscuse.

A deschis din nou ochii.Privi-
rea a pornit agale spre acel colţ al sălii
unde femeia cea tânără, stând în pi-
cioare mijea ochii mari şi negri într-o
chemare, buzele descriau pe rând fie-
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care consoană şi vocală a cuvântului
pe care îl desena: Vino!...

Emil s-a ridicat moale. Picioa-
rele nu-l mai ascultau. Sprijinit ca un
bolnav care încearcă să mai păşească
pentru ultima oară, a pornit în direcţia
femeii. Ajuns a acolo a fost înfăşurat
în braţele lungi care aveau parcă un
mecanism special de alungire.

După ce au dat roată trupului,
s-au ridicat către faţa lui Emil, i-a atins
uşor obrajii. Fără rostire articulată,
Emil a citit al doilea cuvânt: Dansea-
ză!...

Şi-a întins şi el braţele care s-au
prelungit, cuprinzând trupul femeii şi,
ajungând în dreptul obrajilor, repetă
gestul ei.

Ochii ei au devenit o oglindă în
care se putea vedea imaginea a doi oa-
meni care încercau să danseze. Emil
se văzu tânăr în oglinda ochilor, o căl-
dură neaşteptată îi inundă întregul trup.

– Te-am aşteptat. Fă-mă să cânt.
Cântă cu mine. Vreau să fiu vioara la
care cânţi. Încearcă-ţi puterea şi cântă
cu mine…Dansează, a rostit femeia.

În clipa următoare un tânăr fru-
mos, cu obrajii aprinşi de emoţie s-a
apropiat, l-a bătut pe Emil pe umăr. Tru-
purile celor doi s-au desprins din vraja
în care fuseseră cuprinse.

– Ştii cine este această femeie,
domnule?

– Pot afla?
– Este soţia mea.
– Mă bucur să vă cunosc, a încer-

cat Emil un plural ca să potolească a-
vântul agresiv din ochii bărbatului.
Mă bucur să vă cunosc şi să vă spun că

aveţi o soţie foarte frumoasă.
– Aşa este, dar te rog să nu te

mai atingi niciodată de ea. Este vioara
vieţii mele.

S-a lăsat o tăcere jenantă, pre-
vestitoare de rău.

– Dacă doreşti, îţi fac cunoştinţă
cu soţia mea. Este o femeie foarte fru-
moasă - a mai apucat să rostească Emil
şi a pornit către locul unde lăsase vi-
oara.

După câţiva paşi tânărul s-a aşe-
zat bine pe picioare în faţa lui Emil.

– Acum am să-ţi arăt cum cântă
soţia mea ca o vioară, şi vreau să nu
uiţi.

În clipa următoare tânărul a ri-
dicat mâna şi l-a lovit cu palma peste
obraz, încât Emil a căzut pe podea.
Cât a stat aşa nu mai poate aprecia.

S-a trezit, a deschis ochii mari şi
prin semiîntunericul din cameră a ză-
rit cele două viori la locul lor. A ador-
mit din nou.

Bărbatul şi femeia dispăruseră.
Emil căuta cu înfrigurare vioara. Toţi
cei prezenţi plecau rând pe rând. S-a
trezit strigând cât putea.

– Unde este vioara mea, cine
mi-a luat vioara?

Nu era prima oară când i se în-
tâmplase să piardă vioara. Căuta peste
tot, găsea cutii vechi, în care găsea vi-
ori sparte, fără gât, altele fără corzi cu
arcuşuri frâne, cu părul smuls din
prinzătoare…

Administratorul sălii i-a adus o
cutie frumoasă.

– Luaţi această vioară în loc.
Emil a deschis-o, în ea se aflau
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două viori de dimensiunea unei palme.
Îl cuprinse disperarea. Striga la

cei care plecau:
– Staţi,staţi vă rog şi daţi-mi îna-

poi vioara!
Oamenii plecau, manifestând o

indiferenţă ucigaşă pentru sufletul lui
Emil cuprins de groază.

A venit cineva şi i-a adus o cutie
care semăna perfect cu aceea a viorii
lui. A deschis-o şi a găsit înăuntru un
mulaj, o vioară de o rară frumuseţe,
fără corzi şi fără inciziile în formă de
S de deasupra cutiei de rezonanţă… A

luat-o şi a trântit-o de pământ. S-a fă-
râmat în mii de bucăţi.


Emil s-a trezit, a făcut ochii mari.

Lumina dimineţii pătrunsese de cu-
rând în cameră. Primul gest a fost să
se ridice din pat şi cu disperare a luat
cutia viorii de maestru, a deschis-o.
Vioara era la locul ei.

Emil s-a aşezat pe marginea
patului, a rostit o scurtă rugăciune,
apoi a deschis calculatorul şi s-a apu-
cat de scris.
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Cuvinte celebre
 Este mult mai uşor să te lupţi pen-
tru nişte principii decât să trăieşti du-
pă ele.     

(Alfred Adler) 
 Oamenii raţionali încearcă să se
adapteze lumii inconjurătoare. Oa-
menii iraţionali încearcă să adapteze
lumea la ei înşişi. Este clar că schim-
barea lumii nu poate veni decât de la
oamenii irationali.    

(George Bernard Shaw) 
 Lumea este împărţită în oameni ca-
re fac lucruri măreţe şi oameni care
îşi atribuie meritele. Încearcă să faci
parte din prima categorie - concuren-
ţa este infinit mai redusă.  

(Dwight Morrow)
 Primul om care a preferat să înjure
decât să dea cu piatra poate fi con-
siderat inventatorul civilizaţiei.. 

(Sigmund Freud)
 Este de o mie de ori mai bine să fii
optimist şi să te înşeli, decât să fii pe-

simist şi să ai dreptate.  
(Jack Penn) 

 Numai după invidia altora îţi dai
seama de propria ta valoare.  

(Tudor Muşatescu) 
 Nu judecaţi oamenii după cei cu ca-
re se adună. Nu uitaţi că Iuda avea a-
mici ireproşabili. 

(Ernest Hemingway) 
 Daca găseşti un drum fără obstaco-
le, probabil că drumul acela nu duce
nicăieri. 

(J.F. Kennedy) 
 Munca în echipă presupune în pri-
mul rând să-ţi pierzi jumătate din timp
explicându-le celorlalţi de ce nu au
dreptate.  

(George Wolinski) 
 Violenţa este ultimul refugiu al in-
competenţei. 

(Isaac Asimov)
 Oamenii sunt ca vinurile. Cu tim-
pul, fie devin din ce în ce mai buni,
fie se transformă în oţet.  

(Papa Ioan al XXIII-lea)



Poeme 

de Nicolai Tăicuţu
ikebana

în mână țineai
un arbore pitic

și așteptai

ca eu să mă fac
mic, mic
și să mă așez
la umbra lui

***
sminteala 
se servește la grade mici
în cupe aurii, înșelătoare 

este bine-venită
așa, suavă

dis de dimineață
sau
târziu, sub seară

la o cafea cu rom
sau

la o linguriță de miere

probabil, lis

poetul 
și-a adunat câteva lucruri
(prea multe nu avea de unde)
câțiva prieteni
(din puținii pe care-i avea)
și câteva intenții creștine

și fără premeditare evidentă
a trecut în lumea sa (o lume veche

nouă)
în care
lucrurile sortate, după cum am spus
devin altele
prietenii, câțiva
devin alți prieteni
intențiile creștine
devin
mai mult sau mai puțin ortodoxe

toate ale lui
altfel
numai el, nu   

dintr-o noapte albă

a visa dintr-un bob de nisip
aruncat aiurea, într-un bob de rouă
e ca și când n-ar mai avea rost
să aștepți dimineața

foaia de hârtie velină
își ia zborul planat de pe masa de scris
și se așază cozoroc, pe fruntea ta
sub clar de lună plină

sigur, întru întregirea acestui poem
ar fi fost nevoie și de o apă puțin
vălurită
dar mi-s de-ajuns ochii tăi...
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de tril de pasăre, nu 

ego

o umbră se desprinde
din falnicul copac rămas
l-a-ntretăiere de drumuri

și nu e altceva
decât mâna mea în mângâiere
peste părul bălai al dimineții

și o altă umbră s-a desprins
și o alta, rar, numai câte una

constat și mă simt
răsfățatul Domnului
că-mi dă atâtea mâini
pentru câtă mângâiere 
vreau să fac

metamorfoze

în orașul nou, la început 
copiii au adunat de la râu
pietrele aplatizate de vreme 

și vremuri
cu grijă și drag

și pentru că întâmplarea a făcut
ca în oraș să nu existe niciun 

sculptor
au oferit pietrele pictorilor
care au desenat pe ele, distinct
câte o floare

și pentru că, după cum am spus
în oraș nu era niciun sculptor
florile, cu de la sine putere, treptat
au modelat piatra pe care 

erau desenate
după chipul și asemănarea lor

întrezărind izbânda, copiii

au dat fuga, apoi, la râu și-au adunat
pietre de orice formă, pe care
le-au oferit pictorilor, 
care au desenat pe ele, distinct
câte o pasăre, 
câte un animal sau 
câte un pește

și pentru că, după cum am mai spus
în oraș nu era niciun sculptor
păsările, animalele sau peștii
cu de la sine putere, treptat
au modelat piatra pe care 

erau desenate
după chipul și asemănarea lor

mai apoi, copiii au secătuit râul 
de pietre

și pentru că pictorii deveniseră, 
între timp

înțelepți și orbiseră (și după cum știți
orașul ducea lipsă de sculptori)
și-au luat inima-n dinți, au pus

pietrele
una peste alta în așa fel încât 

să le cuprindă
chipul desenat, de ei desenat, 

din care, apoi
să-și cioplească-n piatră chipul 
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Corneliu
Staicu

Abia scăpase popa Florescu din
beleaua dintâi, când a încurcat prea sfân-
ta icoană a prea sfântului mucenic Du-
mitru  cu bicisnicul fund de mămăligă
al Anicuţei lui Neculai Dacu, că a in-
trat într-un pocinog şi mai mare. Parcă
belele îl căutau întradins pe părintele,
în ciuda strădaniei sale de a fi doar cin-
stitul păstor al sufletelor pârliţilor locu-
itori din satul Clociţi, comuna Vadu de
pe Câlnău. Iar dacă lucrurile ieşeau al-
minterea şi nu după gândul popii, asta
se întâmpla numai pentru că ăl de sus
părea să le fi orânduit după gândul său,
iar nu după socoteala umilului său slu-
jitor. Ori să să își fi băgat coada ăl cu
coarne? Dracu ştie.

Trecuse ceva timp de la întâm-
plarea cu icoana, în urma căreia bietul
popă se alesese cu ocara satului şi cu
o ploaie de toiege protoereşti pe spi-
nare şi lucrurile păreau să se aşeze de
acuma şi să îşi intre în rosturi. Părinte-
le Florescu ţinea slujbele după canon,
boteza, cununa, împărtăşea, spovedea
şi dezlega, iar clociţenii ascultau sme-
riți, băteau mătănii mari şi se închinau
cu râvnă, nesmintiţi de smintelile de

mai ieri ale păgubosului de popă. To-
tul părea uitat şi iertat. Să fi fost numai
o părere? 

Într-o seară, să fi fost cam pe la
sfântul Andrei, părintele fu trezit din
dulceaţa somnului dintâi de bătăi apri-
ge în poartă şi de larmă de câini întă-
râtaţi. A aprins lampa pe bâjbâite, iar
după ce şi-a aruncat o treanţă-n spi-
nare şi potcapul în cap, a înălţat smerit
privirile către Domnu şi a ieşit să vadă
ce nesimţitoare vită încălţată îi tulbură
lui bunătate de somn.

– Care eşti, mă, acolo? La ce baţi
ca un zăltat? 

– Eu părinte, săru-mâna. Goaţă
a lu Dică de pe gârlă.

– Al lui Dică țiganul? Şi ce pă-
catele vrei în crucea nopţii? se miră el
acru deschizând poarta.

– Apăi, părinte, dășchide degra-
bă cartea, că se prăpădeşte taica! îi dă-
du răspuns gâfâit un danciug de vreo
13-14 ani, pirpiriu şi flenduros, lovit
subit de ciudata boală ce bântuia satul
din când în când, aceea a vorbitului în
vorbe împerecheate.

– Hait! Da ce-are?
– Păi, nu-ș ce-are, părinte, c-a

halit aseară linte şi acu-l ia pe dinain-
te, îl lămuri danciugul tot în vorbe anu-
me potrivite. Cică să vii degrabă că
moare.

– Ce faceee!? Cum adică, urâtu-
le? Mă sculaşi în toiul nopţii să alerg cu
sfânta carte c-a dat cufureala-n ţigan?
Sictir. Ia apucă tu poteca şi zi-i lu tat-
tu că îl ia toţi dracii dacă te mai trimite
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la uşa mea.
Da’ Goaţă, să nu tacă?
– Păi, părinte, dacă nu vii, taica

a zis că o să facă umblătoare din pot-
capul sfinţiei tale.

– Cum mă? Din potcapul meu?
a urlat popa, scos din minţi de preten-
ţia lăutarului, că adică, dacă nu dă fu-
ga la porunca lui, gata, i-a spurcat aco-
perământul. Anafura cui te-a închinat,
a mai strigat părintele şi i-a şi băgat
mâna în beregăți bietului danciug, că-
rându-i la palme şi dupaci după ceafă
cât îl încăpea. Şi avea părintele o pal-
mă cât lopata.

Ţiganul, ce să facă: zbiară ca din
gură de şarpe şi trage la drum ca să sca-
pe. Numai că părintele îi îndârjit rău
şi l-a şi pus jos pe bietul faraon. Scoa-
să afară de tămbălău şi neştiind ce-i,
preoteasa se pune şi ea pe chirăit, gân-
dind că îi otânceşte careva omul şi nu
că, dimpotrivă, taman blajinul de băr-
bat-său cotonogea îndesat pe oareci-
ne. Turbați de orăcăiala danciului şi de
urările creştineşti ale părintelui, Tâm-
pitu, câinele negru al popii și Belitu,
dulăul ăl bălan al părintelui, băteau să
rupă lanţul, căutând, ca niște cotarle
credincioase ce se aflau, să-şi scape
stăpânul din necaz. Tămbălău grozav,
ce mai.

Într-o minută de ceas, hopa şi ve-
cinii pe la porţi, toţi cu aracul în mână.
Gândeau, cu bucurie tăinuită, că ar pu-
tea fi rost de ciomăgit vreun flăcău de
pe la Blăjani ori de prin Murgeştiul
procleților de peste muche, venit în
peţeală la vreo fată din satul lor și care
certându- se cu neamurile miresei pe

averea fetei, căutau acuma să se împe-
ce cu parul. Doar e știută că  nu se poa-
te logodeală fără păruială şi moarte
fără bănuială. 

Când colo, ce să vezi: popa că-
lare pe ţigan. Şi care cum venea, după
ce afla pricina, îşi și dădea cu presu-
pusul. Unii ziceau că bine îi face dan-
ciugului, că nu se cade ca unul ca alde
Goaţă să fie necuviincios cu părintele.
Alţii, dimpotrivă, că ce are cu el? O fi
zis el ce o fi zis, dar vorba-i vânt, ţi-a
ieşit din gură, gata, s-a dus, n-o mai
prinzi. Vorba nu lasă vărgi pe spinare
şi nici cucuie în cap. Așa ziceau, dar
de băgat să-i despartă nu se băga nici-
unul. Iar părintele se bucura foarte
când vedea că mai toţi îi dădeau lui
dreptate, că adică bine face că  face ce
face. 

Iar dacă în acea noapte nu s-a
lăsat cu capete sparte şi cu oase rupte,
că era o noapte neagră, fără lună, iar
clociţenii se încinseseră rău şi-şi puse-
seră unul-altuia mânurile în gât, a fost
doar pentru că mintea rumânului a de
pe urmă, de Maria Măgădoaia vorbim,
a priceput prima ce şi cum şi s-a apu-
cat de la tras pe bietul Goaţă din ghea-
rele popii, luându-i partea.

– Dar ce, părinte, mureai dacă
te duceai sfinţia ta până pe gârlă şi ve-
deai ce-i cu tat-său.? Ce, adicătelea Di-
că ţiganul nu-i şi el suflet de creştin?
Nu tot cu dreapta se-nchină şi nu tot
cu stânga se scarpină? Şi mai apoi nu
dă şi el, cu amândouă mânurile, car-
boava la sărbători ca orişicare? l-a
luat ea pătimaşă la rost pe popă, şter-
gând cu pestelca o închipuită dâră de
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sânge de pe faţa danciugului.   
– Tu să taci, Miţo, că nu ţie îţi

spurcă ţiganul potcapul. Nu, nu. Nu
ţie, zise popa gâfâind de furie nedo-
molită încă. Blestemă în gând însă
clipa în care femeia asta iabraşă, cu
care se afla în râcă pentru o mână de
prune, îi răsărise dinainte să îl înfrunte
pe el deschis, chiar în faţa turmei ce-o
păstorea. Că, iată, cu două vorbe doar,
muierea izbutise să mâne dreptatea lui
de mai devreme spre un pripor alu-
necos, pe care nu mai reuşea acum să-l
urce nicicum.

Şi văzu cu disperare cum încu-
viinţarea oamenilor de până mai adi-
neauri se topeşte ca bruma sub soarele
dimineţii, iar cei ce îi dădeau dreptate
popii mai devreme, îşi iau seama şi cam
murmură acuma. Mai mult decât atât,
sătenii iau codeala lui de a-l spovedi
pe bietul lăutar aflat în suferinţă drept
batjocură adusă satului întreg şi fie-
căruia în parte.

Şi asta doar din două vorbe ros-
tite de procleta de Măgădoaie, de care
se învățaseră să asculte toţi ca ferme-
cați de cum deschidea ea gura. 

Şi ar mai fi stat clociţenii noştri
să despice firu-n patru dacă era drept
ori nu ca părintele să cotonogească pe
cineva, fie el şi Goaţă al lui alde Dică
Leuştean pentru nişte vorbe-n vânt,
dacă Dumnezeu din ceruri nu se îndu-
ra de bietul popă prins la înghesuilă şi
nu trimitea peste sat o ploaie înghe-
ţată, ce prevestea zăpezile iernii ce va
să vină, şi-i astâmpără astfel pe toţi pe
la casele lor.

Cât despre Goaţă cel dupăcit, ca-

re cu gura lui proastă şi cu meteahna
împerecherii vorbelor stârnise toată
tevatura, după ce a fost oblojit de tuș-
sa Maria, a de-l scăpase din necaz, s-a
întors acasă la ăl bătrân cu o ulcică, da-
tă tot de Măgădoaie, plină cu o zeamă
verde-neagră, din care tat-său să bea
câte o gură, mult două, că o să îl strân-
gă la burtă numaidecât. În două zile îi
vindecat-flăcău, îi dăduse încredinţare
doftoroaia. Dar să nu care cumva să
bea mai mult de cât i-a zis ea, că-i jale
mare, nici dracu nu-l mai dezleagă  la
burtă vreo săptămână.

Când l-a văzut fără popă, Dică
a crezut că gata, se duce pe a lume ne-
grijit, nespovedit. dar când a aflat ce şi
cum cu taica părintele, cu chelfăneala
ce-o primise fiu-său pentru vorbă proas-
tă adică, l-a luat pe acesta la menit de
proaspăt şi ia mai împlinit şi el bietu-
lui Goaţă cât i-a mai prisosit.

Satul se liniştea  încet-încet sub
ultima ploaie a toamnei aceleia, copii
întâi, ăi mari mai apoi, iar babele târ-
ziu, spre ziuă, chinuite de reumă şi jun-
ghiuri de vreme rea. Numai bietul po-
pă se perpelea în căldura patului, în-
trebându-se cum dracu, Doamne iar-
tă-mă, putuse el să îşi piardă cumpătul
dintr-o nimica toată şi să îi fie iar feş-
telită autoritatea dinaintea satului. 

Și, mai ales, se tot socotea cum
să iasă deasupra nevoii și din necazul
ăsta. Nu găsi răspuns decăt, hăt, către
ziuă, când au cântat cocoşii a treia oa-
ră şi coana preoteasă s-a sculat să fră-
mânte pâine şi să dea la găini. Iar răs-
punsul la frământările părintelui era
că musai îi trebuia o minune care să îi
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aducă așa, o aură de sfinţenie, dinain-
tea sătenilor. Ceva care să-i crească res-
pectul în ochii poporenilor şi dacă se
poate, să îi mai umple niţel biserica şi
cu oameni mai în putere, cu ceva chiag,
nu doar cu babe fără lescaie, trecute toa-
te, mai gata, cu un pas dincolo. Că un
spor de parale în buzunare nu strică
nimănui, darmite unui popă de ţară,
dintr-un sat amărât cum era acela.

Drept care, la slujba din prima
duminică a lui decembrie, după ce
rosti cele cuvenite pentru majestăţile
lor, monarhii ţării şi pentru eroii nea-
mului, le desluşi clociţenilor rostul
sosirii lui pe pământ, recte în prăpădi-
tul lor sat, Clociţi ot Câlnău.

– Iubiţi poporeni, începu el să le
vorbească oamenilor adunaţi în biser-
ică, aflaţi că eu nu am ajuns slujitor al
celor sfinte aşa, dintr-o întâmplare, ci
totul a fost voia Domnului. 

Vorbea întradins cu glas scăzut,
astfel încât lumea să lase deoparte trăn-
căneala, să ciulească urechile şi să îi
dea părintelui cuvenita ascultare.

– Când  a fost să vin pe lume,
acum hăt, patruzeci şi atâţia de ani,
maica mea, Gherghina, fie iertată, s-a
chinuit rău, vreo trei zile, neputând a
mă naşte. Degeaba i-a pus moaşa că-
rămizi sub şale, degeaba au stins căr-
buni în apă şi au frecat-o cu oţet pe
mâini, că nu era chip a mă face. Dacă
au văzut şi-au văzut, neamurile au
chemat până la urmă preotul să-i ci-
tească, gândind că de acuma se duce
la ăl de sus şi ea şi nenăscutul, adică eu,
cum ar veni. 

Numai că pronia cerească i-a

dat maicei mele gândul ăl bun. Sfâr-
şită, a cerut cu glas stins icoana din
perete şi după ce s-a rugat fierbinte -
şi aici părintele şi-a făcut cu smerenie
o cruce mare cât aia de Vlaşca - a pro-
mis Precuratei că de-i va ţine zilele în
acea cumpănă, va dărui ceea ce va ză-
misli trupul său sfintei biserici.    

Se opri să îşi tragă sufletul, pri-
lej cu care putu să vadă efectul spu-
selor sale în ochii aburiţi ai bărbaţilor
şi în cei înlăcrimaţi ai femeilor. Drept
care, istorisi mai departe:

– Aceasta a fost făgăduiala mai-
cei mele şi numaidecât a simţit că du-
rerile facerii o mai slăbesc şi, în scurt
timp, putu a mă naşte. 

Un oftat de uşurare înfioră mul-
ţimea, care începu să se închine - fe-
meile - şi să se scarpine în cap - băr-
baţii.

– Iar după ce am împlinit 12 ani,
am luat calea slujirii Domnului în mâ-
năstirea de la Poiana Mărului, întru
împlinirea făgăduielii făcute de maica
în ceasul naşterii, iar după alți 12 ani
de călugărie am ajuns paroh în satul
dumneavoastră, încheie părintele Flo-
rescu istorisirea.

Trecu totuşi sub tăcere măruntul
amănunt că ieşirea sa din schivnicia
mânăstirii se făcuse după fierbinţi ru-
găminţi şi daruri multe pe lângă părin-
tele Gherasie, protopopul, rubedenia
sa, care se îndurase până la urmă să îi
dea în grijă parohia pârlită a Cloci-
ţilor. Şi iată aici, iubiţi enoriaşi, sfânta
icoană care a ajutat-o în ceas de cum-
pănă pe biata maică a mea şi care de
acum va sta pe peretele bisericii noas-
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tre, alături de cea a sf. Dumitru, ce a dat
hramul sfâtului locaş în care ne aflăm.

„Ia uite, năzbâtie, nenişorule!
Umblă sfinţii prinre noi de atâţia ani şi
noi netrebnicii nu-i băgăm de seamă-
neam”, îşi zise în gând Maria Măgă-
doaie, care pricepuse cam unde bătea
părintele, sătul, se vede treaba, să tot
adune în potcap toate necurăţeniile pe
care râzătorii de clociţeni i le meneau
cu orice prilej de când cu chelfăneala
dată cu atâta sârg bietului Goaţă a lu
Dică Leuştean. 

Care Dică, om vesel de felul lui
şi pe care lăutăria îl făcuse să arate
fericit în toată vremea, umbla de o vre-
me întunecat şi acrit de parcă băuse
oţet. Asta pentru că din dorinţa de a
scăpa mai degrabă de pântecăraia cu
care se procopsise când halise lintea,
băuse nu o gură  pe zi din leacul trimis
de Măgădoaie, ci dăduse peste cap toa-
tă ulcica, de-l strânsese la burtă de tot.
Şi când te duci de pomană la umblă-
toare trei-patru zile la rand, viaţa de-
vine urâtă rău, iar creştinul suferă pa-
timi grele şi se înăcreşte peste poate. 

De aia şi venise la sfânta biser-
ică în acea zi, să capete alinare şi să în-
tâlnească oameni care să îi poată da
un sfat care să îl scape de suferinţă.
Iar vorbele blajine ale părintelui, pe
care Dică cel atât de greu încercat de
soartă le-a sorbit cu nesaţ şi evlavie,
chiar i-au adus acestuia alinare şi i-au
înălţat sufletul, că nici n-a mai avut
nevoie de sfatul altcuiva.

Tot marea evlavie ce îl cuprin-
sese ascultând vorbele părintelui l-au
făcut la săptămână să iasă înaintea

popii pe când acesta era în pridvorul
bisericii înconjurat de poporeni şi să
îi spună vorbe de adâncă mulţumire
pentru sfaturile ce îl scăpaseră din grea
cumpănă.

– Păi, despre ce cumpănă şi de-
spre ce sfaturi vorbeşti aicea, Dică tai-
că? se arătase popa mirat, ştiindu-se
cu musca pe căciulă de când cu bum-
băcitul bietului Goaţă. 

– Apăi, părinte, eu după ce am
pătimit dăuă zile de pântecăraie am
picat în partea ailalaltă: m-a pus ăl cu
coarne şi am băut o ulcică întreagă de
doftorie, de m-a strâns la burtă pentru
o săptămână. Şi chin mai mare ca ăsta
de să dai geaba roată la umblătoare să
ştii sfințiia ta că nu se ezistă. Mori şi
învii şi iar mori şi iar învii.

Dar după slujba sfinţiei tale de
duminica trecută, să ştii că mi-am gă-
sit leacul: am dat fuga acasă, am luat
icoana sfântului Pahomie de pe perete
şi am zbughit-o la umblătoare. Ei, pă-
rinte, şi atunci s-a înfăptuit minunea:
cum stam eu acolo cu icoana în braţe,
odată am simţit o căldură îmvăluitoa-
re, o uşurare mare şi sfârşitul patimi-
lor mele de-o săptămână. Drept care,
adusei icoana sfântului care m-a izbă-
vit să o pui și pe ea acilea pe perete,
lângă icoana făcătoare de minuni care
te-a adus pe sfinţiia ta pe lume. Dau
mărturie că şi asta face minuni.

Şi, fericit că poate izbăvi şi alţi
pătimaşi în ale pântecului, Dică Leu-
ştean îi făcu cu ochiul părintelui şi îi
înmână cu smerenie icoana izbăvirii
sale.

Maica ta, Cristoase, ce balamuc
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s-a pornit!
Că l-a bătut părintele pe ţigan de

la rupt. Iar dacă se încaieră păstorul,
se încăieră şi turma. Aşa că s-au bătut
şi poporenii între ei ca chiorii, care ţi-
nând cu popa, care ţinând cu lăutarul.
Parcă dăduse strechea în toţi. S-au răs-
colit poveşti vechi şi datorii uitate, de
tot creştinul avea a doua zi capul plin
de cucuie şi sânge pe piepţii cămăşii.

Singurul bucuros de cum s-a sfâr-
şit tărăşenia cu tat-său a fost doar bie-
tul Goaţă, care se simţea răzbunat pen-
tru bătaia de-a doua. „Na, să vază şi te-
tea cât face lopata popii!”

Un an întreg a deschis mai apoi
părintele cartea ca să-i împece. Asta
după ce, la sfatul Mariei Măgădoaie a
dat mai întâi jos de pe perete icoana
făcătoare de minuni, cea care îl aduse-
se pe lume cu patruzeci şi mai bine în
urmă, dar fără a o pune, bineînţeles,
în loc pe cea dăruită de ţigan. 

Şi cu toate că satul l-a iertat, în
anul care a venit, când vreunul se mai
necăjea din vreo pricină oarecare, iute
trimetea din vorbă, cu năduf, necură-
ţenii felurite în potcapul părintelui. Aşa,
ca să fie, să se găsească. 

Şi tot vreun an Dică Leuştean
îşi începea cântatul la cârciumă întâi
şi-ntâi cu un oftat lung, după care o lua
pe coarda groasă, bătând în diblă cu
arcușul:„Are popa două fete,/ Fetele
popii, fete/ Şi-mândouă stau să fete/
Fetele popii, fete./ A mai mică-i mai
cuminte/ Fetele popii, fete,/ Şi-o să fe-
te mai nainte,/ Fetele popii, fete.”

N-avea popa fete, dar parcă mai
conta? Dică se răzbuna şi el cum

putea, potrivind aiurea cântece deo-
cheate pe seama popii. Atâta putea,
atâta făcea.

Iar dacă asta îl răcorea nițel, lui
îi era de ajuns. 

Din volumul Năzbâtiile 
părintelui Florescu
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SCURTISIME
 Locul cel mai trist din lume es-
te... locul de muncă.
 Anunţ la Radio Erevan: „Un sub-
marin american s-a ciocnit de un
iceberg în Marea Nordului. Partea
sovietică nu a suferit pierderi!”
 Există oameni atât de săraci încât
nu au nimic altceva decât bani.
 Claustrofobia reprezintă teama
de spaţiile închise. De exemplu, merg
la magazinul unde se vând băuturi
alcoolice şi mă tem să nu fie închis.
 Dacă întâlneşti o femeie frumoa-
să, cu ochi strălucitori, buze umede
şi care freamată din tot corpul, las-o
în pace: are gripă!!
 Nu-i atât de dificil să găseşti fe-
meia visurilor tale. Dificil e să nu
afle soţia...
 Prostia este infinit mai fascinantă
decât inteligenţa; inteligenţa are li-
mite... 
 Soţiile marinarilor se numesc
„Bergenbier”... Prietenii ştiu de ce!
 De ce nu sunt lovituri de stat în
SUA? Pentru că e singura ţară din
lume care nu are ambasadă ameri-
cană...



Dumitru 
Istrate Ruşeţeanu

Aş muri puţin

Dau cu gândul în adâncul clipei
Poate prind peştişorul de aur
Să-mi fecundeze şi mie
Viaţa asta obosită,
Nervoasă, neiertătoare
Cu fracturi pe fiecare atom.
Mă tot pipăi de particula divină
Printre celulele canceroase.
Aş muri doar cât să mi se schimbe
De sub tălpi
Ca un cearşaf murdar -
universul

Deziluzie

N-am reuşit să-l vrăjesc 
Cu poezia
Pe Dumnezeu.
Parcă aş fi trăit într-o vitrină
m-a despărţit de el geamul.
Microfonul la care altădată
Îmi asculta tăcerile, nu mai există.

Zădărnicie

Am să te fac fericit,
mi-a zis femeia
trupurile ni s-au înlănţuit
ca doi şerpi,
se luptau aprig
pentru aceeaşi iluzie.
Dar, i-am zis după aceea,
Mă simt ca un păianjen
Căruia i-a secat substanţa
Din care-şi concepe firul.

Poem de dragoste

Mi-e dor de puţină femeie
s-o răpesc din singurătatea ei
să abuzeze de poemul meu,
la iubirea ei să-mi fac ucenicia.
Râvnesc parfumul vieţii unei femei
Trecute de 30 de ani
speriată
că primele litere din numele ei
pică.

Într-o zi

Dumnezeu n-are de unde mă şti
Niciodată n-am fost în cer
Să fur cireşe.
Mă port cu EL ca un nenăscut.
Oricâte pietre de moară
I s-ar lega de gât vieţii mele-
mi-e uşoară.
Într-o zi va veni Dumnezeu 
Să-şi recupereze cuvântul din care
Fiecare a smuls o literă,
Lăsând în loc caninul.
Ne va spune că nu există moarte
Doar şansa de a face o călătorie
Împrejurul necuprinsului său.
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Lecţia de înnimbare
Pe Wyspianski l-am „cunoscut”

înainte de a-l cunoaşte. În 1978, re-
vista „Steaua” a dedicat un întreg nu-
măr culturii poloneze. Acolo a apărut
un grupaj de versuri  în tălmăcirea po-
lonistului Constantin Geambaşu şi a
mea, ca poet. Răsfoind acele pagini
am găsit nu doar poezie şi proză, ci şi
reproduceri ale unor maeştri polonezi
ai genului. Mi-a atras atenţia portretul
unui bărbat blond, cu ochi de un al-
bastru bizar, în care puteai citi deo-
potrivă tărie şi slăbiciune, luciditate şi
patimă. Cum îmi place şi să pictez a-
cuarelă, am încropit modest acel por-
tret. L-am purtat multă vreme în ma-
pele mele cu desene, caligrame şi pic-
turi.

Când am început traducerea dra-
mei în versuri „Nunta”, am simţit ne-
voia să mă documentez: cine a fost au-
torul, în ce perioadă literară şi istorică
a trăit, ce şi-a propus cu piesa, cum a-
răta. După ce am parcurs de câteva ori
traducerea brută, am ascultat unele de-
talii ale polonistului  legate de text şi
am vizionat filmul „Nunta” în regia ma-
relui Wajda, mi-a căzut în mână un al-

bum al picturilor şi vitraliilor acelu-
iaşi  Wyspianski.

Am înlemnit când am descope-
rit acolo acel portret pictat de mine
cândva, ca fiind autoportretul autoru-
lui. Deşi nu mi-a mai izbutit ca prima
oară, noua acuarelă cu sfredelitorii lui
ochi, m-a vegheat ca o icoană făcătoa-
re de minuni, ca să pot duce la bun
sfârşit „calvarul” „Nunţii”: peste 160
de pagini de text, pretext şi subtext, cu
personaje reale, fantastice, mitologi-
ce, istorice, cu un limbaj mulat pe aces-
te personaje pentru a le reînvia, cu o
metrică bine jucată, ca de nuntă, de 11,
10, 8, 7, 4, 3 silabe, cu rime împe-
recheate şi îmbrăţişate, după cum ce-
rea originalul, cu expresii latineşti sau
franţuzisme...

Privirea lui Wyspianski m-a în-
curajat în tot acest răstimp, vorbindu-mi
ca de la poet la poet. De aceea, pe mar-
ginea tablouaşului meu dăruit o dată cu
„Nunta” gata tipărită Bibliotecii Me-
tropolitane din Bucureşti, am comis şi
o „artă poetică” a actului tălmăcirii:

„Traducerea?/ O lecţie de umi-
linţă/ în faţa propriei tale limbi:/ pe
de-o parte tot schimbi,/ pe de alta nu
schimbi/ şi cu străină aură te-nnimbi...”
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„Înnimbată” cu această aură, dar
şi cu premiul Asociaţiei Scriitorilor
din Bucureşti pentru traducerea „Nun-
ţii”, Institutul Cultural Polonez din Ro-
mânia mi-a dăruit un scurt, dar extrem
de consistent periplu cultural la Var-
şovia şi  Cracovia, „două” capitale ale
unei ţări, care ştie să-şi respecte tra-
diţia, religia, istoria, martirii, indepen-
denţa, cultura şi conştiinţa culturală.

Lecţia de manageriat
„Vorbind” parcă despre felul de

a fi al polonezilor, întâlnirile s-au do-
vedit cel mai adesea protocolare, dar
prietenoase. Gazdele m-au frapat nu
doar prin lipsa de emfază, ci şi prin spo-
rul de profesionalism, prin curajul opi-
niei, prin recunoaşterea firească a unor
minusuri, ce-i drept, extrem de puţine.

La Institutul Cultural Român
din Varşovia, instituţie reprezentând
România, amplasată central, totul mi
s-a părut onorant: un noian de acţiuni
culturale, cu o cadenţă săptămânală.
Ca un fapt firesc pentru un lăcaş de di-
seminare şi absorbţie a evenimentelor
artistice, metafora s-a dovedit trans-
parentă pornind de la sigla Institutu-
lui, amintitoare de Brâncuşi, trecând
prin copacul cu crengi răsfirate în lu-
me, caligramă a adevăratei culturi, şi
ajungând la expoziţia de carte, un tren
în mişcare, cu autori şi operele lor, căr-
ţile, pe roate şi rute culturale. De la pro-
movarea culturii româneşti pe melea-
guri poloneze a fost mai simplu să
înţelegem eforturile făcute de Institu-
tul „Adam Mickiewicz” pentru pro-
movarea culturii poloneze în stră-

inătate. Pentru perfectarea comunică-
rii în general şi a răspândirii eveni-
mentelor culturale în teritoriul pro-
priu, au fost înfiinţate un Departament
pentru Comunicare şi unul Teritorial.
„Relaţiile noastre, ne-a declarat d-na
Joanna Kiliszek, nu se limitează doar
la Europa şi America, ci au trecut şi la
Asia, unde am stabilit o colaborare in-
tensă cu Japonia. Un stat nou pe harta
noastră culturală îl reprezintă Geor-
gia”.

În viitor, aici se vor desfăşura şi
cursuri de diplomaţie culturală. Legat
de muzică şi de un manageriat cultu-
ral forte, o demonstraţie aparte a fă-
cut-o reprezentantul Ministerului Cul-
turii, el însuşi fost ministru al menţio-
natului minister, actualmente director
al Operei din Varşovia, dl. Woldemar
Dabrowski. El ne-a vorbit de Operă
ca de un „ nod cultural”, unde se întâl-
nesc măiestrit muzica, teatrul, core-
grafia, pictura, istoria, folclorul, tra-
diţia naţională. Am fost conduşi în cea
mai mare sală de Operă din lume. Am
vizitat Muzeul Operei din Varşovia şi
ni s-a vorbit despre Muzeul biografic
al lui Chopin, „capul de afiş” al pia-
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niştilor polonezi şi universali.
Aceeaşi seriozitate şi minuţie în

realizări şi proiecte am întâlnit-o şi la
Institutul de Teatru din Varşovia, aflat
într-un splendid parc şi străduindu-se
să promoveze „un teatru viu” prin în-
tâlniri, echipe de teatru, consultanţă în
domeniu, ateliere pentru pedagogie de
teatru, televiziune de teatru prin inter-
net, concursuri, festivaluri etc.

Această „lecţie de manageriat”
oferită de gazdele poloneze a avut mai
mereu la bază o arhivă substanţială.
De la rigoarea păstrării ei către o prac-
tică adecvată domeniului, n-a fost de-
cât un pas. De aceea, lumea de acolo mi
s-a părut mai ordonată şi mai disci-
plinată, mai calmă şi mai sobră, mai
binevoitoare şi mai dispusă la recu-
noaşterea a ceea ce n-a realizat încă.
Dar cu certitudine va face. Va finaliza
proiectele începute.

Cu astfel de fundamente, opinii-
le pot fi nedisimulat personale, afi-
şând o independenţă nu de formă, ci
de fond. O revistă se poate numi „Po-
litika”, ea fiind altminteri un săptămâ-
nal cultural de opinie. Cu multe texte,
nu cu poze, cu două premii onorante
pentru autori: „Politika recomandă” şi
„Politika Passeport”, acesta din urmă
însemnând, de fapt, un „paşaport” că-
tre calitate culturală.

Trecând de la presă la televizi-
une, la TVP Kultura,  program dedicat
în exclusivitate evenimentelor cultu-
rale poloneze, am simţit cu mâhnire
colegială o palmă pe obrazul „profe-
siei” noastre - mica audienţă. Numai
că aici, chiar dacă puţină lume catadic-

seşte să privească, bunăoară, la un
talk-show de poezie, emisiunea aceea
şi toate celelalte difuzate pe acest post
nu vor fi întrerupte cu vreo reclamă!

Din două tablouri ce atârnau pe
pereţii sălii de protocol unde am fost
primiţi,  ne priveau două mostre grăi-
toare pentru receptarea culturii, în ge-
nere, de către marele public, dar şi
pentru TVP Kultura, în special. Mari-
us Wilapinski, grafician talentat şi
autor al unor filme de animaţie,  a în-
truchipat cultura şi  postul de TV afe-
rent ei, sub forma unui biet şoricel în-
conjurat de o mare de pisici, gata să-l
devore. Dar tot el, într-o viziune opti-
mistă şi sigură pe victoria culturală, a
desenat alături animalul fabulos, repre-
zentând cultura: un elefant cu aripi şi
cu mâini omeneşti în chip de picioare,
bine proptite în solul autohton.

Greoi pentru unii, suav, înţelept
şi plutitor pentru alţii, „elefantul” cul-
tura, îşi sprijină totuşi pe mâini ome-
neşti legătura cu lumea, cu pământul.
Talentate mâini, destoinice mâini, har-
nice mâini reuşind să ducă până la
capăt ce şi-au propus. Aşa s-a tălmăcit
în capul meu de poet şi traducător ima-
ginea emblematică de la TVP Kultura.

Lecţia de civism, 
lecţia de istorie

Tulburătoare şi pline de curaj,
grăitoare de înalt civism mi s-au părut
însă două întâlniri din periplul nostru:
cea de la „Gazeta Wyborcza”, cu Adam
Michnik şi cea de la Centrul KARTA,
cu Alycja Wancerz-Gluza.
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Două personaje extrem de vii,
neclintite în crezul lor, luptând pentru
libertatea individului, pentru liberta-
tea Poloniei, fiecare în felul său: pri-
mul, retezând cu argumente istorice şi
documente, capetele „hidrei” numită
„Securitate”( şi nu la Securitatea atât
de necesară fiecărei ţări şi fiecărui in-
divid ne referim, ci la aceea nocivă,
ticăloasă, înfloritoare în comunism  şi
uneori perpetuându-şi rădăcinile şi
azi) şi cel de al doilea, luptând pe pi-
cior de egalitate cu doi monştri: nazis-
mul şi comunismul.

Adam Michnik, în ciuda unei
dicţii uşor împiedicate, culmea, pentru
a da la iveală un flux de idei fantastic
de curgător, s-a dovedit un excelent
vorbitor în parabole. El a încercat să
ne demonstreze cu amănunte perso-
nale dificultatea şi, practic, inutilitatea
aplicării legii lustraţiei. Iată câteva din
sentinţele lui: „Curăţenia vieţii publi-
ce nu se poate face prin lustraţie. Din
ea rezultă că singurele surse credibile
referitoare la viaţa unui individ le are
doar securitatea!!!” „Polonia nu a ales
niciodată comunismul, el i-a fost im-
pus, atât cât s-a putut!” „Esenţa secu-

rităţii comuniste? Să nu prinzi iepu-
rele, ci să-l alergi!” „Când cineva se ui-
tă prin gaura cheii, e clar că va vedea
lumea sub forma acelui orificiu!”
„Frica e un consilier prost!”

Alegându-şi drept consilier cu-
rajul, Alycja Wancerz-Gluza a creat
KARTA, iniţial o foaie politică, apă-
rând în ilegalitate, astăzi un centru in-
dependent, care se ocupă de istorie.
Aici am văzut cea mai impresionantă
colecţie de documente, cărţi şi ziare
apărute în clandestinitate, cuprinzând
relatări ale celor ce au trecut prin la-
gărele comuniste şi naziste.

De la o poveste personală care
a îndârjit-o să lupte împotriva lagăre-
lor comuniste, pătimaşa fondatoare a
KARTEI a dezvoltat în timp o adevă-
rată redută de luptă naţională, în nu-
mele curajului şi sincerităţii, al chemă-
rii la unitate şi luptă pentru libertate.

Ca şi Adam Michnik şi Alycja
Wancerz-Gluza e o prietenă a Româ-
niei. A fost la Sighet şi a scris despre
evenimentele de la Piteşti. Graţie aces-
tei luptătoare, în cel mai bun înţeles al
cuvântului, Polonia are un Dicţionar
al dizidenţilor şi o Casă a Întâlniri-
lor cu Istoria.

Dar „întâlnirile cu istoria” s-au
dovedit prezente în orice lăcaş de cult
şi cultură în care am intrat aici: îm-
păraţi, regi, cardinali, episcopi, poeţi ri-
dicaţi la rangul de sfinţi, îşi au locul lor
binemeritat, îngrijit şi venerat.

Nu doar sub cerul liber, nu doar
pe pământ, ci chiar şi sub el. Poate nu
cunosc eu, dar statui din sare şlefuite
măiastru n-am găsit decât în lectura
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lui „Zahei orbul”, romanul lui Vasile
Voiculescu, un „sfânt” al literaturii
române, care a suferit şi el pe nedrept
ororile comunismului şi despre care
se vorbeşte prea puţin.

La  Cracovia, la 170 metri sub
pământ, la Mina „Wieliczka”, statuia
lui Kopernic „cel de sare”, ţine în mâ-
nă  chiar sarea pământului, un pământ
din sare, ca într-o geneză sui-generis.
Jertfa şi truda minerilor ocnaşi au fost
ridicate la rangul de artă, aducând în
întunecimea minei pilda martirilor din
biblie, din istorie, din literatură, în
grupuri statuare şlefuite din cristalul
sării, ca  o metaforă a lacrimilor usca-
te, dar nu degeaba.

Non multa, sed multum
Când în Catedrala Franciscană

din Cracovia am văzut  cu adevărat vi-
traliile lui Wyspianski,  şi l-am simţit şi
un pic al meu, pentru că i-am însufle-
ţit urmele în ţara mea, pentru că l-am
adus prin traducere ca într-un „exil
cultural” în limba română, dar i-am o-
ferit casa mea, fiinţa mea literară ca
să nu se simtă însingurat, am izbucnit
în plâns.

Pentru mine ca scriitor, figurile
emblematice ale liricii poloneze -
Adam Mickiewicz, Jan Kochanowski,
Wislawa Szymborska (premiata No-
bel), Kazimiera Illakowiczowna, Ju-
lius Slowatski, Boleslaw Lesmian şi
Ceslaw Milosz (fiindcă graţie polonis-
tului de marcă, prof. Constantin  Geam-
başu, din ei am tradus), s-au trans-
format în trepte, pe care „chemată” de
Stanislaw Wyspianski, am urcat sa
văd „pe viu” Ţara Lehiei şi să mul-
ţumesc Institutului  Cultural Polonez
pentru acest dar.

Să-i auzi pe polonezi vorbind în
limba română şi nu oricum, ci fiind
pregătiţi filologic pentru asta de către
cadre didactice universitare talentate,
să admiri Villa Decius, unde au po-
posit capete încoronate ale lumii, dar
şi vârfuri ale politicii şi literelor ro-
mâneşti, să afli că prinţesa Kinga, ori-
ginară din Maramureşul nostru, este
un îndrăgit personaj mitologico-is-
toric polonez, să te simţi extaziat de
splendorile Wawelului, să vezi cărţi
româneşti promovate la Institutul Căr-
ţii din Cracovia, să reciteşti spusele Il-
lakowiczownei „Poporul român mi-a
fost ca un frate”, dar mai ales sfintele
cuvinte ale Papei Ioan Paul al II-lea
„România e grădina Maicii Domnu-
lui”, înseamnă să fii mândru şi fericit
de a fi vizitat Polonia. Puţin, dar atât
de mult... 
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Gina Zaharia
arde  numai a doua inimă

nebuno mi-ai zis
circul e mai încolo
faci tumbe la fereastra mea fără
cupolă fără streșini fără dresori
eu nu am vreme să-ți urmăresc 

exercițiile
un șoim îmi tot trece prin piept
și-mi flămânzește întunericul
să nu mai spun de necunoscutul
care-și plimbă capodoperele
prin genuni

***
ei am zis să-ți culeg literele 
acrobația lor e mai bine cotată
apoi le-aș fi pregătit fardul
pentru reprezentația de după paște
încasările au crescut trena luminii 

nu are peron și ar mai fi privirea

aceea de bufon 
îndrăgostit într-o altă viață
din profil se zăresc replicile de gardă 
(cred că-s paranormale)

sunt călătorul de modă veche 
cu scoici după el

mi-aș dori clemența și contrastul
parteneri de încredere
cărțile de joc se așază singure 

pe brațele mele
le-am răstălmăcit fiecare colț 

nu par a fi înstrăinate
atenție 
îmi ard obrajii 
m-am transferat în sala de incendiu
ce artificiu
arde numai a doua inimă

pentru astăzi

acum știu că florile-de-colț 
înfloresc doar lunea

după crepuscul
când agonia îmbracă stâncile apoi
mai suflă o dată
norocul în munți
de alte ori fără să-i pese 
de milimetrul acela dintre mine și cer

e ca și cum un pumn de aur 
s-ar strecura pe furiș în tine

și l-ai pierde în podoabe pe care 
n-ai ști să le porți 

de ce-aș fixa filigranul sub roata 
carului

m-a plimbat în zigzag 
în defileul inimii nu aveam aer
strângeam sforile să nu par sălbatică
mi-am revenit când orizonturile 

îți scriau umbra
de parcă un tigru trecuse 
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prin dreptul soarelui

aveam nevoie de multe grădini 
să-mi răsădesc pulsul

toate ale mele
din loc în loc statui și leagăne 

pentru fluturi
te-aș fi lăsat să treci prin dreptul
porții la zece ani o dată
să mă respiri incandescent 

și nedumerit
pentru astăzi

necunoscuta din aprilie 

își dă demisia

am aflat că vânzătorul de zori 
e vecin cu mine

văzusem un pridvor mai autentic
ca un tobogan de lumină
dar ușa mea era închisă de două ori
și nu scuturam niciodată
nisipul în fața casei sale
deși avea marea legată de mânecă

și eu și el

ne spuneam rugăciunea 
la aceeași oră

se aprindea un murmur de aici 
știu parcă Dumnezeu

număra gândurile
cu un chibrit
o pasăre ne învăța să-i trăim zborul
într-o comedie

și ea și noi

purtăm cizme până la genunchi
să trecem cu bine puhoaiele în care

am aruncat petale de niciunde
credincioase și demne până la zarul

zdrobit de pietre

necunoscuta din aprilie își dă
demisia

un roi de licurici mă acoperă
într-un creion de vineri

la marginea orașului 

e ziua mea bună

astăzi mi-e mai puțin foame
am dormit paralel cu trecerea 

prin săbii
niște viespi se certau pe o floare 

de cais
erau ale tale
le-am șters pe toate cu ochii

apoi ți-am luat pelerina 
și i-am cusut buzunarele

câțiva pitici au rămas acolo
n-au curaj să răspundă la apelul 

pe tropote înalte
zău că mi-s dragi
prefer să improvizez un joc 

mai străin   
decât rugul frunzelor

am zărit câteva ruine din templul 
regatului tău

vreo doi ostatici turnaseră ici-colo
apă fiartă
aveau buzele arse
am aruncat un zâmbet și 
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m-am bucurat că legătura mea de
chei

încă mai fermentează golul

se apropie noaptea lasă-i perdelele
în cleștii racului

mă topesc după mimica suprarealistă
la marginea orașului e ziua mea bună

incolor

atunci au venit trei luceferi
se țineau de mână
de va apărea să n-o lăsați să treacă
zicea unul
are părul despletit și ar putea ucide
luna
și au pierit…

îi ascultasem de sub mâneca cerului
lângă mine se deschideau baricade
una două trei
de nicăieri o nimfă cânta la pian
luceferii se așezaseră pe clape   

am început să merg desculță prin
cerneală incoloră
cineva mi-ar putea șterge inima
am schițat rezerva mea de mâine   
ah nu
știu că înțelepții își autodictează 

testul
învinșii îl strecoară sub prag

eu râd de țigăncușa timidă care 
imită gesturile

femeie femeie
ia soarele în coșul tău și plimbă-l
știi cum e să-ți răsară din piept?

sub pleoapele femeii din larg

în barca aceea săreau toți peștii 

deodată
aproape se scufunda
pescarii dormeau în plase de plumb
haotice 
hmm femeia care toarce câștigul
îngână valurile 
vine dinspre soare
i-a lăsat un răvaș pe care scrijelise
un nume    
să-l ardă 

s-a oprit cât să alunge 
un pescăruș rănit

pe o săgeată uscată (ea nu era așa)
astăzi nu l-a mai hrănit l-a împăturit
în nouă zerouri
i-a stropit inima cu gheață 
și l-a trimis în târg
acolo se schimbau aștri 

pe bucăți de ceară

bat tobele pe creste s-a pierdut 
o legendă

complicat de simplu
curg lave șanțuri întregi să deșiră
sub pleoapele femeii din larg
curajul ei devenise un cerc o pânză

cât nesfârșirea 
era(m) o mie de ea înecate 

pe un catarg 
altădată n-ar fi crezut 
acum ține strâns inima pescărușului
mai presus decât orice durere
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Despre mănăstirea Poiana Măru-
lui există extremde puţine informaţii
publicate. Urmare a cercetărilor pe ca-
re le-am efectuat la Serviciul Buzău
al Arhivelor Naţionale asupra docu-
mentelor care s-au mai păstrat până azi,
din cele create de acest aşezământ, pre-
zentăm în continuare o serie de date
referitoare la personalul mănăstirii în
perioada 1863-1883. 

Atunci, mănăstirea făcea parte
din fostul judeţ Râmnicu Sărat. În anul
1863 aşezământul era condus de sta-
reţul Calinic Popovici, numit în unele
documente şi „Poenaru” (de la nume-
le mănăstirii), iar secretar era ierodia-
conul Ipolit (dos. 2/1863, f. 29v). În
anul următor mănăstirea avea 50 de
vieţuitori (dos. 1/1864, f. 34). La Po-
iana Mărului, în luna iunie 1865, vine
călugărul Ilarie de la mănăstirea Che-
ia (judeţul Prahova), iar în luna urmă-
toare, pleacă din mănăstire călugării
Pantelimon, Gherasim, Pavel şi Mo-
dest (dos. 1/1865, f. 37,44). 

În anul 1866 a încetat din viaţă
stareţul aşezământului, arhimandritul
Iosif, şi tot în acel an, de la mănăstirea
Găvanele (judeţul Buzău), vin la Po-

iana Mărului monahii Martinian şi
Daniil (dos. 1/1866, f. 1,6). 

La 28 august 1866 este ales sta-
reţ ieromonahul Calinic (dos. 2/1866,
f. 13). Tot în 1866 pleacă la mănăsti-
rea Dălhăuţi (judeţul Vrancea) iero-
monahul Nechifor şi monahul Eftimie
(dos. 2/1866, f. 21). La 6 februarie
1867 vine la Poiana Mărului călugărul
Varnava de la desfiinţatul schit Brazi
(judeţul Vrancea) (dos. 2/1867, f. 17),
în acel an fiind în total 46 de călugări
(dos. 2/1867, f. 51).

La 3 aprilie 1868, călugărul Sera-
fim pleacă la mănăstirea Vărzăreşti
din judeţul Vrancea (dos. 2/1867, f.
72). Tot în 1868 încetează din viaţă
schimonahul Pimen (în iunie) şi vin:
de la mănăstirea Găvanu (judeţul Bu-
zău) ierodiaconul Meletie, de la mă-
năstirea Dălhăuţi, ieromonahul Sofro-
nie (la 22 august) şi de la mănăstirea
Cheia călugărul Vlasie pe 30 septem-
brie (dos. 2/1868, f. 39, 68,103).

În luna august 1869 încetase din
viaţă călugărul Pantelimon şi tot atunci
vine de la mănăstirea Căldăruşani (ju-
deţul Ilfov) călugărul Ghelasie (dos.
2/1869, f. 36, 41).
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Câteva date 
despre personalul 

mănăstirii Poiana Mărului
în perioada 1863 - 1883



NR.

CRT
NUME FUNCŢIE

Nr.

crt
NUME FUNCŢIE

1 Calinic Popovici superior 28 Miftodie Manea monah

2 Antim Anastase duhovnic 29 Nicostrat Nicolae ierodiacon

3 Augustin Mateescu ierodiacon 30 Nichifor Ivanovoci schimonah

4 Alexe Vasilescu monah 31 Nicanor Dumitrescu monah

5 Agatanghel Ionescu monah 32 Porfirie Popescu ieromonah

6 Victor Gheorghiu ieromonah 33 Partenie Dâlbu duhovnic

7 Visarion Ivan ierodiacon 34 Pafnutie Băcăieni schimonah

8 Veniamin Cărbunescu monah 35 Pavel Comascu monah

9 Benedict Max monah 36 Sofronie Hâncu ieromonah

10 Visarion Gheorghian monah 37 Serafim Grigorescu schimonah

11 Benedict Poenaru monah 38 Stelian Zăbavă monah

12 Ghenadie Popovici ieromonah 39 Spiridon Marcu frate

13 Ghedeon Vasiliu monah 40 Scarlat Econom frate

14 Gherman Popovici ieromonah 41 Teofil Ilievici monah

15 Gherasim Dumitru ierodiacon 42 Teofilact Andreescu monah

16 Ghenadie Nicolae schimonah 43 Ilarion Preda ieromonah

17 Grigorie Toader monah 44 Irimia Popoescu ierodiacon

18 Vasile Stroe frate 45 Iacov Gălişescu ierodiacon

19 Dosoftei Cărbunescu monah 46 Ioasaf Mihăescu schimonah

20 Damaschin Andreescu monah 47 Ilarion Petrescu monah

21 Domeţian Popescu monah 48 Ioachim Mitrofan monah

22 Epifanie Georgievici schimonah 49 Ipolit Popa monah

23 Climent Hriza schimonah 50 Ioil Costăchescu monah

24 Conon Potop schimonah 51 Ioan Mihăescu frate

25 Constantin Pop frate 52 Iacob Lungu frate

26 Luca Vasilescu monah 53 Severian Teodor schimonah

27 Mitrofan Ştefănescu monah 54 Nicolae Constantinescu frate
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La Poiana Mărului vieţuiau 54
călugări şi fraţi (vezi tabelul) în anul
1872 (dos. 1/1872, f. 28-30).

Stareţul Ghenadie Popovici a
fost recunoscut de Ministerul Cultelor
cu adresa nr. 11168 din 5 decembrie
1874 (dos. 1/1875, f. 89).

În 1875 erau în mănăstire 40 de
călugări: Calinic, Partenie, Antim, Co-
non, Ioachim, Augustin, Grigorie, Ghe-
rontie, Sofronie, Ruvim, Gherasim,
Irimia, Stelian, Isaia, Pavel, Visarion,
Veniamin, Benedict, Dosoftei, Ilarion,
Ioasaf, Calistrat, Vlasie, Ghenadie I,
Ghenadie II, Mitrofan, Visarion II,
Epifanie, Nichifor, Nicostrat, Scarlat,
Domeţian, Climent, Porfirie, Luca, Sa-
moil, Roman, Serafim, Benedict, Spi-
ridon (dos. 1/1875, f. 66, 66v).

Ierodiaconul Eremia vine în a-
nul 1875 de la mănăstirea Găvanele,
iar ieromonahul Porfirie pleacă la mă-
năstirea Ciolanu din judeţul Buzău
(dos. 1/1875, f. 25, 47). Tot în acel an,
Calinic Popovici este trimis stareţ la
schitul Nifon tot din judeţul Buzău
(dos. 1/1875, f. 64).

Unii dintre călugări vroiau în a-
nul 1876 să plece la Muntele Athos
(dos. 1/1876, f. 31v). Mănăstirea mai
avea numai 28 de călugări în luna oc-
tombrie 1877: Ghenadie Popovici -
superior, Gherman Popovici - eco-
nom, Ghenadie Nicolae - bătrân, Ghe-
rasim Dumitriu - preot, Grigorie Te-
odor - citeţ, Gherontie Iordăchescu -
paracliser, Ghedeon Cărbunescu - as-
cultător, Antim Anastase - ecleziarh,
Alexe Vasilescu - ascultător, Benedict
Poenaru - arhondar, Visarion Ivan - bă-

trân, Visarion Gheorghian - paracliser,
Domeţian Popescu - chelar, Epifanie
schimonah - bătrân, Ilarion Petrescu -
preot, Ioachim Mitrofan - ascultător,
Ioil Costăchescu - citeţ, Climent Hrisa
- bătrân, Luca Vasilescu - paracliser,
Mitrofan Ştefănescu - brutar, Nifon
Dumitrescu - brutar, Roman Mate-
escu - cântăreţ, Ruvim Popescu - cân-
tăreţ, Sofronie Hâncu - casier, Isaia
Grigoriu - bătrân, Stelian Zăbavă -
cântăreţ, Teofil Ilievici - bătrân, Teo-
dosie - bătrân (dos. 1/1878, f. 77v-
78).

La 6 mai 1878 a fost trimis la
Poiana Mărului, fostul stareţ al mănă-
stirii Grăjdana din judeţul Buzău (dos.
1/1878, f. 19), în acel an la Poiana Mă-
rului fiind 27 călugări şi fraţi: Sofro-
nie, Ghenadie I, Gherasim, Ghenadie
II, Gherman, Gherontie, Ghedeon, An-
tim, Alexe, Benedict, Visarion I, Visa-
rion II, Domeţian, Epifanie, Ilarion,
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Ioachim, Ioil, Clement, Luca, Mitro-
fan, Nifon, Roman, Rovim, Isaia, Ste-
lian, Teofil şi Teodosie (dos. 1/1878,
f. 26). Atunci stareţ era Sofronie Hân-
cu (dos. 1/1878, f. 6). În 1878 mona-
hul Gherman Popescu pleacă la mă-
năstirea Dălhăuţi (dos. 1/1878, f. 38).

În 1879 mănăstirea avea 25 de
vieţuitori, şi în acelaşi an, călugărul
Agatanghel Ciolănescu pleacă la mă-
năstirea Polovragi din judeţul Gorj
(dos. 1/1879, f. 1). Iată şi cei 25 că-
lugări existenţi atunci: Sofronie - sta-
reţ, Ghenadie I- preot, Ghenadie II-
bătrân, Gherasim - preot, Gherontie -
paracliser, Ghedeon - ascultător, An-
tim - ecleziarh, Alexe - ascultător, Be-
nedict - ascultător, Visarion I - bătrân,
Visarion II - paracliser, Dometian-
chelar, Epifanie - bătrân, Ioachim - as-
cultător, Ioil - citeţ, Luca - paracliser,
Mitrofan - bătrân, Nifon - econom, Ro-
man - cântăreţ, Ruvim - cântăreţ, Isaia
- cântăreţ, Stelian - cântăreţ, Teofil - bă-
trân, Teodosie - bătrân şi Porfirie -
preot (dos. 1/1879, f. 1, 2).

În anul 1880, obştea mănăstirii
avea tot 25 de călugări, conduşi de sta-
reţul Sofronie Hâncu (dos. 1/1880, f.
1, 6).

În 1881 se mută de la mănăsti-
rea Găvanu la Poiana Mărului schi-
monahul Climent (dos. 1/1881, f. 7)
şi tot atunci decedase monahul Ilarion
Petrescu, casier (dos. 3/1863, f. 37).

În aprilie 1882 monahul Stelian
Zăbavă pleacă la mănăstirea Dălhăuţi
(dos. 1/1882, f. 1). Personalul existent
în luna iulie 1883 era reprezentat de
22 vieţuitori şi anume: Sofronie Hân-

cu - superior, Ghenadie Popovici -
preot, Gherasim Dimitriu - preot, Ghe-
deon Cărbunescu - ascultător, Ghe-
rontie Iordăchescu - paracliser, Antim
Anastase - ecleziarh, Alexe Vasiliu -
ascultător, Visarion Ravschi - bătrân,
Visarion Georgescu - paracliser, Do-
miţian Popescu - chelar, Epifanie Te-
odoru - bătrân, Ioachim  Ene - ascul-
tător, Ioil Constantinescu - citeţ, Isaia
Grigoriu - cântăreţ, Luca Vasiliu - pa-
racliser, Nifon Dumitriu - econom,
Mitrofan Ştefănescu - bătrân, Roman
Mateescu - căntăreţ, Ruvim Popescu
- cântăreţ, Stelian Dobroda - cântăreţ,
Teodosie - bătrân şi Porfirie Vasilescu
- preot (dos. 1/1882, f. 11v).

În luna septembrie 1883, călu-
gării mănăstirii erau următorii: Antim,
Domiţian, Epifanie, Ghenadie, Ghera-
sim, Gherontie, Ioachim, Ioil, Luca, Mi-
trofan, Nifon, Porfirie, Roman, Ru-
vim, Sofronie, Stelian, Teodor, Visa-
rion I, Visarion II, în total 19 (dos. 1/
1882, f. 2).

Reţine atenţia, în concluzie, re-
ducerea continuă a obştii aşezămân-
tului pe parcursul celor două decenii
luate în analiză, de la 50 vieţuitori în
1864 la doar 19 în anul 1883, ceea ce
înseamnă o diminuare cu 62% a aces-
teia! Pentru perioada la care ne re-
ferim, între mănăstirile de călugări din
Muntenia, cea de la Poiana Mărului
avea o obşte de mărime mare (în
1864) şi mijlocie (în 1883).
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Mihaela Roxana Boboc
Silabe orfane

Pentru toate morțile pe care 
le-am ținut strâns în mine
și toate iubirile cărora le-am dat 

drumul
aproape îmi sunt diminețile 

neîmbrățișate 
femeia suspină în așternut
las-o să-ți fie poezie
să-ți răsară în liniile întrerupte
să o privești din virgula cu care

desparți
gândurile ca pe niște silabe orfane
cum ar fi să îi strecori în palmă
epilogul în care singura noapte
și-a întors ridurile înspre copilărie

cum ar fi să mă găsești
la jumătate de puls
să-ți bată grăbită o inimă 

care nu-mi aparține

într-un moment de rătăcire
să-ți iubesc fiecare fragment
în care m-ai descompus

fără să întrebi de ce
de ce

morții se acoperă cu pământ
și cei rămași aud continuu cuiele

lovind în sicriu

terapia aceasta
când lovești cu versurile

de toți pereții 
și speri că cineva îți răspunde
sunt aici am trăit și eu în tine
sunt la capătul străzii unde
mi-am construit alt epilog
râd zilnic adorm haotic 
și cel mai adesea (te) iubesc

până aici nimic nou
mi-am luat în cârcă iubirile
le urc în turn ca pe niște fecioare
le leg la gură
ce ochi frumoși au spaimele mele

cum mă privesc ca pe un nebun
ce e cu tine aici
nu ești pasăre nu ești vis
nimic nu ești

cum să explic ce frumos 
cad îngerii toamna

simt miros de frunze putrede
peste oraș ațipește ploaia.

Calul sălbatic

siluete prelungi în brazdele zăpezii
la periferia orașului
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„once upon a december”
viața mi-a sărutat părintește fruntea
și m-a trimis în ruinele acestui trup
am strâns în pumn vers după vers
le-am ascuns uneori sub clopot
să răsune în zorii lui april 
există fericire când pictezi ferestre 

în mormânt
și muzica e tot ce rămâne 

din ultimul sărut
când bate toaca prelung peste punți
ridicate din nimic
îți spui că dimineața așază 

cadavrul iubirii
în răsaduri la răspântie de drum
te hrănesc din colții de gheață 

ai cuvântului
înfig târziu țurțuri în singurătate
cu precizia fotografului
care așteaptă lumina ca o săgeată 

în gura cerului
nanosecunde de extaz 
apoi poemul se întoarce ca un făt 

în pântec
gata să iasă în lume
cu buza de jos 
ca o semilună răsturnată
există fericire dincolo... 
când te rup precum o anafură
și viața rămâne calul sălbatic
pe care-l încalec în zori
gonind peste cuvinte.

Cuvinte

Cuvintele lovesc apa
cristalul lor intră în mine
cu brațe de zeiță hindusă
apuc să scriu despre
dragostea dintre atom și moleculă
ca și cum ar mai conta
să-mi înșir mătăniile
pe glezna trădării tale.


Începe o noapte lungă fără vise
sistolă frântă inima mea
joacă într-un film prost
e de înțeles 
leșurile s-au înmulțit la marginea

poeziei
le sticlesc ochii și vorbesc 

despre abandon
despre prima dimineață răsărind 

din câmpuri de ceață
când cuvântul i-a chemat pe nume
și i-a scos din starea de zid
(acum scriu despre viață cu siguranța

celui care a ieșit din convoi).


Dragul meu 
cât de feminine și abrupte ți-or părea
versurile acestea
și câte rânduri am alungat din mine
înainte să te trimit la naiba
să-ți culegi singur zâmbete
din trupurile autostopiștilor
de pe margine
(ei nu înțeleg nimic despre nimic
așteaptă doar o frântură de bunătate
care nu mai vine).


Cuvintele se transformă în bulgări
le dau drumul
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o avalanșă de emoție 
și nimic din extazul 

programat anume
să dea iubirii cele cinci stele
nemeritate
(până la urmă 
căderea e iminentă
și nicio plasă de siguranță).


Râzi dragul meu
cuvintele devin cristale
ce rămâne nespus încape 

în acest poem răsturnat
din care scot ferestre
un peisaj iernatic se cuibărește în gol
în ruine stă o cazemată și copilăria
mă strigă în zadar
(ți-am spus?
copiii mei nu se bucură de iarnă
caută doar o casă
să-și ascundă gândurile).

Da, Ema

am iubit și eu 
o dată la întâmplare
avea șoimi în privire
și otravă pe buze
m-a sărutat

a doua oară m-a căutat 
în seara fără lună

decupam poeme
și le numeam după mine
mi-a cerut un timbru să-mi trimită
cuvântul dincolo
l-am sărutat

până s-au chircit toate abandonurile
în pântecele meu
era deja iarnă
fetușii lepădați ai iubirii

suflau peste hornuri
în anotimpul acesta sterp
uneori râde copilăria
la sânul mamei

nu îl pot numi cu diminețile oarbe
nu-i pot face chip
să-mbătrânească între spaimele mele
mi-e atât de sete
sorb seva umbrelor
aruncate de trunchiuri de copaci
și nu blestem
nici măcar în gând
că am venit prea târziu
să-i nasc copii de hârtie
să-mi fie...

da, Ema
m-a iubit și el
anonim 

atipic
amorf

toate ale lui încep cu prima literă
chiar și primul sărut
e un adagio 
care nu poate fi rostit

între timp
ceasul își astupă timpanele
așteptarea ticăie surd
ziua își scoate monedele din buzunar 
le aruncă în mijlocul pieței
privind cum mâinile
sunt cupe lacome
pe care nimeni
nimeni nu le poate opri.

Sperietoare de vise

Tată,
am mai cerșit un an 
și am primit exact cât am dăruit
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poate de aceea iubirile vin 
una câte una

defilează în absurdul primăverilor 
rând pe rând pleacă 
păsări mute

o altă femeie se îmbracă 
în urzeala zilelor

tu râzi de ferestrele mele 
decupate din carton

cum să respiri prin ele
uiți că poezia mea e anaerobă
se hrănește din hidrogenul 
cu care mi-ai infectat fiecare gând
cuvintele te lovesc cu ciudă
copilul iese din piept și mă întreabă

cu ecou
cine sunt

cine sunt 
cine?

îmi vâri poemul acesta în sân
nu știi cât de rece alunecă durerea 

pe gât
mă urmărește o sperietoare de vise
are pieptul plin de vaiete
cerneala se usucă pe obraji
scrisorile se întorc 
și poștașul dă iar din umeri
în iadul în care mi-ai prins umbra
drumul spre mine e o scară rulantă
alunecând invers

tu ți-ai terminat cafeaua
mă privești cu un soi de mirare
de parcă n-ai ști cum scot din joben
spaimele cu mâna

și nu
poeții nu sunt ceruri
sunt oaze în care uneori plouă
alteori se hrănesc din seceta 

cuvântului
într-un sarcofag de brațe
cu silabe amputate 

nu-mi cere să te uit...

Realitate răsturnată

pe frânghia acrobatică
cerul se vede răsturnat
un pas greșit și tâmplele se scufundă
în portalul cu sfinți
trag pe unul de mânecă și-l întreb
dacă mi-a văzut copilăria
am pierdut-o când defilam 

prin mulțime
cu sticla tatei în mână
el dă din umeri într-un gest incoerent
(îmi aduce aminte de Ema)

am trăit într-un cuib fără ferestre
nu-i nimic, am înălțat tavanul 

să încapă toate zările
chiar și cele șterse de pensula

apusurilor
„vino, să-ți arăt cum se pictează 

singurătatea”
m-aș fi așteptat la griuri, ici-colo 
lumini și un respiro tăios
nimic din toate acestea 

n-am știut când am intrat în poveste
emoția râde lângă mine
ca un copil sfios își acoperă obrajii 
cerul se răstoarnă a doua oară
și văd sărutul care m-a ținut captivă 
în singurătatea celor mai frumoși ani
furculițe se lovesc de aburul absenței
„dejunul vâslașilor” își aruncă 

umbrele peste bord
doi călători își fumează gândurile

tăcut
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din om în om
zăresc femeia care își sprijină chipul

pe zâmbetul meu
de ce ai fugit cu visul? o întreb
până s-o prind de mână dispare

tabloul își diluează nuanțele
ceasuri alunecă de jos în sus
ce să facă Dumnezeu cu timpul 

prins în cadrane de memorie
mesteceni foșnesc 
suferinzi de Alzheimer
trecem prin culoarul poeziei
obișnuim să ne strigăm pe numele
iubirilor care ne-au locuit
adesea fără motiv

cum ar fi să închiriem durerii 
o mansardă?

în filele unui jurnal
vărs sticla tatei 
și plâng.

Caleidoscop

1. Viața îmi pare curcanul
umplut cu tot bălegarul existenței
un regret în plus îndeasă durerea

până la refuz.
Da! scriu din temniță
una fără ferestrecu ziduri groase
aproape mutilate de scrijelitul 

unghiilor
Dumnezeul meu e umbra
o prind în scheletul nopții
până la răsăritul pe care-l văd
adunând silabele frânte
din coșul cu poezii
mai e cale de-un ceas.

2. Ceasuri. Răsfrânte/prelungi
ore ticsite de indiferență

am văzut un copil murind 
în genunchi

și n-am clipit
mi s-a părut că apa a luat până și

strigătul mamei
abandonul perfid în fața morții
m-a scuturat de poezie
am zis Tatăl nostru în gând
să mai trec o punte.

3. Punți. Te aud vorbind despre punți
nu sunt tâmplar 
dar aș înfige un cui în groapa cu lei
unde mă arunci când simți

pământul fugindu-ți de sub unghii.
Agăț târziu în cui o raniță veche
am călătorit și dincolo
dar m-am întors speriată 
că lumea era un dop de plută
într-o mare cu vin sec.

4. Sec. Inund un colț unde 
am pătruns o singură dată
în ziua cu moarte. Erau tâmple reci
și miros greu...
Tata zguduie zidurile temniței
din care zic că scriu despre viață
ceasuri punți și nimic nu iese viu
afară de copilul neîmbrățișat 
care se agață de gât
fluierând a pagubă și dor.

5. Dor. (Mă) dor călcâiele nopții
până aici nimic nou
am învățat să merg pe vârfuri
pe poante baletul rusesc e 

o matrioskă
în care astup iluzii cu precizia

groparului
care neavând nimic viu în jur
își îngroapă propria moarte.
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6. Moarte. Cuvânt prelung
cu șolduri pline legănând anonim
cu brațe firave copiii nenăscuți.
Nu știu dacă din mine iese sufletul
sau doar teama.

7. Teama. A explodat în mii 
de oglinzi

și i-am zis Mamă
când m-a durut să sug la pieptul ei
de atunci trec prin lume
copil neînțărcat
și laptele ei mi-e venin.
Caut șarpele care să muște mărul

primul
și să cadă otrăvit.

8. Otrăvit. Și ce? vei spune
fiecare vraci își cunoaște sfârșitul
și pleacă ducând senin la buze otrava.
Chiar și tu
care zâmbești crezând 

că nu ești vraci
știi cum să-mi torni în suflet licori

fără rețetă.

9. Rețetă. Au ajuns să prescrie 
cuvinte fără noimă antidepresive
pentru orice boală de trup sau suflet
totul e în mintea ta!
când sapi labirinturi 
din care ieși mai încurcat 
cu o iubire fără leac

10. Leac. Nu citesc în cafea
nu văd drumuri lungi
nici măcar o linie care să despartă 
cuvântul iubire în trei silabe
aruncate la răspântie cu ecou
în pământ roditor.
Pesemne calc printre pietre 

de ceva timp

de nu mai șchiopătez în fața
nimănui.

Mă culc pe-un vers fără epilog.

11. Epilog. Am rupt gratiile inițial 
cu sete

dar m-am întors în temnița din care
scriu sec despre viață
cu ceasuri sau punți
uneori cu dor
despre moarte
sau teama că otrăvit
fără leac ori rețetă
vor putrezi iubirile uitate

Apa spală acum poveștile
chiar și pe cele fără epilog
le pune la uscat
pe sârma neuronală 
uneori ghimpată
alteori fragilă
trec caravane pline
totul e curgere
chiar și poezia ta
vine la vale
în zăvoiul cu mesteceni
până uit
uit
și te îmbrățișez 
orfană și flămândă.
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Istorii literare

Nicolae Peneş

PRIMII ANI DE ŞCOALĂ
(II)

De cum dădea colţul ierbii, iar
caişii şi merii te îmbiau cu cohortele lor
de flori multicolore, când buburuzele
şi albinele îşi încălzeau minusculele
aripi la soare, Doamna Tanţa, în lipsa
domnului Petrică, ne încolona frumu-
şel, câte doi de mână, şi ne scotea în
„natură”. Atunci primăvara era primă-
vară, iar anotimpurile nu se încălecau
unele peste altele ca  acum. Noi, copiii,
iubeam nespus de mult aceste ieşiri în
aer liber, când ne puteam bucura de
mai multă largheţe din partea doam-
nei învăţătoare. Acolo, pe lunca din
spatele bisericii din sat învăţam cân-
tece şi jocuri care ne stimulau imagi-
naţia, făcându-ne să înţelegem mai bi-
ne că Dumnezeu a făcut pământul şi
omul să se iubească, să se bucure unul
de altul... Cântecul de care îmi aduc şi
astăzi aminte, după şapte decenii de
viaţă - îl cântam plini de emoţie şi bu-

curie. „Vântuleţ de primăvară/ Ce-ai
venit să ne mai spui?/ Am venit să
spun măi frate/ Cum şoptesc izvoarele/
Cum prin lunca înverzită/ Se-ntrec cân-
tătoarele. / Să daţi mâna fraţi de-un
sânge/ Ştiţi voi bine gândul meu/ Ţara
vreau să fie-n pace/ Şi-apoi ce-o vrea
Dumnezeu.” 

Nici astăzi nu ştiu cine e autorul
acestui cântec simplu dar cu o încăr-
cătură emoţională puternică, capabilă
să lase urme adânci în sufletul ori-
cărui copil. Şi a lăsat în inima şi în
mintea noastră nostalgia clipelor pe
care nu le vom mai retrăi vreodată.

În anii aceia, şcoala din comuna
Stâlpu nu avea decât patru clase. Cine
dorea să continue mergea la oraş. Din-
tre foştii mei colegi (aici am învăţat
doar până în clasa a treia, inclusiv) îi
mai am în minte pe Catargiu Vasile şi
Alexe Ion. Primul a urmat o şcoală
profesională la Braşov pe lângă uzi-
nele „Tractorul” şi va ajunge maistru,
om de frunte în meseria lui, fiind de-
taşat mulţi ani în ţările arabe unde noi
exportam tractoare. Alexe Ion, unul
din fruntaşii clasei la învăţătură va
profita, prin anii ’70, de o plecare în
străinătate şi va alege libertatea. Am
înţeles că s-a stabilit în celălalt colţ de
lume, Australia, unde se va împlini pe
plan  profesional. Din păcate, o veste
tristă mi-a dat-o de curând un fost co-
leg de şcoală, cum că  Alexe Ion a tre-
cut la cele veşnice, fiind îngropat în
pământ străin!

Tot din anii aceia îmi aduc am-
inte cum noi şi mai ales părinţii noştri
aşteptam serbarea de sfârşit de an
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când se dădeau premiile. Deşi eram
considerat neastâmpăratul clasei, la car-
te, eram împreună cu Alexe Ion, pre-
miul I cu cununiţă. La serbare era mu-
sai ca fiecare să ne arătăm talentele
printr-un cântec, o recitare sau în echi-
pa de dansuri. La sfârşitul clasei a do-
ua, era în vara anului 1943, când os-
taşii români mureau încă departe de ţa-
ră, în întinderile nesfârşite ale Rusiei,
am recitat o poezie de George Coşbuc
„O scrisoare de la Muselim-Selo”.

Deşi poetul se referea la un alt
război, conţinutul poeziei se potrivea
cu starea de spirit a celor rămaşi acasă
care aşteptau veşti de la cei plecaţi pe
front. Poezia e lungă şi obositoare pen-
tru un copil ce abia trecea în clasa a
treia, dar eu am învăţat-o dintr-o sufla-
re, şi dintr-o suflare am spus-o la ser-
bare. Vedeam cum femeile din sala de
sport unde se amenajase scena pentru
serbare, îşi ştergeau discret ochii cu
colţul de la basmale. Şi cum să n-o fa-
că dacă poezia debuta cu o adresare
directă celei mai iubite dintre fiinţe,
mama: „Măicuţă dragă, cartea mea/ Gă-
sească-mi-te-n pace!/ Pe-aici e vânt şi
vreme grea,/ Şi-Anton al Anei zace/
De patru luni, şi-i slab şi tras,/ Să-l
vezi, că-ţi vine plânsul,/ Că numai oa-
sele-au rămas/ Şi sufletul din trânsul”.
Poezia se întinde pe nu mai puţin de
unsprezece strofe având fiecare câte
opt versuri... Finalul poeziei, se ştie,
este tragic, aproape neverosimil: „Aşa
mi-a spus Ion să-ţi scriu/ Iubească-ţi-l
pământul!/ Şi-am tot lăsat, pân-a fost
viu/ Şi-mi ţin acum cuvântul/ Să te
mân-gâie Dumnezeu,/ C-aşa e la bă-

taie/ Şi-am scris această carte eu, Că-
prarul Nicolae”.

Sala, înţesată de lume, aplauda,
iar femeile, de-a dreptul, plângeau.
Am făcut o plecăciune drept mulţu-
mire şi m-am retras lângă doamna
Tanţa care m-a luat de după umeri şi
m-a sărutat. Simţeam că plutesc. Pri-
mul meu mare succes artistic mi-a ră-
mas întipărit în minte pentru totdea-
una. Poate, atunci, la acea serbare şco-
lară mi-am descoperit vocaţia artisti-
că. Anii au trecut, am scris şi publicat
poezii, am jucat teatru în Berlinul Oc-
cidental în 1971 şi am cântat la Paris,
în 1975, muzică populară împreună
cu ansamblul „Ciobănaşul” al judeţu-
lui Buzău...

Viaţa mi-a purtat paşii pe unde
vrei şi pe unde nu vrei, dar şcoala din
Stâlpu îmi trezeşte şi astăzi, ori de câ-
te ori îi calc pragul, nostalgii bizare...
Mă abţin cu greu să nu „ud coada pi-
sicii”, când mă întâlnesc cu umbra pa-
şilor mei din copilărie, cu figura im-
punătoare a domnului învăţător Pe-
trică Teodorescu, cu buna şi inimoasa
doamna Tanţa... fie-le ţărâna uşoară şi
amintirea veşnică.    
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PPOOEEMMEE
de

Nicolae Peneş
Vis

Am vrut să te răpesc în vis
Să fug cu tine-n paradis
Doi cai de foc cu aripi grele
Zburau zănatici printre stele
Pudrați cu aur în caiele!
Şi cum goneam prin mări de foc
Mă tot opream din loc în loc
Să găsesc drumul, labirint
Să te găsesc, să te alint!
În visul meu aveai un trup
Muiat în mierea unui stup
Voiam ca timpu-n loc să steie
În veci să te iubesc, femeie!

Invocaţie

Iubito, am crezut că vii
Dar parcă drumul nu-l mai ştii!
Ori timpul a căzut în gol
De casei noastre dai ocol?

Încerc de vraja ta să scap
Dar caii sângelui la trap
Mă-ntorc din cale şi m-abat
Pe unde parcă-am mai umblat!

Mă doare frunza de arin
Nu mă chema că n-am să vin
Odaia casei noastre, Rai
O rugă-ți face, vino, stai!

Iubito, am crezut că vii
Dar paşii-ți sună mai târzii
Şi cad secundele în hău
Să mă mai țin de pasul tău?

Copacul

Copacul ştirb
a căzut sub secure
Tăietorul a râs
dar a plâns o pădure.
Nici furtuni,
nici viscole reci
nu putu
să-l doboare
Doar omul perfid
Îl culcă la pământ
Pădurea l-a plâns
Când îl puse-n mormânt!

Mesteacănul

Mesteacănul alb
rătăcit în câmpie
mă-mbie cu frunza-i
în toamna târzie.
Pădurea îl ştie
Sfios, o fecioară
Iar el îi doineşte
În fiece seară.

Adorm pe-o margine de gând

Adorm pe-o margine de gând
Adorm, dar nu știu până când!
Când noaptea murmură tării
Te mai aștept, crezând că vii…

Adorm pe-o streașină de stea
Și clipa mi se pare grea
Cățeii latră din pământ
Și-adorm mereu cu tine-n gând.

Cu felinare prinse-n porți
Împart lumină pe la morți
Iar tu mă mângâi, gest sublim
Cu pas grăbit, spre tine vin
.............................................
Adorm pe-o margine de gând...
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UMOR
Un trecător vede un beţiv căzut

într-un şanţ şi îl admonestează:
– Nu puteai să bei şi tu doar cât

să te simţi bine?
– Eu aş fi vrut, zice cu regret be-

ţivul, dar n-am avut atăţia bani.


Se întâlnesc două blonde:
– Draga, zice prima, am fost la

doctor şi mi-a spus că sunt gravidă...
– Cu cine?
– Asta nu mi-a spus!


Un poliţist opreşte un motoci-

clist care gonea pe strada principală.
– Să vă explic... începe motoci-

clistul, dar poliţistul i-o retează ime-
diat:

– Nu-i nevoie de explicaţii. O să
te las să-ţi răcoreşti călcâiele la poliţie
până se întoarce şeful.

– Dar de fapt...
– Nicio vorbă să n-aud! Mer-

gem la secţie şi nu mă interesează ce
ai să-mi spui! Câteva ore mai târziu,
poliţistul se uita să vadă ce face prizo-
nierul său în celula secţiei şi-i spune:

– Ai noroc că şeful e socru mic
azi, o să fie în toane bune când vine.

– Greu de crezut, zice tipul din
celulă. Eu sunt mirele.


– Domnişoară, vă place peştele?
– Nu, că mă bate!


– Dumneavoastră cum vă nu-

miţi?
– Iepure Gheorghe.

– Iepure? Apropo, ştiţi care e
diferenţa între un iepure şi un măgar?

– Păi, v-am spus… Eu sunt Ie-
pure.


– Ai auzit ce-a păţit Popescu?
– Nu !
– A fugit cu nevastă-mea!


Un poliţist pe malul unui lac îi

spune unei tinere:
– Domnişoară, aici este interzis

scăldatul!
– Dar de ce nu mi-aţi spus asta

înainte să mă dezbrac?
– Pentru că dezbrăcatul nu e in-

terzis...


– Alooo, mă Ioane, ăştia di la te-
levizor zâc că la voi, la Miercurea, îs
-35 de grade. Cum naiba rezistaţi voi
acolo?

– Fii serios, mă Gheorghe! Ter-
mometru’ meu arată -20.

– Păi şî ăştia di la meteo di ce-o
zâs că-s -35?

– Aaaa, poate afară…


Doi moldoveni se ciocnesc uşor
în trafic. Coboară amândoi din mașini
și se iau la ceartă: 

– Da cine ţi-a dat ţie carnet,
măi? 

– Da ţie cine ţi-a spus că eu am
carnet, măi?


Tare mi-e că românul nu s-a năs-

cut poet, ci infractor. Poet s-a făcut
după aia, ca să-i scadă din pedeapsă.
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Dumitru Pană

Câţi Alexandru câte Alexandrii 

câţi Alexandru câte Alexandrii. câţi
şi câte mai ştim.
alexandrii risipite de la apus la
răsărit

dar de ce s-a dus acel Alexandru
la capătul lumii (la capătul nădejdii?)
şi nu s-a mai întors din boala 

departelui.
o singură dată a fost Macedoneanul
la Atena
şi a înţeles.

Alexandrii care s-au vrut ale
rămânerii. dacă nu
ale întoarcerii. ale amintirii. Alexan-
dria fiecăruia
Alexandria din vis. sau măcar 

ale trecerii.
altele nici atât.

câţi alexandru câte alexandrii. dar

pentru mine
acum
numai de Alexandros al lui Kavafis
se va mai şti. şi de Alexandria lui

Un poet din Aphrodisia

un poet din Aphrodisia trimite
scrisoare unui poet din Himera
în care îi dă sfat : să nu pariezi
niciodată sub lună plină şi nici
pe ape stătute. jură numai pe Câine
şi încrede-te numai în vis.

unul din cei doi poe|i se numea
Neanthes

Departe de acele lucruri

Învăţ din textele vechi toate 
numele morţii

zeii mi-au picurat în sânge cenuşă 
şi vis

cu surle şi trâmbiţe m-am risipit
trăiesc în ritmul oglinzii
trăiesc barbar în corturi de cuvinte

străine.
ispitit de toate ale tuturor
străin de tot ce ar fi numai al meu.
nu voi fi cunoscut decât după nume

străine
departe de acele lucruri
la care nimeni nu s-a gândit
lucruri pe care numai într-o limbă

străină
mai pot să le spun lucruri pe care
numai într-o limbă moartă 

mai pot să le înţeleg
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Ascuţitul lamelor
În satul Cóita, de pe Valea Slă-

nicului din Munţii Buzăului, exista o
familie de rudari de-ai lui Ţugulea. Pe
Voichiţa, nevasta lui Ţugulea, nu o dă-
dea mintea afară din casă. În schimb
era o femeie simplă, modestă, dar foar-
te hotărâtă. S-a întâmplat odată ca
bărbată-su s-o trimită la cooperativă
să-i cumpere lame de ras. În prăvălia
unde gestionar era Stoian, ca să-şi mai
piardă vremea, de multe ori fără folos,
se adunau câţiva oameni la câte un pa-
har de vorbă. Fără folos zic ei, ei cred
şi acum (!) că totul ar fi avut un folos.
Cu timpul se formase un grup de oa-
meni pontoşi, cu băşcălia în sânge.
Printre ei se aflau mai mereu popa Ri-
că şi pădurarul Viorel. După ce a dat
bineţe la toţi cei care se aflau în prăvă-
lie, Voichiţa i s-a adresat lui Stoian
spunându-i ce vrea să cumpere:

– Măi, Stoienică, mă! Nişte la-
me, d-alea de ras, primit-ai?

– Primit, cum să nu!
– Aş vrea şi eu o duzină, că-mi

este greu să vin des la cooperativă pe
vremea asta. 

– Nu pot să-ţi dau. Doar ce i le-
am trimis lui nea Mihai Ţigănuşu, să
le bată, că nu erau ascuţite. Aşa că du-
te la el şi îi spui că te-am trimis eu.
Ştii unde?

– Nu prea.
– Treci gârla asta pe din vale de

mine, pe la prund şi, dacă ţii drumul ce
urcă spre pădure, dai de fierăria lui.
Hai, că nu-i departe.

– Bine, am plecat, dar mă întorc.
– Aşa să faci.
Vremea era cam rece. Apa la

fel. Plus că nu era ca vara de să o treci
cu piciorul fără probleme. Şi nici în-
călţările pe care le avea Voichiţa nu
erau tocmai bune pentru a trece prin
apă. Însă nici acasă fără lame nu se
putea duce. Aşa că a trecut apa. Din
ghetele sparte intra şi ieşea apa cu un
zgomot specific: fleoşc-fleoşc, se au-
zea la fiecare pas şi mult timp după ce
a traversat pârâul.

– Bună ziua, bre, nea Mihai. Ai
bătut lamele alea de la Stoienică?

– Bună ziua, Voichiţă! îi răs-
punde fierarul năduşit de la foale şi de
la barosul imens pe care îl lovea de ni-
covală în timp ce lucra la nişte pot-
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coave.
– Ei, le-ai bătut?
– Le-am bătut, cum să nu le bat,

intră în jocul lui Stoienică şi fierarul
Mihai. Numai că le-am trimis la Măr-
gărit, tâmplarul, ca să le ascută, să le
dea pe tocilă, că eu numai le-am bătut.

A bodogănit Voichiţa ceva şi cu
un bună ziua nazal a ieşit pe uşă ple-
când spre tâmplar, trecând iar apa rece
ca gheaţa, fleoşc-fleoşc.

– Măi Mărgărit, măi. Am fost la
Stoienică să-i iau lu` bărbată-miu niş-
te lame să se bărbierească şi el, să a-
rate ca oamenii, că s-a sălbăticit şi la
figură, dar m-a trimis la Mihăiţă că i
le-a dat la bătut, iar ăsta m-a trimis la
tine că ţi le-a dat să le ascuţi. Dacă-s
gata eu pot să i le duc lui Stoienică la
prăvălie.

–  Asta aşa este. Numai că nu am
putut să le ascut. Ce, alea erau lame bă-
tute? Du-te iar la el şi vezi de le-a bă-
tut şi să le aduci să le ascut. 

În timp ce Voichiţa era când la
unul când la altul în prăvălie era ve-
selie mare. Când se apropia ea de nea
Mihai, se aude strigată de Stoian. I se
făcuse milă de biata creatură şi nu a
mai vrut să o vadă trecând din nou prin
vadul îngheţat al Săratei.

– Ia vino-ncoace, rudăriţo! Uite,
ţine nişte lame. Astea costă 5 lei, iar
gratis primeşti de la mine o cutiuţă cu
rahat. Am vrut să glumim şi noi un pic.
Sper că nu te-ai supărat prea tare.

– Ei, drăcie. De ce să mă supăr?
Bine că am găsit lame că cine ştie ce
păţeam cu Ţugulea. Hai, rămâneţi să-
nătoşi.

– Mergi cu Domnul, a mai apu-
cat ea să audă, în timp ce ieşea pe uşă,
vocea popii. Şi un râs sănătos, de oa-
meni glumeţi, spărgea geamurile mi-
cii cooperative de consum, lovindu-se
de fumul gros al ţigărilor, dar şi de abu-
rul ţuicii.

Lampa şi musca
Într-un sat aparţinând de comu-

na Lopătari trăiau mai multe femei în
vârstă, singure, gospodărindu-se şi ele
cum puteau. Una dintre ele era ţaţa Pă-
una. Pe vremea aceea nu ajunsese cu-
rentul electric şi pe acolo. Oamenii
foloseau pentru iluminat lămpi, feli-
nare şi, prea puţini, lanterne. Într-o sea-
ră plăcută de octombrie satul a fost
alarmat pentru că i-a luat foc casa ţaţii
Păuna. Atunci oamenii erau săritori şi
îi scoteau din necaz pe cei care aveau
nevoie. S-au adunat destui, care cu
găleţi, care cu stropitori ca să stingă
flăcările înainte de a face multe pagu-
be şi de a nu lua foc şi alte gospodării.
Pălălaia a fost luată din pripă şi a pu-
tut fi stinsă repede. Cel mai important
a fost faptul că nimeni nu a fost rănit.
După ce şi-a revenit din speritură, în-
trebată de câţiva vecini despre cum şi
de la ce s-a iscat focul, ţata Păuna a po-
vestit cu o candoare ingenuă, uşor pel-
tică cum era:

– Cum să vă spun eu vouă. Iaca,
m-am dus la cooperativă să cumpăr
gaz că nu mai aveam strop. Ce era pe
fundul lămpii aia aveam. După ce am
dat de mâncare la păsări, la porc şi la
vacă, am intrat în casă să pregătesc
lampa pentru seară. Că eu nu mă culc
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devreme. Mai torc, mai împletesc la
andrele. Am dat lampa jos din cuiul
din perete, i-am pus gaz, am verificat
fitilul şi am şters sticla. Când m-am
dus la cooperativă să i-au gaz am luat
de la poştă şi câteva ziare să pot şterge
bine sticla de la lampă. După ce am
făcut toate acestea, am aprins-o şi am
agăţat-o la locul ei în cui. Dar nu a
stat. A căzut în pat, s-a spart sticla, s-a
vărsat gazul şi s-a aprins macatul. Apoi
nu mai ştiu nimic.

– Vezi ce păţeşti dacă nu eşti a-
tentă. Cred că nu ai agăţat-o în cui.

– Pesemne că a fost o muscă!
mai apucă să spună ţaţa Păuna.

Popa Rică
Pe vremuri preoţii erau cu mult

mai apropiaţi de oameni în sensul că se
comportau ca majoritatea sătenilor.
Adică erau foarte populari. Unul din-
tre aceştia era popa Rică, pe numele
său Aurelian Roşioru. După cum am
văzut într-o altă întâmplare, popii îi
plăcea viaţa, anturajul. Venind odată
către casă, de la un chef, cu şareta con-
dusă de însămânţătorul artificial Mi-ro-
nel, zis şi veterinarul, într-o curbă mai
strânsă şi având ceva viteză s-au răs-
turnat cu şareta. Este de la sine înţeles
că nu erau treji. Cert este că întâmpla-
rea nu s-a lăsat cu urmări. Nici oame-
nii, nici calul nu au păţin nimic. Doar
şareta a fost uşor avariată.

Peste ani, după ce popa a ajuns
la un standard mai ridicat de viaţă şi
şi-a cumpărat un autoturism, venind
spre casă de acolo de pe unde l-au pur-
tat nevoile, l-a întâlnit pe Mironel şi

l-a poftit în maşină pentru a-l duce a-
casă. Popa nu prea era îndemânatic, o
fi avut şi ceva băutură la bord, astfel
că într-o curbă, aidoma ca pe vremuri,
s-au răsturnat şi cu maşina, ca pe vre-
muri cu şareta.

După ce au ieşit teferi din maşi-
na şifonată destul de serios, popa a zis
cu năduf, ca şi cum s-ar fi răzbunat du-
pă atâta  amar de ani şi abia acum ar
fi avut prilejul să o facă:

– Na, că ţi-am făcut-o şi eu!

Rândul la oi
Există o practică a sătenilor ca

atunci când au un număr mic de oi să
tocmească nişte ciobani şi să înfiin-
ţeze o stână cu un număr suficient de
capete pentru ca activitatea să fie ren-
tabilă pentru toată lumea. Sătenii erau
mulţumiţi că de oile pe care le aveau
se îngrijeau oameni pricepuţi, care fă-
ceau caş, brânză şi urdă bună, nu-i pă-
căleau, iar ciobanii erau mulţumiţi pen-
tru că în afară de bani mai primeau şi
produse alimentare şi hrană de la fie-
care proprietar, atunci când îi venea
rândul.

Ciobanii nu făceau parte din ca-
tegoria sfinţilor, dar nici a răufăcăto-
rilor. Nu prea înşelau. Când le venea
rândul sătenilor să intre în posesia
brânzii, era trimis, de regulă, mezinul
stânii să le-o ducă acasă. Acesta avea
sarcina, printre altele, de a le aduce de
la proprietari, în afară de merinde, şi
băutură. Pe acolo nu prea exista vin, dar
ţuică se găsea din belşug de cele mai
multe ori, funcţie de rodul anului.

Într-o zi rândul a ajuns la tuşa

ALMANAH  2016166



Smaranda. Cum era singură acasă şi
era mai zgârcită decât moşul său a ţi-
nut să-l înştiinţeze pe cioban că nu mai
are ţuica pe care o ştia:

– Nu mai am, mamă, ţuică din
aia bună. E acră, afumată... Că asta ne-a
mai rămas. Sper să ne ajungă până la
toamnă.

– Nu contează, tuşo. Lasă bre, că
la proşti nu se cunoaşte!

La înmormântare
Tot satul ştia că ţaţa Mariţa a lui

nea Dobre, bocitoarea satului, plângea
cu muci. Zicea ce zicea din gură şi, la
un moment dat, dădea capul pe spate
şi-şi sufla nasul încât lumea era stro-
pită de un jet mucilaginos. Şi plângea
şi bocea de i se rupeau băierele inimii
de vorbele ei cântate într-o melodie ce
combina balada lui Gheorghelaş de la
Gura Teghii, de unde era de loc, cu doi-
nele de jale ale ciobanilor de la Lopă-
tari. Multe dintre femei începeau şi ele
să plândă de focul ţaţii Mariţa. S-a în-
tâmplat că într-o bună zi să îi moară băr-
batul. De acasă şi până la biserică, de
la biserică şi până la cimitir a ţinut-o
tot într-un bocet. La marginea gropii
îl plângea pe nea Dobre mai abitir ca
pe traseu, de ţi se rupea sufletul:

– Unde te duci tu, Dobreee? Pe
mine cui mă laşi, Dobreee, singură şi
neajutoratăăă? Nu plecaaa, ia-mă şi
pe mine cu tineee!

Şi tot repeta în acelaşi timp cu
preotul care făcea ultima slujbă la groa-
pa răposatului. Numai la „veşnica po-
menire” a avut un moment de linişte
când privea cu ochi pierduţi, pentru

ultima oară, chipul lui Dobre.  Acesta
nu o băga în seamă, pe nimeni nu bă-
ga în seamă. Era fudul pentru ultima
oară, aşa cum fusese toată viaţa. După
ce s-a terminat „veşnica pomenire”
din pieptul fragil al ţaţei Mariţa s-au
auzit iarăşi bocetele de acum cunos-
cute spuse cu mai multă durere, de-
oarece groparii începuseră să-l pre-
gătească pe Dobre pentru Marea Tre-
cere.

– Unde te duci tu, Dobreee? Pe
mine cui mă laşi, Dobreee, singură şi
neajutoratăăă? Nu plecaaa, ia-mă şi
pe mine cu tineee!

Cum sta ea aplecată peste si-
criu, bocind continuu, în timp ce gro-
parii puneau capacul cosciugului o pa-
lă de vânt îi ia poalele hainei şi o prin-
de între corpul sicriului şi capac toc-
mai când groparii băteau ultimul cui.
Nimeni nu şi-a dat seama de acest lu-
cru. Când a fost să-l coboare în groa-
pă, odată cu sicriul lui nea Dobre era
trasă şi ţaţa Mariţa. Şi în liniştea so-
lemnă, potrivită momentului, vocea
Mariţei a răsunat strident, venită parcă
de pe altă lume, în timp ce trăgea spre
înapoi de poalele hainei:

– Da, du-te dracului Dobre, că
eu am glumit. Nu vreau să merg cu ti-
ne!
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Iuliana Paloda-Popescu

Trandafirii sălbatici

Doamne,
noaptea se stinge 

şi însetată beau roua dimineţii, 
pe când pasărea zorilor se roteşte
aprinzând Cerul... merg pe ierburi
târzii, iar prin Valea Cireşului trec
amintiri, văluri de ceaţă se-ntind
peste apele Câlniştei dintr-un alt

veac... singură ating apa cu 
palmele, o strecor printre 

gene şi-mi descopăr 
plutind în adâncuri
chipul suav, încă 

neatins de suflarea 
morţii, iar

dinspre

câmpie aud
vocea străbunilor care

vin să asculte clopotul inimii -
biiing-baaang!...Trupuri de humă şi
Cer se ridică în vântul de seară, iar

Soarele se topeşte în apa de foc, 
din care trandafirii sălbatici 

beau nemurirea şi se înalţă apoi,
peste spinii de aur, cum doar Tu 

Te înalţi şi aduni lacrimile 
celor răniţi, umiliţi, 

părăsiţi în dureri 
până la uitare, 
până la iertare, 

până la primirea 
dragostei
Tale !...

Într-o privire albastră

Seara

coboară, lungi pânze de
fum adie pe ziduri, pe străzile

albe, făclii se aprind la răscruci,
iar în pieţe, cei săraci se încălzesc

lângă focuri şi visează nopţile în
care Îngerul trece înveşmântat

în cămaşa lui de mătase
albă, Îngerul ce

ne cunoaşte
şi ne ţine de mână sub

felinarul aprins, şoptind vorbe
de neînţeles, Îngerul ce ne apropie
de vis şi de aura Lunii, fără să ştim

gândul lui, pentru că El este cel
ce veghează, să nu cazi, iar

de se-ntâmplă să
luneci pe

frunzele
reci, lăcrimând uneori,

El întinde o aripă şi te înalţă
încet, lângă inimă, pentru că ştie

cum treci, ca un cântec pe ape sau
pe ţărmul de aur, unde El, numai El
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te cuprinde într-o privire albastră
şi te poartă în taină sub

pleoape!...

Ca o petală albă

Acum,
orizontul este departe,

numai dacă întinzi  braţele vei
atinge mătasea Cerului şi-ţi vei afla

numele – spune Îngerul... iar pasărea
apelor te va trece dincolo şi te vei trezi
din somnul adânc, în care ai căzut

pradă
vânătorilor, singur, pe câmpiile albe, cu

braţele deschise, purtând sub
pleoape

amintirea mărului din care ai muşcat
cândva lumina dulce, azurie,

sperând ca

fructul
rumen să te poarte-n

veşnicie!... Biruinţa e a celor
ce-aşteaptă - spune Îngerul şi-ţi

pune-n palme tipsia de argint pe care
stă o carte ferecată, apoi, priveşte Cerul

şi îţi aminteşte că-n puterea nopţii
piere

întristarea şi intrând în vis cu sufletul
curat, vei fi mereu mai tânăr

şi mai singur, plutind pe
ţărmurile vii, ca o

petală albă!...

Semnul Îngerului

Când va fi,
nu vreau să ştiu dinainte,

ci doar să lunec precum frunza
de aur, pe apele râului străjuit

de arini - spune bărbatul

îngândurat, în timp
ce priveşte Cerul

înalt!...

Când va fi,
vreau să mă înfăşaţi

în vălul de fum al câmpiei,
dar să nu îmi acoperiţi mâinile,
pentru că va veni vremea când
Îngerul va suna din trâmbiţa de

argint şi mă voi închina -
spune femeia!...

Amin! Iar
când veţi adormi, eu

voi veni la puntea dintre lumi
purtând în slavă semnu-acesta -
şopteşte Îngerul şi-apoi, dispare

în cireşul înflorit, lăsând în
urmă o mireasmă vie

şi o adiere de

petale albe!...
Totul s-a petrecut

prea repede, încât nici nu
am văzut semnul Îngerului -
strigă bărbatul întristat, în

timp ce vântul înfioară
apa şi arinii

tineri!...

Nici eu
n-am înţeles nimic -

suspină-n zori femeia, în
timp ce-şi scutură petalele
din părul nins şi vede vălul
fumuriu cum se scurtează

încet, de la un
capăt!...

Nu vânătorii

Doamne, acum
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ştiu cum va fi - pasărea inimii
mele va sorbi însetată ultimii stropi

de sânge, apoi, ascultându-Ţi
chemarea

dintâi, se va întoarce speriată şi
încercând să

iasă din pieptul ferecat, îşi va întinde
aripile

către Tine, prefigurându-mi palmele
deschise

în lumină şi slobozindu-şi cântecul
din

urmă, va pune peste gura mea
pecetea altui

veac!...

Nu vânătorii
ne vor osteni, gonindu-ne-n

hăţişurile nopţii, nici haitele de lupi
sau de hiene-nfometate, nici rănile

iubirii
sau durerile dintâi, nici amintirile-n

tăcere
depănate, ci doar nestinse şi amare

gânduri
plutind pe nuferii-nserării, până la

marginea
pământului, unde afla-vor apa vie, mai
rece şi mai clară şi adâncă, aşa cum

n-au visat să fi-ntâlnit
vreodată!...

Mărturisiţi! -
şopteşte Îngerul încet,

rotindu-şi aripile-nalte!...Apoi,
dispare în lumina Lunii şi rămânem
singuri, privindu-ne în oglinda apei şi

înţelegând că suntem altfel decât
ştim, în

timp ce îi alegem păsării grăunţele
de mâine,

mai proaspete, mai pure, dar
legănând în

ele visul morţii ce ne atinge-n taină
mâna, ca într-un tandru şi

etern sărut!...

Muzeul imaginar

În muzeul imaginar,
cuştile de aer expuse atent în bătaia
gândului leagănă alene exponatele

vii…
uite, dacă vrei să atingi marea,

întinzi braţul
şi simţi valul înspumat, în timp ce

tălpile tale
se aprind în dogoarea ţărmului, pe

când Îngerul
scutură peste tine norul alb în lumina

Lunii şi
cu braţele ascunse în văluri de 

mătase te
înalţă la Cer, amintindu-ţi de-un dor de
ceva neştiut, când o mână se-nchide,

iar o alta se face zbor
nevăzut!...

Singură inima ştie
trecerea prin pereţii de aer,

când sângele tremură neliniştit în
sorbul visului, cutremurat de-o nouă

dragoste, a cărei floare întinde
rădăcini

adânci în pieptul tău, tânjind către
lumina

altui Cer, în care fructele  tăcerii
visează

cum se-mplinesc în inima de aur şi
apoi,

se pierd în fluxul ierbii visătoare, fără
să ştie umbra şarpelui ce lunecă
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ducând cu ea otrava verde
şi ucigătoare!...

Dacă vrei
să afli iubirea, trebuie să

atingi viaţa cu pleoapele închise,
pentru ca norii să nu îţi acopere

inima!…
Doar aşa vei putea plămădi fiinţă din

fiinţa
ta, doar aşa vei putea să o numeşti,

pentru ca
singură, într-un veac de-ntuneric, să

poată
aprinde candela, în timp ce ochii tăi  se
vor deschide încet şi vor privi adânc

în apa Cerului, unde vedea-vei
cum te legeni, cu flacăra

în palme!...

Lecţii de pierdere (I)

Să pierzi
este o lecţie grea pe care

o înveţi amăgindu-te că nimic
din ceea ce este aici nu te poate

atinge,
dacă nu îngădui...dar nimeni nu ştie

când
va pleca pe cărarea subţire, ca un

fum risipit
la un capăt...iar urmele singure se

vor opri

undeva, la marginea pădurii, unde
vine

Pasărea albă şi cântă, pentru ca tu
să ştii că a sosit clipa în care

te vei desprinde şi te
vei înălţa!...

Lecţii de pierdere (II)

Să pierzi
e-ntâmplarea de dincolo,

unde sângele năvăleşte şi face să
doară fiece rană pe cumpăna nopţii,
în timp ce eu întind braţul spre tine şi
sper că mai ştii ce am scris pe marea
înspumată, pe când eram singuri şi mai
vii decât am bănuit vreodată...iar când
îmi vei pune brăţara de iarbă, îmi voi
aminti adierile vântului peste seara

înaltă şi-n sărutul din palmă
voi vedea cum

tresare puiul
de pasăre albă cu aripile

întinse între Cer şi Pământ,
visându-mi viaţa rătăcită într-un zbor

prelung, ori poate într-o inimă de 
piatră,

ori într-un cuvânt, la care nu ştiu 
să ajung,

pentru că rănile târzii sunt încă vii 
şi dor,

nimeni nu poate să-nţeleagă rostul lor...
poate un Înger, într-o doară, va

încerca
să le împartă-n două: cele din Ceruri -

nimb de nor,  cele de-aici -
o veşnică povară!...

Lecţii de pierdere (III)

Să pierzi
înseamnă să mergi mai
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departe, amintindu-ţi că Dumnezeu
se arată singurătăţii tale, aşteptării

tale şi
înveşmântat în haine de lumină vei

putea să
priveşti  Cerul şi să vezi cum 

valurile mării
vin spre ţărmuri, apoi pleacă 

şi adâncurile
se-nfioară când apele se-ntorc 

în lacrima
iubirii...uneori, marea leagănă un trup

de bărbat stins, poate va veni o
femeie să-l plângă, să

îl înfăşoare

în giulgiuri
albe şi ca pe un prunc să

îl poarte în inima ei adâncă…astfel,
doar prin memoria apei ne vom

schimba
şi vom trece - iată, firul de nisip se

va împlini
într-o perlă rotundă pe care marea 

o va înfăşa
în cochilia sa, pe când pasărea de foc

va cânta,
va însenina zorile, arborii trişti se

vor legăna
tăinuindu-şi comorile, numai noi, tot

mai
singuri, vom călători cu sufletele

prin aer, pe ape, adunaţi în
şiragurile albe!...

Numai Tu știi

Dumnezeul
meu, nu mă părăsi!...

Iată, vine un Înger şi îmi
şopteşte ceva, dar eu nu ştiu

dacă este un Înger alb sau
un Înger negru, pentru că

numai Tu ştii!...

Apoi,
din ochiul inimii

creşte o lacrimă şi eu nu
ştiu dacă este o lacrimă albă
sau o lacrimă neagră, iar în

sufletul meu se roteşte
pădurea

şi cântecul
păsării se aude până

departe, pe câmpul de rouă,
unde Cerul sărută pământul,
în care mereu mă întorc şi

mă adun, ca un
prunc

în pântecul
rotund al unei femei

frumoase, de care nu ştiu
ce mă leagă - flacăra, vântul
sau valul, iar pasărea visului

se apropie şi mă frâng,
mă rup

de pământ,
mă înalţ şi cu braţele

deschise pe sub aripile ei,
plutim spre un alt Cer, dar

nu ştim dacă este un Cer alb
sau un Cer negru, pentru

că numai Tu ştii!...
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Prof. Gheorghe Postelnicu
Analiza corespondenţei intitu-

late „Explorări pe un tărâm fascinant”,
susţinute de redutabilul filolog I. Ne-
delea, la rubrica „Vorbe şi tâlcuri”, din
revista ÎNTREZĂRIRI, nr. 12 (2015),
ne-a determinat să răsfoim caietele-
manuscris ale unei proiectate şi neter-
minate lucrări, „Repertoar lexicogra-
fic Vasile Voiculescu: muntenisme, ter-
meni populari, arhaisme, „proza” la
care am trudit în anul următor apari-
ţiei monografiei „Viaţa şi opera lui Va-
sile Voiculescu” (EuroPress Group,
2012). Corespondenţa bunului nostru
prieten era prilejuită de întâlnirea sen-
timentală cu studiul Elenei Vieru, „Cu-
vântul popular în proza lui Vasile Voi-
culescu” (2014) şi a fost redactată cu
rigoarea şi argumentaţia care fac din
I. N. un nume preţuit de oamenii de cul-
tură de la Suceava la Braşov, trecând
prin Valea Buzăului.

Purtaţi de fiorul emoţiei provoca-
te de cele două remarcabile osteneli -
ale Elenei Vieru, pe care nu o cunoaş-

tem direct, şi a lui I. N. - ne îngăduim
să aducem câteva observaţii şi com-
pletări cu caracter statistic, referitoare
la particularităţile vocabularului voi-
culescian. Ca o coincidenţă, selecţia
noastră lexicală din 2013 a vizat toate
scrierile în proză, edite şi inedite, an-
tume şi postume, aflate în cele două
integrale Sorescu (1998 şi 2004, Ed.
Anastasia şi Ed. Cartex 2000) care
cuprind naraţiunile publicate în cele
trei volume din 1972, ca şi cele lăsate
în afara acestora. De menţionat pre-
ferinţa autorului pentru termenul „nu-
velă”, justificat prin sensul originar al
speciei folclorice munteneşti („Tata
nu a scris povestiri, ci nuvele, titlu la
care ţinea în mod deosebit, având ca
model pe Edgar Alan Poe” - Radu
Voiculescu). 

Perimetrul geografic pârscovean
în care ne-am născut şi am copilărit
atât eu, cât şi I. N. şi V. Voiculescu
măsoară 1000 de metri în lungime şi
200 de metri în lăţime. Un perimetru
care exclude diferenţele fonetice sau
lingvistice. Citind şi notând, am fost
surprins de frecvenţa mare a unor for-
me populare, cum ar fi verbele „a cer-
ca - cercare” şi „a căta - cătare”, sub-
stantivul „iz” şi adverbele „aci” şi „acu”.
Termenul „a cerca” (a încerca) este
folosit de 42 de ori în scrierile mai
scurte şi de 20 de ori în „Zahei Or-
bul”, cu sensul de bază (a înfăptui ce-
va provizoriu), dar şi cu înţeles secun-
dar (a verifica, a se strădui, a se face
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simţit). De exemplu: „Cercai în tot fe-
lul să-l fac să înţeleagă întrebările me-
le despre fata javaneză, dacă a fost, un-
de e acum, de ce a plecat…Prietenul
cerca să mă aducă la realitate.” („Fata
din Java”), „Câinii cercaseră orbe-
căind să fugă acasă” („Căprioara din
vis”), „Abia dacă uneori cerc să răsfo-
iesc ciorne de poeme părăsite ori vechi
scrisori” („Capul de zimbru”), „Diha-
nia, descoperită, cercă să se tragă îna-
poi” („Ultimul berevoi”), „Cerca să-l
abată” („Zahei Orbul”), „…cercau ta-
vanele” (idem). A cerca avea o încăr-
cătură semantică mai bogată decât „a
încerca”. Acesta este, poate, şi moti-
vul pentru care a pierdut teren, fiind în-
locuit cu sinonime tinere şi restrânse
semantic. În vremea copilăriei noastre
(1950-1960), nu se mai folosea în Pâr-
scov, ci doar în satele din munte (Târ-
cov, Pietraru, Godeşti, Pănătău). Nu-l
întâlnim în scrierile de tinereţe („Po-
emul Hanului cu Urşi”, „Amintiri des-
pre pescuit” şi „Şcoala nouă”), trăgând
de aici concluzia că în familia Sul-
tanei şi a lui Costache Voicu nu se prea
folosea. Poate că muntenii din satele
pe unde a ucenicit tânărul medic…

Între cuvintele preferate de ma-
rele scriitor, se află substantivul „iz”
(de origine maghiară), folosit de 16
ori în nuvele şi de 10 ori în „Zahei Or-
bul”. Cu înţelesul de „miros sau gust
neplăcut, miasmă; ton, nuanţă” este
prezent şi astăzi în vocabularul pârs-
covenilor. „…vorbe cu iz gâlcevitor”
(„Capul de zimbru”), „Am tras adânc
toate izurile amurgului” („Sakunta-
la”), „El întâi le-a mirosit: izul lor l-a

înviorat” („Ciobănilă”), „…să cunoas-
că izul de femeie” şi „izul de ţigan”
(„Zahei Orbul”). Atenţia cercetătoru-
lui este atrasă şi de formele populare
ale adverbelor „aci” (de 8 ori), cu va-
rianta „ici” (5) şi „acuş”, cu variantele
„acuşi, acu, acuşica”. Toate sunt vii şi
astăzi. 

Focalizând analiza pe fiecare
nuvelă în parte, observăm că, în func-
ţie de temă, subiect şi personaje, auto-
rul foloseşte mai insistent unii termeni
populari: „huet”, „năboi - a năboi”,
„oţărât” („Lostriţa”), „ceacâr”, „cis-
lă” („Revolta dobitoacelor”), „gor-
gan”, „a se iţi” („Taina gorunului”),
„târlie”, „viforniţă” („Behaviorism”),
„a se aciuia”, „a se hăisi”, „a des-
căiera” („Iubire magică”), „orbenie”,
„a bâjbâi”, „deşti”, „a dibui” („Zahei
Orbul”). Aceştia au o funcţie estetică
înaltă. Scoţându-i la lumină, îi punem
la dispoziţia limbii contemporane, aşa
cum şi-ar fi dorit şi Voiculescu. El i-a
asimilat şi i-a folosit şi în scrierile cu
decor urban, într-un flux verbal firesc.
Vocabularul său special, recunoscut
de contemporani, nu exercită o pre-
siune nedorită asupra frazei. El se in-
sinuează discret printre termenii fon-
dului principal de cuvinte, rezultând
acel fagure de miere invocat de ma-
rele Eminescu. Fie că e vorba de ar-
haisme, regionalisme sau cuvinte po-
pulare, un lucru rămâne: acordarea u-
nor sensuri noi, de context, termeni-
lor, acţiune semantică delicată, încu-
nunată de fiecare dată, cu rezultate ex-
cepţionale.
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Daniela Şontică

Ziua când purtam un singur cercel

Era ziua când purtam un singur cercel,
lung şi ascuţit ca o sabie.
Lângă mine venise un bărbat 
care mă numea zeitate, deşi 

nu credea în mine.
Cuvintele lui erau din cretă, 
le aruncam distrată
în faţa trenului. 
Ca să mă-mblânzească, îmi spunea

poveşti,
îmi descria un decor romantic,
în care aveam să fixăm toate 

ceasurile 
după cum am fi dorit,
îmi promitea un trai edenic 

în pădurea primordială
cu păsări rare, orhidee sălbatice 

şi copaci de ceai
care îşi aplecau ramurile în faţa 

oamenilor,
cu animale vindecătoare prin

prezenţa lor 
şi plante parfumate, înalte 

cât zgârie-norii, 
blânde şi ascultătoare ca bunicii,
pe spatele catârilor s-ar fi purtat 
în desagi imenşi fructe zemoase 
pentru copiii pădurii primordiale.

Zeitate, spunea el, vom fi fericiţi, 
aşteaptă-mă 

şi voi veni să te duc acolo într-o zi.
Dar nu, nu-mi cere asta acum...

Oare nu atunci mecanicul 
de locomotivă ne-a aruncat 

în mijlocul stepei, nu atunci haita 

aceea de animale mărunte, 
sâcâitoare şi înfometate ne acoperise
cu totul trupurile înfricoşate? 
Nu atunci mi-am scos 
cercelul lung şi tăios ca o sabie 
şi am retezat rădăcinile visului 
şi mi-am tăiat părul lung, care îşi 

făcuse atâtea speranţe?

23 martie 1970

Dacă aţi încercat vreodată să treceţi
prin sunetul ploii 

fără să vi se vadă cearcănele 
şi fără să purtaţi 

doliu pentru ultima clipă de delir,
mai ales dacă nebunia aţi reuşit 
să o numiţi stăpână peste altcineva

dacă aţi avut numai întâmplător 
desenate pe haine oase de morţi 

cuviincioşi 
în timp ce umbra vi s-ar fi alungit

peste poate,
dacă aţi fi văzut migdalele cum

stăteau pe ram 
şi el nu reuşea să le pună un nume 

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

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

dacă dintr-un zâmbet ar împrăştia 
în grădină 

toate cuvintele limbii primordiale, 
o, dacă din coasta 
lui ar izvorî 
un râu 
pentru 
setea aceasta.

Scripcarul pe acoperiş

Sunt scripcarul pe acoperiş,
vreau să spun de pe toate 

acoperişurile lumii.
Copiii de lapte mă ştiu
se sperie de paşii ce se aud înfundat
până în inimă,
pisicile mă recunosc - noaptea
alergăm împreună
şi râdem de versurile noastre triste,
doar voi nu mă cunoaşteţi,
cu ceasurile voastre
potrivite după un alt timp.
Îmi pare rău, dar când scrieţi poezie
din plictisul grăsuţ al fericirii,
mâinile voastre stângi ivesc 

excrescenţe
în loc de mângâieri,
iar mânile voastre drepte
nasc o mare umbrelă de carne
să vă adăpostească de posibile 

întâmplări.
Şi nu este ceea ce credeţi -
ploaia cade pe acoperişurile de tablă,
pisicile alunecă de pe coame,
hohote se înalţă din oraşul 

de carne fericită.

Levitaţii

Drum transilvan sub soarele
de paloarea frunzei de frasin,
călătorie prin sate cu punţi aşezate
peste râuri mici curgând
printre case văruite de Paşti,
cu anii zidirilor încrustaţi 

pe frontispicii,
cu râsete de copii învăţând 

să meargă pe bicicletă,
cu vite blânde, ce se întorc singure

de la păşune,
cu centrul universului în centrul 

satului,
iar peste toţi şi peste toate
Chrişti răstigniţi pe tablele crucilor,
levitând fără oprire
sub pleoapele devenite
două porţi peste care nu poţi vedea

nimic.

Să mă fi numit Maria

Să mă fi numit Maria,
să nu fi avut un sânge atât de 

clocotitor,
să fi dus o viaţă retrasă
într-o casă de pe malul lacului,
să fi fost stăpâna
celei mai frumoase hulubării,
să fi avut harul de a salva de la moarte
fluturii trecuţi de o zi,
să nu se fi risipit pe mine
cuvintele binevoitorilor
şi mai ales toate iubirile mele 

să fi fost tu.
Dar aşa, ce lucru scandalos,
te-ai aplecat în ţărână
şi ai cules aura mea
zdrenţe,
zdrenţe.
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În istoria românilor femeile nu
au ieşit în evidenţă, sau, mai bine zis,
cronicarii şi istoricii nu le-au acordat
o prea mare importanţă. Soţiile dom-
nilor români au avut însă cu siguranţă
un rol important. Prin ele s-a asigurat
dinastia domnitoare, prin rudele lor
importante din zona sud-est europea-
nă s-au asigurat alianţe şi sprijin pen-
tru domnia soţilor lor, prin zestrea lor
au avut un rol mare în creşterea pres-
tigiului şi puterii domnilor şi, nu de pu-
ţine ori, au condus direct, fie ca regen-
te, fie din umbră. Cele mai multe din-
tre ele au avut o viaţă tristă, plină de
primejdii şi privaţiuni, au trăit în exil,
de multe ori urmărite de cămătari. Ele
au trebuit, în lipsa soţilor morţi sau sur-
ghiuniţi de către Poarta Otomană, să
asigure creşterea şi educaţia copiilor
şi să lupte pentru drepturile la tron ale
băieţilor lor. Multe soţii de domni şi-
au ilustrat cu cinste numele şi rolul
lor. Nicolae Iorga spune că nu de pu-
ţine ori „Doamna ţinea locul Domnu-
lui”.

Una dintre aceste Doamne a fost
şi Chiajna, fiica lui
Petru Rareş, dom-
nul Moldovei, şi a
Elenei Brancovici,
a doua lui soţie, du-
pă alte surse a Ma-
riei, prima lui so-

ţie. S-a născut în Polonia, în 1525,
unde tatăl său trăia în pribegie. Se pa-
re că de botez se numea Ana, dar pen-
tru a o deosebi de o altă soră, numită
tot Ana, i s-a zis Chiajna. În iunie 1546,
la vârsta de 21 de ani, se căsătoreşte cu
Mircea Ciobanul, domnul Ţării Ro-
mâneşti (1545-1552; 1553-1554; 1558
- 1559), fiul natural al domnului mun-
tean Radu cel Mare, de unde-i vine nu-
mele de Mircioaia. Nunta a avut loc
la Iaşi, naş fiind Ioan Sigismund Za-
polya, principele Transilvaniei. 

Numele de Cio-
banul i-a rămas de la
negoţul cu oi practicat
înainte de a lua dom-
nia. Este primul domn
al ţării numit direct de
către turci, care a dus
însă o politică de echi-
libru între turci şi cre-

ştini, marele dragoman al Porţii Oto-
mane spunând despre el că, „nu este
nici turc, nici creştin”. A avut multe
conflicte cu boierii, pe care i-a prigo-
nit, încât Jan Honterus a scris că, „i-a
întrecut  pe tiranii cei mai cruzi prin săl-
băticia sa”, iar Georg Reicherstorffer
spune că, îi „întrece cu mult în cruzi-
mi şi tiranie pe toţi înaintaşii săi”
Această atitudine a sa l-a făcut pe N.
Iorga să-l numească un „crunt omorâ-
tor de boieri”.
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Doamna Chiajna a fost o femeie
aprigă şi a stat neclintită alături de so-
ţul său şi l-a sprijinit cu toate mijloa-
cele care i-au stat la îndemână atât în
lupta cu boierii cât şi pentru păstrarea
tronului. După prima domnie a soţului
său a reuşit chiar să corupă haremul
sultanului şi să-i redea acestuia dom-
nia.

Mircea Ciobanul a murit la 25
septembrie 1559, unii consideră că
otrăvit, şi „Îngropatu-s-au în biserica
domnească, în Bucureşti” de la Curtea
Veche. Rămânând văduvă cu şapte co-
pii, pentru care a luptat să-i „căpătu-
iască”, Doamna Chiajna se aşează în
fruntea oştirii pentru a-l impune pe
tron pe fiul său, Petru cel Tânăr, îm-
potriva voinţei boierilor, şi reuşeşte
să-şi înfrângă adversarii la Şerpăteşti
şi Boian, asigurând cu sprijin turcesc
domnia fiului în timpul căreia a fost
adevaratul conducător al ţării. Cronica
ţării spune: „Se pune în fruntea oastei
domneşti, fiind singurul exemplu din
trecutul nostru al unei femei condu-
când o oaste la război”. În amintirea
acelor lupte a ridicat „Crucea doam-
nei Mircioaia” din Bucureşti, pe locul
unde va fi mai târziu Spitalul Brânco-
venesc.

Petru cel Tânăr s-a născut prin
1547. A luat scaunul domniei la vârsta
de 13 ani, adevăratul conducător al ţă-
rii fiind mama sa: „şi au venit doamna
Chiiajna cu fii-său Pătru vodă în sca-
un” precizează cronicarul. Domnia sa
(1559-1568) a fost tulburată de pre-
tendenţi la tron şi numai energia ma-
mei sale a făcut să se menţină pe tron.

De asemenea, Doamna Chiajna
l-a ajutat pe fratele ei vitreg, Iancu Sa-
sul, un copil din flori al lui Petru Ra-
reş cu o săsoaică din Braşov, să ia
domnia Moldovei. 

Rolul său în istoria timpului se
vede şi din pictura murală  de la bis-
erica mânăstirii Snagov unde Doamna
Chiajna ne apare cu coroană de aur pe
cap, îmbrăcată în caftan muntenesc,
cu guler răscroit, detaşabil, de aur sau
taftă, împodobit cu mărgăritare aco-
perindu-i umerii şi îmbrăcând pe de-
desupt dulamă. În picioare poartă ghe-
te de un roşu aprins. Pictura o prezintă
ca pe o împărăteasă bizantină. 

Ca o mamă bună, a avut grijă
să-şi mărite bine fetele, pe Anca, cu ba-
nul Neagoe, pe Alexandra (Ruxan-
dra), cu cămăraşul Gheorghe Hriso-
verghi, pe Marina, mai întâi, din raţi-
uni politice, cu Ion Cantacuzino (Ini-
ma de mamă a Chiajnei a învins, pu-
nând la cale răpirea miresei din mâna
bătrânului şi urâtului Ioan Cantacu-
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zino, ceea ce i-a adus ura neîmpăcată
a lui Mihai Contacuzino Şeitanoglu),
apoi cu Stamate Paleologul, nepotul
patriarhului Iosif, pe Dobra, logodită
iniţial cu Despot Vodă, cu Murad, fiul
şi moştenitorul sultanului. 

Cu toate eforturile mamei sale,
Petru cel Tânăr a fost în cele din urmă
mazilit de către turci în iunie 1568 şi
exilat la Konieh, în Asia Mică, unde a
murit la 19 august 1569, „sfârşitul fi-
indu-i însă grăbit prin administrarea
pe furiş de otravă”. Fiii rămaşi, Mir-
cea şi Radu, pentru a se salva s-au
turcit, cu numele de Ahmet şi Iusef. 

Doamna Chiajna, îndurând exi-
lul, moare la Istambul în 1588 la vâr-
sta de 63 de ani, „după ce cunoscuse
toate cele bune şi cele rele ale vieţii,
de la Domnie până la negustoria cu
mărunţişuri pe care o face pentru a
trăi” după surghiunul din 1575 la Alep.
Se pare că a fost înmormântată în rit
musulman, „Căci exclus nu este – spu-
ne cronicarul -, ca fata lui Petru Rareş
să se fi lepădat până şi de legea ei stră-
moşească, pentru a putea fi, îmbrăţi-
şând islamul, mai aproape de copiii ei,
pe care e vădit că i-a iubit mai mult
decât pe oricine pe lume” .Unii au so-
cotit-o „intrigantă, lacomă, desfrâna-
tă”. Nicolae Iorga consideră că în ea
„trăieşte sub formă de ambiţie nedomo-
lită perseverenţa lui Ştefan cel Mare”
a cărei nepoată era. Nu ştim astăzi un-
de îşi are mormântul această Doamnă
pe care a făcut-o nemuritoare Alexan-
dru Odobescu prin nuvela sa.

Numele ei a rămas legat şi de
ctitorirea unor lăcaşuri de cult. În 1559

a ctitorit cu soţul ei schitul Iezerul din
judeţul Vâlcea. Împreună cu fiul ei es-
te ctitorul mânăstirii Plumbuita „de la
podul Colentinei”  şi a bisericii noi de
la mânăstirea Snagov, şi tot ei au zidit
biserica „Sfântul Nicolae” din Câm-
pulung Muscel, numită şi Biserica Dom-
mnească, prin anii 1565-1566. Tot de
numele ei se leagă şi ctitorirea schitu-
lui Cârnu din judeţul Buzău, aşa după
cum spune un document din 1649, că
„fost-a domnească, a doamnei Mir-
ceoaia, această mănăstire”.
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Constantin Deneş
Promisiuni deșarte

De-a lungul anilor trecuți,
Spuneai, în glumă, că te muți,
Cu manuscrise, nopți, mistere,
În cele mai înalte sfere
Din turnul tău de fildeș, mut,
Și vestea, sigur, m-a durut,
Am comentat-o îndelung
Drept un voiaj de nibelung,
Plecat, prin dat, spre noi ținuturi,
De unde așteptam să-mi fluturi,
Din barca făr-de-ntors, batista
Și să-mi trimiți, la timp, revista
Cu incitantele-ți eseuri,
Despre romanele cu „E”-uri
De-ale iluștrilor confrați,
Plus alte proaspete sinteze,
Menite gașca s-o șocheze,
Firesc, lăsându-ne mirați
De-acest fertil divin înalt,
De unde rătăcești c-un alt
Și, chiar, un nepereche cuget,
Da-mi vine brusc a scoate-un muget,
Amară formă-ntre concluzii
Despre fictivele iluzii,
Ești tot aici, firesc, terestru,
Îți spunem, unanim, maestru,
Ba, chiar, din ce în ce mai rar,
Tinzi să mai ieși, valid, din bar!



Nicolae Gâlmeanu
Boabe sângerii

Pe greabănul boilor bâzâiau 
muştele jugului

ca pe un hoit,
ţăranul se uita în urmă dacă vine

cineva,
şi nu mai venea,
bâzâia ceva pe spinarea sa, socială,
şi-i era frig,
i se agăţau mâinile prin rugii de

soare, între timp
prindea câte o gură de raze, 

îl ajungea
ţăranca de mama, cu mine-n copaie

şi mă lepăda
pe malul canionului, sătul, mă vărsa
cu burta umflată de supt din ţâţele

stoarse,
mă mâncau furnicile,
miroseam a lapte d'el crud, trăgeau
boii brazda până-n prăsele
şi tata, ciucur de tăunii animalelor,

cu lănciile aţâţate, făcuseră troc, 

şi-n urmă
nu mai venea nimeni bâzâitor,
decât eu,
în staula copăii, plângeam, soarele
mai avea cât o prăjină să dea ortul,

visam
că mama era cât o istorie borţoasă,
cu mine în pântece,
şi-mi cădeau din scutecele ochilor
boabe sângerii, de semănat.

Calul

Parcă n-avea cal! dar se-auzea
nechezat, tropăia

în spate, cu crucea sa, că
fusese văzut călare pe şa şi lovea 

din pinteni
în burta cabrată a animalului, 

de se vedea
pe faţa galbenă a lunii fire roşiatice

de păr, chiar
umbla încălţat cu cisme bilgher, 

în fiecare noapte,
să vadă lucernile tocmite pentru

iarnă, cum creştea
orzul clorofilei în burta pământului,

cernea
ciurul de cenuşă, să nu se întindă

torţelul, ori tufănele
de holeră, să nu se strice calul
la potcoave, auzeau hergheliile
cum îşi ţesală animalul, când lovea

garniţa de gaz,
aprinzându-i copitele, de tremurau

toţi urşii
de la casă: însemna că-şi ascunsese

trăsura şi şareta,
să nu fie trecut la impozite!
Ronţăia în tot satul şi lumea se
trezea din somn pe partea cealaltă,
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de departe, energii din vulcani
noroioşi îi clănţăneau

zăbalele-n gură: era duminică,
scârţâia un car la o vacă,
trăgea la jug, îi zbiera viţelul 

în burtă, scoteau aburi,
loitrele, nu vedeţi călăreţul? cum

peste zarea de bălegar
trona precum podoaba unui cap 

de cerb, pleoscăiau
de ţărână ţâţele vacii, dădea 

cu coarnele-n muşte,
să nu cazi de pe şa! ziceau unii 

şi schimba
în mâna din stânga codirişca, 

să se închine: să crească!
striga, aaa! se-auzea, arunc trifoi 

şi lucernă,
până-n mă-sa, să-mi fete un cal!
Aşaaa! trecea în cotigă, călare 

pe-o şa,
şi în urmă mirosea a lapte bătut 

de vacă.

Petrecerea 

Lumea avea câte un ac înfipt în cap,
într-o zi, când a apărut, începură 

să se bâţâie,
şi le vibrau antenele de pe fiecare cap, 
„nu se poate” ziseră capetele, când 

îl văzură 
intempestiv, să n-aibă nimic înfipt,

şi-l expulzară
ca pe o cruce lepădată de cimitir
Iar în insectar începu petrecerea

Mutanţii

Pentru că de fiecare dată, 
îngenunchind, ai sărutat

buza gropii cu mine, haide să migrăm

şi să scriem
în altă parte poezia în limba română,

acolo vom fi mai
bogaţi, acolo vom fi mai săraci

şi vom fi mai fericiţi
în nefericirea de-acolo, 

nu mai contează verbul pe care
nu l-am învăţat îndeajuns niciodată

la şcoală şi nu
înseamnă că vom învăţa vreodată

alt verb
„nani, nani”, o aud pe bunica, 

„nani, nani”, ne leagănă
femeia căreia îi suntem baby citeri,

să nu adormim,
iubito, poezia în limba română e alta.

Capul de mort

Pe stâlpii de înaltă tensiune
râd capete la capetele

altfel de capeta decât cele
de pe stâlp, mă

curentează fiecare cap
de pe stâlp pe unde trec şi

se miră de ce capul meu
nu poate fi electrocutat,

iau la picior toată ţara asta de stâlpi
electrocutaţi şi privesc

fotografiile capetelor,
ca un turist străin mănăstirile 

canonizate care se ivesc în cale
lampa cu gaz din copilărie

se uită la mine oarbă
ca la un stâlp de înaltă tensiune 

şi nu îmi mai
recunoaşte chipul de atâta viaţă, un arc
voltaic sâsâie între cele două chipuri,

iar Dumnezeu
prinde buricul în mâini şi îi rupe 

ştreangul
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Dr. Viorel Gheorghe

DIN AFACERILE 
SOCIETĂŢII FORESTIERE 

FOSTĂ „GOETZ”
CU PRIMĂRIA BUZĂU

Construirea căii ferate a adus orașului Buzău noi oportunități de dez-
voltare economică. Oraș negustoresc, aflat la întretăierea unor importante dru-
muri comerciale, deținătorul unui vestit târg comercial, Buzăul în a doua ju-
mătate a secolului al XIX-lea, înregistrează progrese în dezvoltarea unor ra-
muri industriale. Timid, în partea sudică a orașului, în jurul căii ferate începe
să se contureze, în preajma declanșării primului război mondial, un nucleu in-
dustrial. Primăria și Consiliul Comunal, au încercat să impulsioneze acest fe-
nomen, spre binele locuitorilor orașului. 

La 7 noiembrie 1907, Consiliul a luat în dezbatere cererea Societății Ano-
nime pentru Exploatarea de Păduri și Fierăstraie cu vapor fostă „Goetz”,  de
arendare,  pe o perioadă de 20 de ani, a unui teren, pentru construirea unui fie-
răstrău industrial, pentru fasonarea materialului lemnos exploatat pe Valea
Buzăului. Societatea dorea un teren de până la 30 de hectare, în partea de sud-
vest a orașului, iar cererea avea sens, întrucât această societate construia linia
ferată privată Buzău-Nehoiașu, care incepea chiar din zona Drăgaica. Terenul
vizat de consesiune se încadra între calea ferată, sanțul exterior care delimita
teritoriul orașului și șoseaua Buzău-Urziceni. La acest obiectiv industrial, con-
ducerea societății estima că va angaja aproximativ 1000 de oameni, majoritatea
din oraș. Tot conducerea societății propunea consiliului local, ca la sfârșitul pe-
rioadei de arendă, toate instalațiile, precum fierăstrăul, clădirile și birourile, să
intre în proprietatea primăriei. Consiliul Comunal, în urma dezbaterilor a decis
că această propunere este avantajoasă pentru oraș și de aceea a aprobat-o.

Consiliul a aprobat și suma pe care trebuia să o plătească societatea,
numai că aceasta a considerat-o mult prea mare. La 8 februarie 1908, directorul
societății, cu aprobarea Consiliului de Administrație, a informat Primăria Bu-
zău că acceptă să semneze contractul, numai dacă i se îndeplinesc anumite con-
diții, cum ar fi:

- arenda se face pe o perioadă de 20 de ani, cu posibilitatea de prelun-
gire cu încă alți nouă.

- terenul arendat trebuia să aibe aproximativ 30 de hectare.
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- prețul anual pe hectar era de maxim 100 de lei, iar societatea se o-
bliga să plătească în avans întreaga sumă pe un an de zile.

- primăria se obliga să nu mai arendeze sau să vândă, în apropierea
acestui teren, un alt teren pentru a se construi alte depozite de cherestea sau de
combustibili lichizi, pentru a se evita posibilitatea declanșării unui incendiu.

- societatea nu are nicio o obligație în deschiderea fierăstrăului pentru
fasonat cherestea. Dimpotriva, societatea dorea să folosească acest teren așa
cum dorea, fie pentru ridicarea unui depozit, fie pentru construirea unei fabrici
pentru industrializarea lemnului.

În ședința din 19 februarie 1908, Consiliul Comunal a luat în dezba-
tere noile propuneri ale Societății Anonime pentru Exploatarea de Păduri și
Fierăstraie cu vapor fostă „Goetz” și a fost de acord cu închirierea terenului
de 30 de hectare pe o durată de 20 de ani, cu o chirie anuală de 150 lei pentru
un hectar. Consiliul Comunal a impus o serie de restricții activității comerciale
a acestei societăți, printre care aceea că nu avea voie să comercializeze în de-
taliu lemne de construcții și cherestea. Dacă societatea dorea să vândă marfa
en-details, Primăria se obliga să-i pună la dispoziție un teren în Piața Oborului,
cu o chirie comparabilă cu cea plătită de ceilalți chiristigii din oraș.

Au urmat negocieri între primărie și societate, o nouă ședință de Con-
siliu Comunal, iar toate acestea s-au concretizat cu semnarea unui nou contract
la 24 februarie 1908.  Acesta prevedea închirierea terenului solicitat pe o durată
de 29 de ani consecutivi. Societatea avea dreptul să renunțe la contract după
20 de ani, dacă considera că este necesar, și avea o singură obligație, și anume
anunțarea Primăriei cu șase luni înainte de adoptarea acestei decizii. Plata aren-
dei a fost stabilită la 150 de lei pentru un hectar, în total 4500 de lei, plătiți
într-o singură tranșă. Societatea avea libertatea de a folosi terenul arendat așa
cum considera de cuviință, iar Primăria se angaja să nu arendeze, la o distanță
mai mică de o sută de metri, alte terenuri, pentru depozite de cherestea, petrol
sau benzină. Societatea a acceptat să vândă lemne, doar cu vagonul, care era
estimat la cel puțin 16 metri cubi. În cazul în care, societatea construia o fabrică
modernă, pentru industrializarea lemnului brut, Consiliul Comunal se angaja
să ofere noi terenuri în arendă, în aceleași condiții și la preț similar.

La 23 februarie 1908, Tribunalul Buzău, cu procesul-verbal nr. 861 a
înregistrat contractul dintre Consiliul Comunal și fosta societate „Goetz”. Pri-
marul Athanasie Cătuneanu, în data de 6 martie 1908, a înaintat Ministerului
de Interne, Direcția Administrației Județene și Comunale, contractul de aren-
dare a terenului către societatea fostă „Goetz”. În acest document, primarul
Cătuneanu menționa că „prin stabilirea unui depozit de lemnărie, atât de mare
lângă oraș, și eventual prin instalarea unui fierăstrău pentru tăiatul lemnelor,
se va întrebuința un număr de 400-1000 de lucrători, ceea ce va folosi atât oră-
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șenilor, cât și orașului prin aceea că se va da de lucru la atâția oameni, și cum
toți vor cheltui câștigul lor în oraș, veniturile Comunei, bineînțeles se vor
mări.” Din aceste motive, primarul solicita și aprobarea ministerului, pentru
acest contract.

Primăria a cerut aprobarea Ministerului de Interne și din alt motiv,
pentru că acest contract nu s-a realizat în urma unei licitații publice. Primăria
a explicat forurilor superioare că era vorba de o urgență, pentru că societatea
amenința că își va construi fierăstrăul în alt oraș, dacă la Buzău nu obține un
teren favorabil, la care se adăuga faptul că nu mai exista nici o firmă în orașul
Buzău, dornică să arendeze acest teren, pentru a ridica un obiectiv industrial.
Ministerul de Interne nu a fost de acord cu interpretarea dată de către Primăria
Buzău și a cerut organizarea de urgență a unei licitații publice, conform legii.
Primarul, fără a avea acordul Consiliului Comunal, a impus anumite condiții
la această licitație, astfel ca ele să fie îndeplinite doar de Societatea Anonimă
pentru Exploatarea de Păduri și Fierăstraie cu vapor fostă „Goetz”. De fapt,
primarul a recunoscut public acest lucru, la sedința de Consiliu Comunal din
1 aprilie 1909. El a declarat că „deși nu eram autorizat de dumneavoastră, am
cerut concurenților și o garanție de lei 10000, atât pentru a depărta pe cei ce
ar șicana societatea și nu ar face un angajament serios, cât și pentru ca Primăria
să aibe o garanție de seriozitate și din partea societății forestiere.”

De voie, de nevoie, în ziua de 24 martie 1908 a fost organizată licitația
pentru arendarea terenului cerut de Societatea fostă „Goetz”. Drept consecință
a măsurilor luate de către primarul Cătuneanu, la această licitație nu s-a mai
prezentat nimeni, în afara societății interesate. Membrii comisiei de licitație
au luat act de lipsa altor doritori, și au încheiat un nou contract cu fosta socie-
tate „Goetz”, care a acceptat majoritatea cerințelor impuse de Consiliul Comu-
nal.

După ce a câștigat licitația publică, atât de bine aranjată de primar,
societatea a început să declare că nu mai este interesată de această arendă. La
12 iunie 1908, primarul Cătuneanu informa Ministerul de Interne că „numita
societate are intențiunea de a renunța la angajamentul ce și-a luat prin oferta
dată în ziua de licitație, privitor la închirierea locului, lucru ce rezultă din faptul
refuzului de a semna condițiunile de închiriere și procesul-verbal de rezultatul
licitației.” Primarul cerea Ministerului de Interne să accepte rezultatul licitației
din 24 martie, pentru a putea păstra în conturile primăriei garanția de 10000
lei depusă de societate.

Ministerul a considerat că licitația a fost corectă, iar la 20 iunie a
anunțat primăria de acest lucru și a solicitat copii după toate actele încheiate
între autoritățile locale și respectiva societate.

După ce Societatea fostă „Goetz” a fost anunțată că ministerul a apro-
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bat licitația și contractul, aceasta contestă din nou, o serie de prevederi ale
contractului. La 26 iunie 1908, conducerea acestei firme, îl anunța pe primarul
Cătuneanu, că „numai putem închiria acest teren, deoarece condițiile sub care
s-a ținut licitația sunt prea grele pentru Societate.” Mai precis, această firmă
dorea eliminarea interdicției de a vinde lemne și cherestea en-detail și obligația
de a construi o fabrică de prelucrare industrială a lemnului.

De data aceasta, Consiliul Comunal nu s-a mai grăbit și a luat în dez-
batere această problemă abia în ședința din 15 octombrie 1908. La acestă șe-
dință s-a hotărât că „dacă în termen de cel mult 15 zile, de astăzi, nu vă veți pre-
zenta pentru încheierea contractului și depunerea arendei..., să cunoașteți că
garanția de lei 10000 ce aveți depusă în ziua de licitație, se va confisca, în fo-
losul Comunei.”

Societatea nu a fost de
acord cu cerințele Consiliului
Comunal, lucru care a dus la
suspendarea contractului. Mai
mult, conducerea societății a de-
cis să construiască fierăstrăul
industrial la Nehoiaș. În ace-
eași localitate a fost stabilit și
sediul firmei, deși, inițial se do-
rea ca aceasta să aibe sediul la
Buzău.

În ședința Consilului Co-
munal din 1 aprilie 1909 s-a discutat din nou, pe marginea colaborării cu fosta
societate „Goetz”. Destul de supărat de felul cum au decurs lucrurile, primarul
Cătuneanu a precizat: „atât din partea dumneavoastră, cât și din partea mea ca
primar, am dat toată solicitudinea posibilă pentru a atrage această societate cu
stabilimentul său de fasonat lemne aici în oraș, că nu i-am făcut nici o piedică,
pentru că eram convinși de enormul bine ce se aducea orașului, cu instalarea
societății aici. Nu putem ști motivele pentru care s-a înființat la Nehoiași, dar
trebuie să constatăm că societatea forestieră își luase angajamentul de a se sta-
bili aici,... nesilită de nimeni ne-a făcut propunerea, noi am acceptat, și de co-
mun acord am fixat și ținerea licitațiunii terenului și a tuturor condițiunilor, în
cele mai mici detalii.” De supărare, primarul Cătuneanu a recunoscut existența
unei înțelegeri între societatea forestieră și primărie, înainte de organizarea li-
citației.

În continuarea ședinței, primarul a prezentat o nouă dorință a societății
forestiere pentru arendarea terenului de la Drăgaică. Aceasta accepta prețul de
150 lei pe hectar, dar dorea construirea unui mare depozit de cherestea, cu o
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capacitate de 6-7000 vagoane. Pentru funcționarea acestuia, societatea pro-
mitea angajarea a circa 500 de muncitori. În schimb, dorea să aibe dreptul de
a vinde material lemnos, în orice cantitate. Referitor la această nouă cerere a
societății forestiere, primarul Cătuneanu considera că: „s-ar facilita și o miș-
care comercială în orașul nostru, de altă natură decât cele existente, care ar
aduce folos orașului din toate punctele de vedere, sunt de opiniune, acum, ca
și în trecut, să aprobăm și să încuviințăm cererea societății.” Primarul consi-
dera că acest contract va aduce orașului venituri suplimentare, într-o perioadă
în care acesta avea nevoie de investiții majore în apa curentă, canalizare și ilu-
minat public. La finalul intervenției, primarul Cătuneanu a declarat că viitorul
orașului nu poate fi conceput fără dezvoltarea industriei. „Orașul nu va putea
câștiga decât atunci când noi cei puși în capul comunei, vom favoriza instalarea
de industrii cât de numeroase și cât de variate, ca să putem da o viață mai
activă comercială și cu aceasta să  ne putem îmbunătăți și resursele comunei
pentru a putea executa lucrările de înfrumusețare și de salubritate de care se
simte atâta trebuință. Aceasta a fost totdeauna și sunt vederile mele și năzuin-
țele mele și către acestea trebuie să tindem toți ce poartă interes orașului.”
Athanase Cătuneanu avea dreptate, orașul se putea dezvolta pe coordonate
moderne, doar în același timp cu industria pe care reușea să o atragă aici.

La dezbateri au luat cuvântul și alți consilieri, care aveau rezerve față
de intențiile societății forestiere. Consilierul Ștefan Tunaru a declarat că se în-
doiește de seriozitatea acestei firme, iar consilierul T.I.Cristescu a considerat
că acceptarea propunerilor societății forestiere va produce falimentul micilor
comercianți de lemne din județ. În cele din urmă, Consiliul Comunal a aprobat
doleanțele societății forestiere fostă „Goetz”, pentru a crește veniturile orașu-
lui.

După aproape doi ani, societatea forestieră, s-a mai răzgândit și la 22
august 1911, anunță primăria că a renunțat definitiv la ideea construirii maga-
ziei și a fabricii de lăzi. De aceea, dorea rezilierea contractului și punerea la
dispoziția primăriei a terenului arondat. Pentru a sensibiliza consilierii locali,
societatea, în cazul unui răspuns favorabil, intenționa să plătească arenda până
în anul 1914. Consiliul Comunal, în ședința din 1 septembrie 1911, a respins
rezilierea contractului „pe motivul că nu o găsește convenabilă”.

Această decizie a avut consecințe nefavorabile pentru dezvoltarea in-
dustrială a orașului în perioada interbelică, împiedicând apariția unor obiective
industriale în imediata apropiere a căii ferate. Acest lucru a devenit evident
încă din anul 1922. Conducerea primăriei a solicitat la 16 februarie avocatului
Leon Stănescu, un punct de vedere referitor la modalitățile de reziliere ale con-
tractului. După ce a studiat toate dosarele referitoare la acest subiect, avocatul
Stănescu a concluzionat „felul în care s-a redactat contractul nu dă Primăriei
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posibilitatea astăzi de a rezilia contractul, decât numai pentru neplata chiriei.
Chiria însă s-a plătit conform informațiunilor ce am luat de la serviciul ca-
sieriei.” Singura soluție pentru ca primăria să reintre în posesia terenului aren-
dat, era în viziunea lui Leon Stănescu, reluarea negocierilor cu societatea
forestieră, pe baza ofertei făcută de societate în anul 1911.

Problema terenului arendat a revenit în toamna aceluiași an. Astfel, la 2
septembrie 1922, primăria a primit de la o firmă nou înființată, cererea de aren-
dare a unei suprafețe de teren de aproximativ 5 hectare, pentru construirea
unei fabrici de prelucrare a lemnului și a unui atelier de reparat vagoane CFR.
Terenul dorit de acești investitori era însă sub contract de arendare cu socie-
tatea forestieră. Pentru a rezolva această problemă, inginerul Desideriul
Friedrich și Paul Rapaport, care reprezentau noua societate, doreau să nego-
cieze direct cu societatea forestieră, pentru ca aceasta să renunțe la arendă. În
schimb, ei solicitau ca primăria să le vândă cele 5 hectare, de care aveau nevoie
pentru construirea celor două fabrici, pentru care erau dispuși să plătească
suma de 100.000 lei. Cei doi investitori se așteptau ca Primăria și Consiliul
Comunal să fie de acord cu această propunere, pentru că „industriile ce vom
înființa pe acest teren, vor contibui... la dezvoltarea economică a orașului și
vor da de lucru la o bună parte din locuitorii nevoiași.”

Situația a cunoscut anumite evoluții, chiar în septembrie 1922. Socie-
tatea forestieră fostă Goetz, nu a mai reînnoit cu CFR, convenția prin care
terenul arendat era legat la calea ferată. Din acest motiv, CFR-ul a demontat
această legătură, iar consecința a fost imediată, în sensul că acest teren și-a
pierdut considerabil din valoare. O primă reacție a venit din partea celor doi
investitori, Rapaport și Desideriul, care la 16 septembrie anunțau Primăria că
„acest fapt, pe lângă că devalorizează terenul, prin aceea că trebuie să ne facem
o nouă conjunctură (cu linia CFR-ului) care costă foarte mult, mai in-
fluiențează și asupra poziției întregului teren, forțându-ne să cerem lărgirea
frontului acestui loc, pentru ca să putem face conjuctura și implicit mărirea
porțiunii ce solicităm din acest teren.” În final, planul celor doi investitori de
a obține cele cinci hectare din terenul arendat societății forestiere, nu a avut
succes.

O situație similară s-a petrecut și în primăvara anului 1923. La 5 mar-
tie, Banca Mercur, a solicitat Primăriei, terenul arendat către societatea fo-
restieră, pentru a construi acolo o fabrică de butoaie. Conducerea Primăriei a
răspuns în data de 10 martie, la această cerere, și a precizat că a solicitat soci-
etății forestiere în data de 15 martie 1922, renegocierea contractului. La aproa-
pe un an de la această propunere, societatea nu dăduse nici un fel de răspuns.
În concluzie, primarul Gh.V.Stănescu, arăta că respectivul teren „nu e disponi-
bil decât de la data de 20 iunie 1937”.
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În cursul anului 1924 au
apărut între Primărie și societatea
forestieră, o serie de disensiuni le-
gate de plata arendei terenului de la
Drăgaică. Conducerea administra-
ției locale s-a adresat unui nou avo-
cat,  Alex. Iacovescu, pentru a stu-
dia posibilitatea desfacerii contrac-
tului de arendă. Acesta, după ce a
analizat toate informațiile, a prezen-

tat variantele pe care le avea Primăria. În cazul în care, aceasta cerea în justiție
anularea contractului pentru neplata arendei, rezilierea s-ar face foarte greu
pentru că în contract nu există pactul comisoriu expres. De asemeni, justiția
putea acorda societății forestiere termene noi pentru plata datoriilor. Alex. Ia-
covescu era de părere că Primăria ar avea mai multe șanse dacă ar cere în
justiție desfacerea contractului, pentru neîndeplinirea obligațiunilor contrac-
tuale, adică construirea fabricii de lăzi și a depozitului de cherestea. Avocatul Ia-
covescu considera că „destinațiunea terenului a fost un motiv determinant
pentru arendare”. Mai mult, prin acestă arendare „Primăria a avut în vedere
creșterea economică a orașului, avantajele comunei și ale populațiunei.... și
din această cauză a consimțit la arendare.” Dar, chiar și în această situație, so-
cietatea forestieră putea obține relativ ușor victoria în justiție, pentru că în con-
tract nu era precizată nici-o dată limită pentru realizarea depozitului și a
fabricii. De asemeni, faptul că societatea forestieră a dorit să renunțe la contract
în 1911, iar Consiliul Comunal nu a fost de acord, avantajează în mod decisiv
fosta societate Goetz. În final, avocatul Iacovescu considera că Primăria poate
obține în justiție, în cel mai fericit caz, doar o creștere a sumei ce trebuia plătită
de societatea forestieră ca arendă.

În fața acestei evidențe, Primăria a renunțat să mai atace în justiție
contractul. Abia în 1930, o altă conducere a administrației locale, a încercat,
timid, să-i îi readucă aminte societății forestiere că nu a construit nici depozitul
și nici fabrica promisă. La 18 februarie 1930, primăria întreba societatea „dacă
înțelegeți să țineți în arendă acest teren.”  Bineînțeles, societatea nu a dat niciun
răspuns oficial, dar și-a plătit arenda.

Până în 1938, a fost liniște în relația dintre Primărie și Societatea Fo-
restieră fostă Goetz. Aceasta și-a plătit conștiincios arenda, și a livrat lemne
de foc către Primărie, la un preț preferențial, în toată această perioadă.

În data de 18 august 1938, Biroul Bunurilor și Licitațiilor Comunale
a dorit să afle dacă Societatea forestieră și-a prelungit contractul de arendă.
Serviciul contabilitate a precizat că societatea a achitat și ultima arendă, în da-
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ta de 20 iunie 1936.
În fața acestei evidențe, primăria a solicitat Societății forestiere să pre-

dea imediat cele 30 de hectare luate în arendă. La 30 octombrie 1938, condu-
cerea societății a răspuns sec și arogant că „că terenul din fața gărei Drăgaica
este în posesiunea și folosința D-voastră de mulți ani. Contractul de arendă
pentru acest teren a expirat la 30 iunie 1937, dar de fapt noi nu am folosit acest
teren, deși v-am plătit arenda până la expirarea contractului. Astfel fiind, nu e
nevoie să vă predăm un teren care se află deja în posesia dumneavoastră.”

Afirmațiile conducerii Societății forestiere au deteminat conducerea
primăriei să deschidă o investigație legată de acest teren. Șeful Biroului
Bunuri, într-un referat adresat primarului arăta că „o parte din acest teren a
fost închiriat Băncii Centrale, dlor Puiu Ionescu și Gh. Stănescu și cum în pre-
zent acest teren nu are o situațiune clară, vă rugăm a dispune ca serviciul con-
tencios să studieze.... pentru a vedea dacă acest teren... intră în patrimoniul
comunei.”

Serviciul Contencios a analizat dosarele referitoare la acest contract,
mai ales cele referitoare la perioada de după război. A rezultat că în 1923,
primăria, cu acordul societății a închiriat către Puiu Ionescu și Gh. Stănescu,
o porțiune de 2 hectare, din cele 30, pe un termen de 29 de ani, cu scopul în-
ființării unei fabrici de ulei vegetal. În 1925, primăria vinde, pe veci, un hectar
din cele două, către Banca Centrală, precum și toate drepturile legate de con-
strucțiile de pe acest teren. După o perioadă, în 1930, Banca Centrală a încercat
să cesioneze contractul de arendă, către societatea „Petrolul” din Buzău, deți-
nută de Alice Goldstein. Inițial, Consiliul Comunal a fost de acord. Atunci
când au constatat că cele două părți nu respectau cerințele impuse prin con-
tractul de arendă, Consiliul Comunal s-a opus. După ce în contractul de cesiune
au fost integrate obligațiile către autoritățile locale, vânzarea a fost aprobată.

Într-un final, la 25 noiembrie 1938, Serviciul Tehnic a raportat prima-
rului, luarea în posesie a celor 29 de hectare de teren, care apoi urma să fie
scos la licitație, dar „numai cu destinațiunea pentru industrii.” În felul acesta
s-a încheiat povestea nefericită a unui contract de arendă, care trebuia să con-
tribuie la dezvoltarea industrială a orașului. Din păcate, dorința autorităților
locale de a avea obiective industriale pe raza orașului, nu a avut succesul scon-
tat, cel puțin în acest caz. Contractul s-a dovedit favorabil exclusiv pentru So-
cietatea Forestieră, iar felul în care a fost redactat, arată fie o prea mare în-
credere în seriozitatea acestei firme, fie lipsă de profesionalism din partea
Primăriei, sau, de ce nu, anumite înțelegeri oculte între societatea forestieră și
anumiți oameni din administrația locală. Cum nu era primul contract de arendă
încheiat de Primăria și Consiliul Comunal, lipsa de profesionalism nu prea
poate fi invocată.
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Genovel-Florentin Frăţilă


bat clopotele-
prin pâlcul de ghiocei

zefirul serii


zvon de schimbare-
primăvara pândeşte 
ascunsă-n muguri


flori de liliac- 

luna plină pluteşte 
peste miresme


Florar generos-

în preajma liceului 
numai mlădiţe


mălini înfloriţi – 

mama îşi aranjează 
părul din tâmple


petale în vânt -  

barometru iubirii 
o crizantemă


ochii miraţi la geam – 
oare cine a glazurat 

cu alb copacii?


sfârşitul lumii – 

un troian de zăpadă 
peste colibă


peronul pustiu – 

printre pietre de pavaj 
a crescut iarba


singurătate – 

discret la fereastră bat 
razele lunii

Horia Blănaru


Mac între șine.
Furtuna cu noi trece 

la trei și zece.


Gândăcel dungat,
mai ții minte când erai

șef  la Combinat ?


Flori de soare,
insomniace ca noi,
noaptea-s radare.


Opt cățelandri.

În parcare, joaca lor
pieziș privită.
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Mobil descărcat.
Telepatic, gândul tău,

nefiscalizat.


Ciori negre pe nea.
Un joc maculat și noi:

alba, neagra-n doi.


În colț, păpușa,
pieptănată fără bani,

acum zece ani.


Târg cu de toate.
Ce să cumperi când toți vând

singurătate ?


Pisica toarce
calm în poala nevestii.

Pact între bestii.

Marius Râpeanu
Lumea lui Procust –

mi-ar trebui două vieţi,
să-mi demonstrez… ce?


Precauţie –

să nu te adăposteşti
la umbra Troiei.


Îmbărbătare –

mai este mult până la chin,
spune lacrima.


Cine-l găseşte –

din crucea ţintuirii,
lipseşte un cui.


Blestem ancestral –
a fost de-ajuns Eva,
sau şi Dumnezeu?


Închinăciune –

în propriul tău suflet,
să stai în genunchi.


Nemernicie –

după mine potopul,
gândeşte tatăl.


Dializele –

vindecă sângele, dar
nu-l fac albastru.


Stare de greaţă –

să-ţi fie mângâiată,
fruntea plecată.


Duhovnicească –

orice bunic, în piua
sângelui, e grâu.


Îmbătrânire –

fecioare fără vălul
timpului pierdut.


Nimicul însuşi –

măsura lui Dumnezeu,
în bunătate.
Pilat intuia –

ce-l înalţă pe Iisus,
nu-I Graţierea.
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Cu câteva zile înainte ca lucra-
rea Istoria jurnalismului din jude-
ţul Buzău să intre la tipar, acribicul
istoric-arhivist Alexandru Gaiţă m-a
informat că a intrat în posesia unor fo-
tocopii reprezentând două publicaţii
editate de emigranţii politici greci re-
fugiaţi în România: Nehoiu şi Νέα
ζωή (Nea zoi, Viaţă nouă), cu ediţie
şi în limba bulgară (Hoв Живoт).

Referitor la cele două publicaţii,
sunt necesare a fi făcute câteva pre-
cizări privind istoricul acestor emi-
granţi politici veniţi din Grecia.

La puţin timp după încheierea

celei de-a doua conflagraţii mondiale,
în Grecia izbucneşte un sângeros răz-
boi civil (septembrie 1946 - octom-
brie 1949) declanşat de gherilele pro-
comuniste împotriva armatei naţiona-
le a guvernului „monarho-fascist” de
la Atena. Având susţinerea logistică a
armatei britanice, staţionată în marile
oraşe ale Greciei, insurgenţii proco-
munişti au fost înfrânţi, după care au
urmat represiunile împotriva acestora.

În aceste condiţii, peste 200.000
de greci, foşti insurgenţi, împreună cu
familiile lor, s-au refugiat în ţările so-
cialiste, în România găsindu-şi adă-
post circa 12.000 de persoane, din ca-
re aproape jumătate (5.604) au fost
copii. Azilanţii greci au fost cazaţi în
diferite localităţi - Tulgheş (jud. Har-
gita), Călimăneşti (jud. Vâlcea), Arad,
Blaj (jud. Alba), Orăştie şi Haţeg-Pă-
clişa (jud. Hunedoara), Roman (jud.
Neamţ), Ştefăneşti (jud. Argeş), Sina-
ia (jud. Prahova), Oradea (jud. Bi-
hor), Botoşani, Craiova, Galaţi, Neho-
iu (jud. Buzău) ş.a., pentru aceştia
creându-se, în respectivele colonii, toa-
te condiţiile ducerii unei vieţi norma-
le, inclusiv încadrarea celor apţi de
muncă în producţie.

Astfel s-au petrecut lucrurile şi
în colonia de la Nehoiu, o parte dintre
refugiaţi fiind angajaţi la Întreprin-
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derea Forestieră din localitate.  
În ceea ce priveşte cele două

publicaţii semnalate, dacă despre „Via-
ţă nouă” se cunoaşte că se tipărea săp-
tămânal, la Bucureşti, cu o redacţie
compusă din 10 persoane, despre foa-
ia volantă „Nehoiu”, nu se cunosc, de-
ocamdată, prea multe date, cu excep-
ţia exemplarului amintit.

Prin amabilitatea domnului Edu-
ard Nicolescu, un bun cunoscător al
limbii, culturii şi civilizaţiei elene, că-
ruia îi mulţumesc pentru ajutorul pri-
mit, privind traducerea conţinutului pu-
blicaţiei, redactată integral în greacă,
suntem în posibiltatea să oferim cî-
teva date desprea aceasta. 

Publicaţia, în format, probabil,
48 x 32 cm, tipărit pe o singură pagi-
nă, la tipografia săptămânalului „Via-
ţă nouă” din Bucureşti, are titlul înca-
drat de două desene - în stânga, un in-
terior al fabricii de cherestea, şi la
dreapta un pâlc de brazi - şi credem,
după unele informaţii coroborate, că
a fost editat în martie 1956.

Foaia volantă, redactată de Hris-
toforos Keromiti si Thimio Palasti,
conţine informaţii despre viaţa de zi

cu zi a refugiaţilor din colonie, despre
familiile acestora, relaţia excelentă cu
locuitorii zonei, care i-au primit cu mul-
tă căldură, de modul cum s-au integrat
în comunitate şi despre reuşitele lor
personale, fiind chiar exemple pentru
locuitorii Nehoiului.

Iată câteva dintre titlurile arti-
colelor: „Nehoiul de ieri..., Nehoiul
de astăzi”, „Lupta poporului român”,
„Poporul român a câştigat lupta pentru
libertate”, „Simbolul emigranţilor”,
„Din viaţa noastră”, „Timp liber”, „De
dragoste”,  „Exemple de fruntaşi în
muncă” (Ştefan Popescu), „Sfârşitul
stăpânirii”,  ş.a.

Întreg conţinutul publicaţiei es-
te scris în clasicul stil comunistoid al
anior ’50, în care popoarele conlocui-
toare pun umărul la construirea „soci-
etăţii socialiste multilateral dezvoltate
şi a omului nou”.

După cum aprecia domnul Edu-
ard Nicolescu, „gazeta e scrisă într-o
limbă greacă foarte îngrijită, cu evi-
tarea neologismelor şi folosirea mul-
tor cuvinte din greaca cultă, numită
Katharevousa (şi nu în limba populară
dimotiki).
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Mihai M. 
Macovei

„Voia să aibe bucuria de vierme”
Nichita

hrănindu-se din aroma mărului
la vreme de seară se numea gând
în noapte somn iar dimineaţa lumină
mai toţi ne dorim ca atunci când
soarele ajunge în dreptul inimii
să respirăm adânc atât
de adânc încât o parte din noi
să poată rămâne în bătaia vântului
şi să fie dusă prin văgăunile închipuite
ale neînchipuitului
prin văgăunile la care ajungi numai
dacă răbdarea nerăbdării naşte prunci
prunci ochi de melc – antenele
acelea care ştiu că înaintele nu poate 
fi niciodată înapoia înapoiului.

Oraşul mobilat cu suflete

decembrie
zăpadă ciori oameni
oase carne 
cuvinte necuvinte
îngheţate pe străzi
lacrimi lacrimi amare
hrana adolescenţilor

toţi toţi muşcă din pustiul
nemărginit muşcă 
nemărginit pustiul 
marginea buzelor tale
în oglinda
acoperită cu un ştergar brodat
de bunela care de ieri
nu mai e.

Ierburi perene

- un capitol
doar ploaia spală
cuvântul care vine din mine
deşertul în care nu te poţi ascunde
povestea - poveştilor
veveriţa nana ascunde nuci
în leagănul poetului nenăscut
să aibă cu ce să se joace
atunci când se va naşte
atunci când mamia lui va fi 
plecată să adune ierburi perene
pentru o mie de leacuri
dar până la urmă în lume
toate-s fleacuri/ şi azi şi mâine/
chiar şi peste veacuri.

Fără inelul de logodnă

nu-mi pune în pahar vin
din vinul de vineri
cu mâna pe dos
voi deveni câine
câine de pădure şi rouă
te voi alerga peste tot
fără să ţin seama de nimic
te voi muşca de sufletul-noapte
îţi voi rupe degetul care
nu poartă nici azi
inelul de logodnă
şi mâna care m-a învăţat
să mângâie trecerea albă
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Ştefan Dima-Zărneşti
De ce?

Trecutule prezent
Arată-mi viitorul
Din grădina nemuririi
Prea frumoasa minciună a timpului
Şi spune-mi de ce fluierăm a tăcere...
Doamne, mă iartă
C-am aruncat cu pietre
Din poartă-n poartă.

Poem

Sub paşii frunzelor aud deodată
O muzică de vânt cântată.
E un poem ca o sonată
Ce-n braţele iubirii
Se-aruncă noaptea toată.

Triumf

Ascunsă-n privirea ta
Floarea ce-şi caută parfumul...
Lăsaţi culoarea curcubeului
Să-mi cânte despre 
Bulgări de apă risipiţi

Pe câmpuri cereşti
Născând trup de gând
De-atâta mirare
Păreau două forme ce-şi caută clipa
Pasărea din om aşteaptă s-agaţe
Sărutul vieţii.

Uşa fără chei

Lacrimile mării se-ntind
Pe faţa mării
Şi-i trag nopţii voalul
Prin poarta înfiptă în timp
El martor stelar ascuns
Tu floare de nimb
Două zaruri aruncate
Pe sub uşi fără chei.
Două timbre nemarcate
Aşteptând noaptea
Să-şi întoarcă ziua-n ceas

Cântând în zori

Desculţă-i uliţa din sat
Cocoşul cânt-a-nrourare
mi-e dor de cei care-au plecat
şi-n prag mi-e dor să-i văd
Pe cei care-au rămas
Miros de liliac, salcâm şi zarzăr
Îmi trezeau în somn copilăria
Cu luna mă certam pe stele
Voiam să fie toate ale mele

Netimp

Gândul mă suie
Lângă hotarul timpului
Spart de lumină
Să-mi închine sufletul
La icoana orizontului
Ca o pasăre a liniştii
Caut foşnetul părerii
Să-l ascund în panglica vieţii.
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Gabriel Peneş
Ca două fire căutând fuiorul

Nu-mi spune azi de ziua ce-a trecut 
nici cea de mâine n-o purta pe buze 
şi nu-mi şopti de veşnic, de-absolut 
lumina când îşi lasă mierea-n frunze. 

Adormitor, pe-o mână, să visăm 
blândeţea pleoapei ce-şi revarsă dorul, 
ţesând urzeli de clipe să-nnoptăm 
ca două fire căutând fuiorul.

De toamnă 

De-a stânga şi de-a dreapta, 
doar pustiu, 

în sus înaltul fad, în jos, genunea, 
în faţă, orizontul cenuşiu, 
în spate, nostalgia-şi ţese culmea. 

În mine, doar, mai caut alte,  
parfum de frunze coapte, stranii prăzi, 
îl mai cunosc din tine, veche doamnă. 

Dar totu-i sterp, chiar apa este seacă, 
lumina oarbă, ochiul fără zeu, 
doar timpul peste noi mai vrea 

să treacă 
prin cerul părăsit de curcubeu.

Omizile

Cândva dansam îmbrățișând
pomul cu fructe dulci
Cândva în ochii cu care ne priveam
se zăreau galaxiile rotitoare
Cândva regăseam în noi 
tot ce se pierdea din jurul nostru
Cândva beam apa din palma celuilalt
și mâncam mierea de pe buzele lui
Cândva eram goi și sătui.

Acum pomul a fost năpădit de omizi
iar noi ne-am țesut veştmintele 

de mătase
Acum suntem îmbrăcați și flămânzi
Năpădiți de omizi...

Clepsidra 

Miroase a carne şi-a oase încinse 
a larve de piatră, a hoituri de ochi, 
fântânile-s arse, prin ierburi prelinse, 
iar ploile sterpe nu zic de deochi. 

Se-ntinde lumina, haotic descântec, 
prin frunze pustii părăsite de rost, 
nălucă stingheră cu sânge în pântec,
o candelă-aprinsă în zi fără post. 

Priveşti lunga zare-n beţii de sihastru, 
clepsidra întoarsă prin timp ruginit 
se scurge prin vene cu gust de albastru 
pierdută prin palme de Hrist răstignit.

Tu, literă dulce

În carnea de lut ce mi-a fost adăpost 
trăit-am vâltori şi furtuni fără nume 
din coasta adâncă te-am smuls 

fără rost 
crezând că ursirea ţi-e rostul  în lume. 

Prin vinul albastru, din cerul cel gri 
se-ntunecă lumea, se-nalţă securea 
în bezna ce-n tâmple îmi urlă „a fi” 
cutreieră iele ce-mi umplu pădurea. 

Lumina se stinge în stors adăpost 
ca mierea furată din fagurii sălcii... 
Uu, literă dulce în noaptea de post 
păzeşte-mi căderea din azi spre vecii.
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Alexandru Bolache
Bunul-simţ

am trecut dincolo de porți
șerpii  mi-au făcut loc pe un scaun
o fotografie 3D îmi dă senzația 

că trăiești
toți spun că nu e așa
altfel soarele ar răsări din 

ochiul tău stâng
și ar apune pe obrazul unui gușter
așa se naște
când trece o bătrână strada
și un șofer oprește la trecerea 

de pietoni
între coapsele alfabetului chirilic 
șoferul o  ceartă ba chiar înjură
norocul ei că nu știe românește
a crezut că îi aduce elogii
când a ieșit în oraș
a folosit ghetele tale vechi
pe care le încălțai când 
afară era noroi
la televizor ziceau ceva de caniculă
undeva într-un chenar negru
scria că ai murit însă eu te-am zărit  
cum  făceai  cu mâna copiilor

amprente nevinovate

trimisese salahorii 
să construiască un nou anotimp 
dar aveau visele uzate
purtau la piept
ultimul sărut al zorilor
pe umeri aveau 
sălcii care plângeau pe obraji
doar în mâini duceau
niște inimi bogate în amintiri
totuși continuau 

să

scoată la suprafață 
dintr-o primăvară primul sărut 
dintr-o vară prima strângere de mână
dintr-o toamnă o plimbare 
sub ploaie de frunze
din iarnă adunau țurțuri de lumină 
și desenau îngeri pe omăt
ușor ușor au realizat 
că deja al cincilea anotimp
își forma granițele 
din amprente nevinovate 
pe conturul unui crepuscul

sens  interzis

te invit la un ceai draga mea 
ia un loc pe un nor de zăpadă
când șacalii din corn vor suna
noi vom face din versuri plămadă

la o masă ovală vom sta
mai apoi ne-om plimba pe o stradă
recunoaște că-i tot vina ta
sunt luceferii iarăși dovadă 

fii străină fii tot ce nu vreau
eu voi fi ce nu vrei niciodată
ei vor spune că totuși erau
arahidă în vers ciocolată
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Petruţa Niţă
vis îngheţat

tu nu auzi strigătele din mintea mea 
dar îţi spun că eşti tu la capătul

ecolui lor 
locul în care mâna ta nu mai scrie

poeme
se teme de venele mele albastre 
din care curg dimineţi

tu nu auzi ropotul cernelii ce se varsă
peste foi triste
amestecând slove cu durerea mea 
semne peste sângele meu
minunat şi dureros 

tu nu auzi cicatricile mele chicotind
pretinzi că ţi-e greu
să-mi suporţi frisoanele de argint 
de sub pleoape

tu nu-mi auzi oasele cum cerşesc
durerile unei îmbrăţişări 
scrâşnind măsele de minte
dar îţi spun că eşti tu culoarea albă
dintr-un tablou în care te-am desenat 

orbecăind lumina

tu nu-mi auzi lacrima cum îngheaţă
dar mă încălzeşti când mi-e frig
şi mă ascund în mine

nebun spui?

vom începe de aici
din mintea unui insomniac
nebun spui?
habar n-ai că acesta-i doar începutul
un drum care trece
prin gândurile mele...
cred că tu ai multe amintiri
de reluat din capul meu
siluete care defilează
peste peretele orbitelor
fante-sigilii din picături de ploaie
îngheţate peste liniştea drumului
pavat cu nesomn
e... simplu cred
ca şi cum ai număra nişte oi
ce rumegă cuvinte
nebun spui?
cum să fie nebun un om
care nu cunoaşte cifrele?!...

mâinile ei
mamei mele, cu dragoste 

la un capăt de pat
stai aşezată pe o pernă din fulgi
moţăind bătrâneţile
cu mâinile frânte în bătături
pârlite de soare
parc-ai fi colorată în gri
modelată în piatră şi lut
îţi flutură cicatrici de cer palid
anii de pe linia vieţii
mâinile unite ca-n rugă
se odihnesc absente-n poala ta

ALMANAH  2016198



cu şorţul trecut dinainte
din curba destinului
născută în păru-ţi cernit
ţi-am împrumutat puterea
după ce te-am sleit de ea
eşti soarele ce răsare pe munte
tu eşti munte
eu îţi sunt ridul pe frunte

lacrimi de cenuşă

cine poate să-mi spună
cum să scap de tine
sau cum să ajung acolo
ţi-aş spune că sunt bolnavă
şi ai veni tu aici ţi-aş spune că 
m-am vindecat şi m-ai aştepta acolo
nu mai vreau nu mai pot să stau
plângând la picioarele tale
fiindcă lacrimile ce-au curs
au făcut rană
peste tălpile-mi arse de aşteptare
nici nu mai ştiu dacă mai pot
să-ţi ating inima
nici nu mai ştiu care din noi
se va tămădui prin lacrimi
de cenuşă stinsă

femeia care trăieşte în pielea mea

femeia care trăieşte în pielea mea
este foarte puternică
îmbracă pe rând haina fiecărui război
apoi pe cea de doliu
după ce se declară orice armistiţiu
femeia care trăieşte în pielea mea
nu este victimă nici nu luptă
doar trăieşte sub pielea mea 
fiecare clipă e supravieţuitoarea
înfrânta destinului şi totuşi
sângerează de câte ori trece
prin mine

Costel Suditu
Blestem

Da-i-ar ochi-n ceaţă şi gîtul în coasă,
Înflori-tu-i-sau ca bujori sub nori!
Dintre coaste, inima să-i curgă -
Uda-i-sar scîndura neudă!
Duce-şi-ar piciorul tîrîş, de pluş!
Iasă-i vorba oftat nemăsurat - 
Nici cu palma nici cu sufletul curat!
Dori-şi-ar liniştea şi binele pînă
I-o pune vreunul mîna peste mînă!
Întinde-i-s-ar pielea peste oase
Goale de false!
Buzele, crăpa-i-sar de apa
Cea băltoasa şi sărata!
Măcinîndu-i-sau dinţii cu totul,
Rămîne-i-sar gura ca şura:
Şubredă şi putredă!
Că cine l-a adus pe lume
A dus lipsă de nume! Atît.
În rest nimic...

Cu ochi decojiţi

Zbura, zbura deasupra mea,
De departe cercuia...
Am aruncat pe mine însumi
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Ogoarelor de stele negre.
Albindu-li-s-au negru, plînsul;
Roşindu-li-s-au ceru-n vene.

Mine însumi, a cădere
Aruncîndu-i-se tandru - 
Ca o frunză plutitoare,
Ca un vis de copilandru,
Doar pămîntului în venă
Şi doar, încă, timpului,
Într-un fel răscolitor:
Mamă, soră, frate, lui ca mireasa,
Fără jenă, dulce, amărâtului.

Dîndu-mă pe mine însumi,
Cerului, drept un cadou,
Plînsetele plînsul dus-u-mi
Într-un fel de vechi mai nou,
De-am ieşit ca oul din găină:
Alb, oval, mustind de vină,
Cu porii neînveliţi şi cu ochi decojiţi.

Poarta 

Într-una din zilele ce urmează 
Voi drege gardul acesta. 
Nişte ţărani... au făcut o poartă 
Prin care  şi-au adus în ograda mea
Toate  rosturile pierdute. 
I-am întrebat, despre ce este vorba... 
Ce i-a făcut să renunţe la ele, 
Mai ales, de ce tocmai în curtea mea? 
Au dat indiferenţi din umerii lor

preţioşi: 
- Tu, n-ai nicio vină, au spus, 
E locul în care te-ai nimerit; 
Respiră, mănîncă, bea şi mori;
Fă asta ca şi pîn’acum, numai 
Drege gardul acesta, 
Drege-l într-una din zilele următoare, 
Să nu cumva să pară 
Că-ar fi trecut străini pe-aici.

Să mori de viaţă

A murit, mă, a murit, s-a dus;
de mult se căznea...
Să ce, mă, se căznea, să facă, ce?
Să se ducă, mă, să moară, 

să se ducă...
Dar de ce şi-a dorit, Ioane,
să moară, de ce şi-a dorit,
să se ducă, de ce?
De viaţă, Ilie, şi-a dorit, să moară,
de viaţă, mă, să se ducă...
De viaţa cui, domnule,
să moară, de viaţa cui?  
De viaţa lui, mă, să moară, 
de viaţa lui, precum valul, de mare...
Precum ce?
Precum valul, de mare.

Ochiul minţii

De multe ori, de ochiul minţii,
Prinsă-i gândirea ce-a fugară;
Pe sub pleoapă, ca-ntr-o scoică
Nestemata să tresară.
De ochiul minţii, niciodată
Ce nu e prins, măsură are;
Pe ochiul ăsta, nu se poate
Să-l creadă viaţa, clocitoare;
Eu, am pierdut nemăsurate
Lucruri minţii ochiului,
Cum, pierdute, îi sunt aripi
Printre frunze, plopului:
Au avut motivul toamnei
De numai stoluri aplecate -
Asupra vremii; Vieţii haină
A-i te lăsa pe jumătate,
Să prindă ochiul minţii, gînduri
Ce nu voiesc a fi citite,
Într-o scoică îngenată -
Pietre rare şlefuite.
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Mircea Tănase

Petrolist 
din tată-n fiu

Pe stadion, la Petrolul, m-a dus
prima dată tata. Lucra la IREP, REN
EL-ul de atunci al Ploieştiului, ce îşi
avea sediul în spatele stadionului, pe
strada Mihai Bravu. I-a dat 5 lei unui
om de ordine şi m-a aruncat peste gard,
în spatele peluzei cu ceas. 

Am păşit în tribuna stadionului
mai sfios ca Neil Armstrong la primul
său pas pe Lună. Şi nici nu cred că era
mare diferenţă între marile noastre a-
venturi. El păşise pe satelitul Pămân-
tului în 1969, eu intrasem în sanctu-
arul Ploieştiului în 1970. 

Aveam mai puţin de 10 ani, dar
mai am încă în ochi dreptunghiul ace-
la verde, aproape ireal, văzut de la înăl-
ţimea ceasului de la peluza a II-a. Pe-
trolul juca cu Universitatea Craiova.
La noi jucau încă Dridea, Constantin,
Mocanu, Crângaşu. Pe ei mi-i mai a-
mintesc. Antrenor era Ilie Oană, ma-
rele senior al fotbalului al cărui nume
îl poartă astăzi arena ploieşteană. De
la olteni îl văd încă pe Oblemenco. Sco-
rul s-a terminat 1-1, dar am uitat cine
a marcat. 

Ăsta a fost primul meci văzut
pe un stadion adevărat. Dragoste la pri-
ma vedere. Şi pentru prima dată iu-
beam. Iubire platonică, nevinovată, de
copil fascinat şi uimit, în acelaşi timp,
de ceea ce se întâmpla pe un stadion
adevărat. Am crescut cu împlinirile şi

eşecurile echipei din vremea aceea.
Am râs şi am plâns la fiecare meci în
care îşi jucau nu soarta lor ca fotba-
lişti, ci pe a noastră, a suporterilor. Nu
conta atunci prea mult unde jucau ei,
fotbaliştii, în divizia A sau în B, ori-
cum erau plătiţi de la stat şi nici nu
puteau alerga după contracte specta-
culoase ca cei de astăzi. Cine să le dea
atâta bănet? Cred că mult mai mult va-
lora pentru ei dragostea, căldura cu
care erau înconjuraţi, ovaţionaţi în te-
ren şi salutaţi pe stradă. Am prins
echipa în A, veneau la Ploieşti granzii
momentului, am văzut Steaua, Dina-
mo, Rapid, Argeş, CFR Cluj, UTA,
Poli Iaşi, Farul Constanţa, Steagul Ro-
şu Braşov..., echipe care contau în fot-
balul românesc. În fotbalul adevărat.
Şi am suferit, în durere şi speranţă, cal-
varul echipei prin divizia B şi triumful
revenirii ei în A.

Pe stadion, de regulă la tribuna
a II-a, pe unde puteam să ne strecu-
răm şi noi fără bani, mai rar la I-a, un-
de trebuia să mai scoatem ceva din bu-
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zunarele peticite şi goale de liceeni,
mi-am înnobilat cei mai frumoşi ani
ai vieţii, când făceam liceul la Ploieşti
şi aveam statut de microbist al Petro-
lului. 

Să facem, aşadar, un exerciţiu
de memorie: echipa anilor ‘77-78,
când a căzut şi s-a ridicat din B, cu toa-
te cele 36 de partide câştigate, lucru
mai rar într-un campionat de fotbal:
Mârzea, Gigi Dumitrescu, Simaciu,
Sotir, Negoiţă, Florian Dumitrescu,
Nicolae Florian, Cojocaru, Butufei,
State, Pisău şi Toporan, golgeterul
mai autentic şi mai valoros pentru noi,
petroliştii, decât marele şi nefirescul
Dudu Georgescu, gheata noastră de aur
vreo trei sezoane parcă, lustruită până
la tinicheaua goală de întreaga maşi-
nărie a fotbalului de atunci. 

Pe cine am uitat? Pe Nicolae
Pantea, aterizat de la Steaua, şi pe Va-
lentin Stănescu, cel a cărui figură dis-
perată, cu ochii în lacrimi cât ecranul
alb-negru al televizorului la acel meci
de infarct cu Dinamo, 3-2, după ce di-
namoviştii au condus cu 2-1 şi aproa-
pe ne băgaseră din nou în B, deşi  abia
scăpasem de meciurile la matineu. 

Pe Pahonţu, pe Tabarcea – Dum-
nezeu să-l ierte, a murit pe stadion! –
pe fraţii gemeni Anton şi Dumitru Mun-
teanu, pe mulţi alţi pe care nu i-am
văzut decât prin albume sau pe pereţii
camerei lui nea Dan Turcu, vecinul
nostru din spatele viei, care le agăţase
pozele ca pe icoane şi vorbea despre
ei ca despre nişte sfinţi, în timp ce
fuma – chiar ca un turc – şi ne învăţa
să împletim bice din sfoară pentru plu-

guşor. Nea Dan Turcu nu s-a mai dus
la stadion după ce doctorii i-au ampu-
tat un picior, dar s-a şi prăpădit la scur-
tă vreme cu oful ăsta în suflet.  

La Ploieşti l-am văzut prima da-
tă pe „Gicu” Dobrin, când petroliştii
nu aruncau cu petarde pe stadion, ci au
dat drumul unui gâscan autentic care
nu ştia, săracul, pe unde s-o taie mai
repede din ograda aceea verde, în ho-
hotele de râs ale tribunelor. Aici l-am
văzut pe Rică Răducanu „Tamango”,
încă în vervă şi imprevizibil pe teren,
într-un spectacol nu numai al celor
două echipe, aşa-zise muncitoreşti, ci
şi al galeriilor, veşnic rivale, a căror
dispută  începea, de regulă, în Gara de
Nord din Bucureşti sau în cea de Sud
din Ploieşti şi, de cele mai multe ori,
se termina tot pe calea ferată, la dru-
mul de întoarcere al uneia dintre ele. 

La Ploieşti, pe stadionul Petro-
lului, l-am văzut pe Ion Cojocaru, de
la noi, din Chiţorani – este şi neam cu
tata, un fel de văr de-al şaptelea, cum
sunt mai toţi prin satul acesta – ridi-
când stadionul în picioare, cu baletul
lui pe linia apărării, în speranţa, încă
neîmplinită, că vom avea şi noi un
fotbalist din sat la naţională.

La Ploieşti, la un meci cu FC
Argeş – cine era Argeşul pe vremea
aia, în ‘78-79! – am fugit de la liceu
şi nu m-am mai oprit decât pe… coper-
tina tribunei întâi a stadionului, aproa-
pe plină şi ea, şi mă mir că ne-a ţinut,
pe toţi care nu mai găsisem un loc în
tribunele arhipline. 

La Ploieşti, pe stadionul Petro-
lului, am jucat fotbal pe un gazon ade-
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vărat, când trăgeam de fiare la sala de
forţă a luptătorilor, încercând să fac
condiţie fizică pentru admiterea la
şcoala de ofiţeri.

La Ploieşti, pe Petrolul, am fă-
cut figuraţie în mozaicurile de carton
ale Cântării României, obligaţi să mi-
măm truda siderurgiştilor sau a pes-
carilor într-un balet tematic caraghios,
dar până la urmă bucuroşi că mai scă-
pam de monotonia orelor de şcoală şi
ne mai vedeam cu lumea. 

Cu Petrolul am râs şi am plâns,
am cântat şi am dansat, am iubit şi am
urât fotbalul românesc, şi tot atât de
mult mi-am dorit, dar n-am putut, să
merg şi eu la un meci din deplasare,
ca o dovadă supremă de dragoste pen-
tru echipă. Era prea mare efortul însă,
şi pentru asta îmi trebuiau şi bani, iar
tata, care nu-i vedea cu ochi buni pe
cei ce se ţineau după fotbalişti, pe mi-
crobişti,  nu vroia să-mi dea, spunând
că greşise o dată, când m-a dat peste
gard la stadion. Iar eu pe atunci tre-
buia, după cum spunea el, să învăţ car-
te, să ajung ceva în viaţă. În 1981,
prin primăvară, la Sibiu – eram deja
la şcoala militară de ofiţeri, reuşisem,
pentru că învăţasem şi ceva carte, dar
şi datorită muşchilor făcuţi sub tribu-
na stadionului din Ploieşti – a venit
Petrolul nostru să joace cu Inter-ul lo-
cal. M-am învârtit de un bilet de voie
matinal şi am tăiat-o spre stadionul
din Sub Arini. Am căutat, firesc, ga-
leria ploieşteană, unde am dat de vă-
rul meu Costel, de la Pleaşa, petrolist
incurabil, fără speranţă de vindecare
şi în ziua de azi. Am stat cu ei, iar la

golul Petrolului, m-am ridicat în pi-
cioare, ca, de altfel întreg grupul plo-
ieştean. Şi fiindcă eram în uniformă,
am atras, bineînţeles, privirile duşmă-
noase ale unor sibieni mai înfocaţi,
dar eram în mijlocul petroliştilor mei
şi mă simţeam puternic. Meciul s-a
terminat 1-1, spre mulţumirea tuturor,
doar eu am fost trist, pentru că, în loc
să mă întorc cu galeria petrolistă la
Ploieşti, m-am dus înapoi în cazarma
cenuşie a şcolii militare. 

La fel m-am expus, câţiva ani
mai târziu, la Buzău, eram de-acum ofi-
ţer paraşutist, când Gloria a primit vi-
zita Petrolului, care şi-a permis să în-
scrie pe stadionul din Crâng, iar eu să
sar în sus, deşi, de data asta, eram în
mijlocul unor camarazi, susţinători ai
Gloriei. Mi-au înţeles bucuria şi m-au
tras repede jos, făcând zid împrejurul
meu, descurajându-i pe cei din apro-
piere care mi-au aruncat săgeţi de foc.
Nu m-am învăţat însă minte şi, mulţi
ani mai târziu, prin 2008, când nici
măcar nu mai ştiam cine este antrenor
la Petrolul, despre fotbalişti nici atât,
am fost iarăşi la un meci de între Glo-
ria şi Petrolul, două echipe marcate
după ani lungi de suferinţă şi anoni-
mat în divizia secundă. În clipa în care
ploieştenii au înscris, am uitat din nou
că mă aflu în fieful buzoienilor, că lo-
cuiesc de aproape un sfert de veac în
acest oraş, din care mai mult de jumă-
tate lângă stadion, şi am sărit în sus de
bucurie. Şi abia atunci mi-am dat
seama că eram din nou în uniformă,
că pot atrage simpatiile violente ale
fanilor Gloriei, drept pentru care am
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luat-o uşor spre poarta stadionului şi
… am prins repriza a doua acasă, în
faţa televizorului, unde nu mai era nici
un pericol să-mi dovedesc dragostea
adevărată pentru petroliştii mei. 

După mai mulţi ani de rătăcire
prin divizia B, Petrolul a revenit în
forţă în prima ligă a fotbalului nostru.
Meciuri mai bune şi mai slabe, me-
tehne mai vechi sau mai noi, că nici
Ploieştiul nu-i departe de Bucureşti,
victorii în deplasare şi înfrângeri aca-
să, într-o sinusoidă din care am ieşit
pe plus şi am rămas unde ne-a fost
dintotdeauna locul, pe prima scenă
fotbalistică. Sper că  va înţelege şi fiul
meu, Alexandru, fost viitor rapidist şi
stelist derutat,  care a fost la învăţătură
de carte în Anglia şi s-a declarat mare
admirator al fotbalului englez –  a trăit
iluzia unei victorii a Stelei în meciul
cu Chelsea, pe Stamford Bridge-ul lon-
donez, în 2013 –  şi căruia, ori de câte
ori mă întreabă care este cea mai bună
echipă din România: Steaua, Dinamo
sau Rapid? îi răspund invariabil: Pe-
trolul Ploieşti! Păi câte echipe româ-
neşti i-au pus cu botul pe labe pe en-
glezii tăi de la Liverpool, my dear? â

Şi ca să înţeleagă şi alţii – cei
care pot înţelege –  fenomenul, vă mai
spun că Leontin Stanciu, vărul nostru
de la Sibiu, colonel profesor universi-
tar la Academia Forţelor Terestre, când
s-a întors acum câţiva ani dintr-un con-
cediu din Tunisia şi s-a urcat într-un
taxi la Otopeni, primul lucru de care
a întrebat a fost ce a făcut Petrolul în
ultimele două etape. Iar când echipa a
revenit, anul trecut, în prima ligă, mi-a

mărturisit că a avut emoţii ca înaintea
unui examen. Şi-l cred, că nu degeaba
e profesor. Şi mai ştiu că iubeşte fot-
balul cu mintea şi cu sufletul, încă de
pe vremea când băteam mingea, el
mult mai bine ca mine, pe terenul de
fotbal de la Chiţorani, azi Stadionul
„Constantin Oprea”, tuşat în fiecare
seară cu umbra coşurilor rafinăriei de
la Teleajen. Cum cine a fost Constan-
tin Oprea? Nea Costică Buzduc, pe
numele lui de alint, a fost cel mai ma-
re antrenor al tuturor timpurilor la
Chiţorani şi care, debarcat prin anii
’80 de lupii tineri de la echipa mare –
Progresul CAP Bucov –  s-a ambi-
ţionat să clădească o echipă de pitici
ai comunei, cu care a câştigat… cam-
pionatul republican de fotbal la cate-
goria de vârstă respectivă! Pe bune!

Fotbal mare deci, şi aici, la Chi-
ţorani, ca şi la Ploieşti. Căci nu degea-
ba sondele din deal – una găzduită şi
de noi, ai lui Tănase, pe terenul buni-
cului nostru, moş Costică Chiriţă –
pompează aur negru  – galbenul şi ne-
grul de pe tricourile echipei! – pentru
rafinăriile din Ploieşti. Iar fiul meu,
Alexandru, deşi nu vrea să recunoască
pe faţă, simt eu că ţine tot cu Petrolul.
Altfel nu m-ar fi rugat să-i cumpăr un
tricou inscripţionat cu PETROLIST
DIN TATĂ-N FIU şi să mergem şi
noi, ai lui Tănase, taţii şi fiii, la un
meci al Petrolului cu Rapidul, pe sta-
dionul „Ilie Oană” din Ploieşti. Să-i
vedem atunci pe rătăciţii din familie,
atinşi, din păcate, de microbul rapi-
dist, pe unde vor scoate …tricourile.

Am fost de câteva ori pe OZN-
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ul din Ploieşti – cine i-a zis aşa n-a gre-
şit deloc, având în vedere şi reuşita ar-
hitectonică după renovarea arenei – ce
atmosferă, ce entuziasm, ce spectacol!
Imnul echipei, tribunele cântând pe
toată durata meciului, jocurile de lu-
mini şi imagini. Republica Ploieşti –
celebrul moment de libertate, unic în
istoria României – există în continua-
re, chiar dacă doar ca spirit. Un tricou
albastru inscripţionat astfel şi înrămat
stârneşte admiraţia, dar, cred eu, şi in-
vidia colegilor care mă vizitează la
birou. Un motiv şi o certitudine că şi
fotbalul nostru poate fi mai mult decât
o dispută sportivă, în teren şi în trib-
une. Ultraşii, ai noştri sau ai lor, pen-
tru care fotbalul nu este doar o pasi-
une, ci şi un prilej de refulare violentă
a unor frustări de neînţeles, sunt ţinuţi
în ţarcuri, la peluze, sub paza jandar-
milor, iar cei care vor să guste cu ade-
vărat spectacolul sportiv pot sta liniş-
tiţi în tribune, pot încuraja cu adevărat
echipa, fără trivialităţi, fără violenţă.
Pe stadion nu se mai fumează şi nu se
mai mănâncă seminţe. Fiecare îşi du-
ce  paharele de Coca-cola şi pungile
de pop-corn, după golire, la coşurile
de gunoi. Curat civilizaţie! Prezenţa,
din ce în ce mai numeroasă, a specta-
toarelor – ştim că şi femeile iubesc
fotbalul, iar aici se vede pe faţă! – în-
deamnă, la rândul ei, la un comporta-
ment decent, chiar şi aici unde, să re-
cunoaştem, eram obişnuiţi altfel.  

Şi apropo de tricouri: nu cred că
am văzut spectacol mai grandios de-
cât revărsarea de tricouri galbene în
Bucureşti, în 2013, când „Petrolul” a

jucat finala Cupei României cu C.F.R.
-ul clujean şi peste douăzeci de mii de
suporteri prahoveni au inundat Arena
Naţională. Atunci, golul congolezului
Bokila ne-a făcut fericiţi, chiar dacă
ne-a stat inima la golul clujenilor din
ultimele secunde de prelungiri. Noroc
că un arbitru cinstit a văzut off-side-
ul şi Ploieştiul şi-a mai trăit încă o noap-
te de vis. O victorie pe care echipa a
oferit-o, oraşului şi fanilor săi. Oraş
mare, cu echipă mare şi frumoasă. Şi
cu suporteri pe măsură.  

Doar că, din ceea ce văd şi aud,
deşi erau semne bune că Petrolul nu
va mai sta pe la bariere, ci va avea
mers de intercity …european, ne-am
dat din nou în petic. Scandaluri finan-
ciare, echipa în insolvenţă, antrenori
care renunţă sau sunt demişi, jucători
neplătiţi, cei mai buni fugiţi pe la alte
echipe, ceilalţi trudind fără spor, vic-
torii în deplasare şi înfrângeri de neîn-
ţeles pe teren propriu, puncte pierdute
în jocul cu mingea, dar şi în joaca cu
legile, procese pierdute pe la tribunale
sportive internaţionale, suferinţă mare
printre suporteri, indiferenţă a edililor
locali …

Dar las’ c-o mai întoarcem noi
încă odată … ca la Ploieşti. 

Hai Petrolul!
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Mitică Ion

Rondel cu zile 

mohorâte

Mi s-a acrit 
de-atâtea ploi,
De-atâtea zile mohorâte,
De fetele cu sânii goi,
Dacă sunt proaste şi urâte.

Sătul de hoţi şi de copoi,
De-atâtea câte şi mai câte, 
Mi s-a acrit de-atâtea ploi,
De-atâtea zile mohorâte.

Când voi păşi în pas vioi
În baltă aruncând cu bâte,
Să dăm un cep la un butoi,
Să uit de gânduri amărâte.

Mi s-a acrit de-atâtea ploi.

Rondel cu chef

Am să mă-mbăt să nu mai ştiu de mine,
De ce-i în jurul meu să n-am habar, 
Am să golesc pahar după pahar
Chiar dacă ştiu că n-o să-mi facă bine. 

Deşi îmi sunt resursele puţine
Şi-s mulţumit din ce în ce mai rar,
Am să mă-mbăt să nu mai ştiu 

de mine,
De ce-i în jurul meu să n-am habar.

Când m-oi trezi şi îmi va fi ruşine
C-am adormit pe-o masă, într-un bar,
Pe băuturi exotice şi fine 
Voi cheltui şi ultimul creiţar

Şi-am să mă-mbăt să nu mai ştiu de
mine.

Rondel chefliu

Din beţie nu ne mai trezim,
Bem de la necaz la fericire, 
De la efemer la nemurire
Totdeauna primii ca să fim.

Viaţa tot mai bună ne-o dorim,
Că aşa ne e sortit din fire,
Din beţie nu ne mai trezim,
Bem de la necaz la fericire.

Neuitat precum amorul prim
Totul a ajuns o amintire,
De la agonie la sublim
Astăzi mai nimic n-o să ne mire.

Din beţie nu ne mai trezim.

Rondelul zilei de luni

În cea mai tristă zi din săptămână
Te scoli stresat şi fără chef de muncă,
Nevasta ţi se pare prea bătrână
Şi soarta-n disperare te aruncă.

Cum bunăstarea ta se tot amână
Şi eşti sătul de pită şi de şuncă,
În cea mai tristă zi din săptămână
Te scoli stresat şi fără chef de muncă.

Dar cum te laşi uşor purtat de mână
Şi-s mulţi în stare să îţi dea poruncă,
Nimic în urma ta n-o să rămână,
O să te-mbeţi în ultima speluncă

Rondel cu limite

Să aşteptăm nu mai avem răbdare
Prea ne apasă pe spinare şaua,
Prea ne-aţi tot dus cu motivări precare
Şi prea am strâns pân’ la refuz
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cureaua.

Nicio speranţă omul nu mai are,
Prea peste tot vi s-a extins reţeaua,
Să aşteptăm nu mai avem răbdare
Prea ne apasă pe spinare şaua.

Şi lacrimile azi ne sunt amare,
Deja puterii i-am făcut safteaua,
Ne suflă vântul iar prin buzunare
Şi-n loc de pat mai folosim podeaua.

Să aşteptăm nu mai avem răbdare!

Rondel cu renunţare

Am renunţat la multe, din păcate
Şi-am acceptat şefia unor inşi;
Trăind mereu în austeritate
C-aşa e bine chiar eram convinşi.

Trecând prin viaţă îndoiţi de spate,
Azi de nimic nu mai suntem surprinşi;
Am renunţat la multe, din păcate
Şi-am acceptat şefia unor inşi.

Deţinători de conturi şi palate
Nici hoţii ţării nu se lasă prinşi,
Căci înzestraţi cu drepturile toate
Nici cu o floare nu pot fi atinşi.

Am renunţat la multe, din păcate.

Rondel pesimist

Mai pesimist decât am fost vreodată
Sunt astăzi când privesc în jurul meu,
Când ţara noastră mare şi bogată
Ajuns-a în postura de lacheu.

Cum viitorul sumbru se arată
Şi tot mai slab este al nostru leu,
Mai pesimist decât am fost vreodată
Sunt astăzi când privesc în jurul meu.
Împrumutat, de fiecare dată

În datorii m-am înglodat mereu,
Silit să vieţuiesc din rată-n rată
M-am descurcat din ce în ce mai greu.

Mai pesimist sunt azi ca niciodată!

Rondel cu șpriţ

Să bem un şpriţ să mai uităm necazul,
Să nu vedem că zilnic ardem gazul,
Că n-am scăpat de hoardele mişele
Şi mai privim afară prin zăbrele.

Cum n-am făcut nimic din toate cele
Şi ne-am întors la blid şi la obiele,
Să bem un şpriţ să mai uităm necazul,
Să nu vedem că zilnic ardem gazul!

Ni s-a udat cămaşa pân’ la piele,
Trăim mai rău ca-n vremurile grele,
Nu mai avem nici forţa, nici răgazul,
Ni s-a-ngroşat de fărdelegi obrazul,

Să bem un şpriţ să mai uităm necazul!

Rondel cu insomnie

E cald şi noaptea este pe sfârşite,
Nu bate vântul, nu se-adună norii,
Secundele pe ceas îţi par oprite
Şi viaţa ţi se scurge prin toţi porii.

Tot căutând cuvinte potrivite
Curând-curând or să răsară zorii;
E cald şi noaptea este pe sfârşite,
Nu bate vântul, nu se-adună norii.

Ţi-au mai rămas speranţe neîmplinite
Şi ţi-au murit de mult lăudătorii,
Mai sunt destui dispuşi să te imite
Cât încă se învârte roata morii.

E cald şi noaptea este pe sfârşite.
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Între numeroasele sate ce au
fost şi sunt prezente la Buzău a fost şi
cel care în vechime s-a numit Urlă-
tori. Hotarul satului era pomenit spre
1531-1532 într-un document scris de
Ţalapi grămăticul la Bucureşti. Cetele
lui Miclea, Mircea, Negruş, Cârstian,
Dragomir şi Lupea obţineau întărirea
ocinei lor la 25 mai 1554. Miclea se vă-
zuse contestat de Cerboaia care reven-
dica jumătate din partea sa. Domnia îi
va impune lui Miclea şi cetaşilor săi
să aducă 24 de martori - lege peste
lege - ceea ce este oarecum neobişnuit
trecându-se la un stadiu superior în de-
rularea procesului. Moşnenii vor reuşi
să aducă cei 24 de martori astfel că Cer-
boaia va pierde procesul, dar şi moş-
nenii aveau de suportat cheltuielile ge-
nerate de prezenţa celor 24.

Sub Alexandru Vodă, în 7 sep-
tembrie 1570, lui Vlad şi cetaşilor săi
din Urlători li se întărea ocina ce avea
hotarele stabilite „peste apa Buzăului,
până în matca veche, pentru că a tre-
cut hotarul lui Bolea peste Buzău în ve-
chea matcă; astfel au trecut şi ocina
Urlătorilor, pentru că acolo au fost ho-
tarul vechi şi a fost şi hotarul Cândeş-
tilor iar acolo, în matca veche, de

moştenire”. Cei din Cândeşti -Văsiiu,
Călin şi alţii - vor trece în ocina Urlă-
torilor şi vor ara pământul de unde
conflictul. Urlătorii închinând hatala-
mul, iar Cândeştii fugind „au rămas de
lege dinaintea domniei mele, ca mai
mult amestec să nu aibă cu acea ocină
a Urlătorilor” aşa cum se scria în do-
cumentul de la Târgovişte din vremea
lui Alexandru Mircea Vodă. Mai târ-
ziu (1775) se arăta „Dacă vreun plu-
gar, intrând într-un loc fără ştirea stă-
pânului pământului, îl va ara sau îl va
semăna, să nu ia nimic nici pentru mun-
ca lui, nici pentru arătură, nici roadă,
nici sămânţă, nici măcar sămânţa pusă
în pământ”.

Un Negruş şi un Mircea obţi-
neau în 18 martie 1577 întărire dom-
nească pentru o ocină la Aldeni. În
continuarea documentului se scria:
„De aceia şi tu, Barbule, din vremea în
care vei vedea această carte a domniei
mele, însă să laşi pe Negruş şi pe Mir-
cea să are acele ocine mai sus zise şi
să se hrănească, până vei veni să vă pâ-
râţi la Paşti, înaintea domniei mele”.
Urma întărirea unui vad de moară din
8 ianuarie 1582 pentru spătarul Du-
mitru şi logofătul Stan, vad primit de
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primul de la un Urlatu. Intr-o altă în-
tărire din toamna lui 1585 sunt amin-
tiţi popa Moş şi un Ciolan pe partea lui
Nan şi a lui Stan „oricât se va alege şi
cu două părţi de moară”.
.............................................................

În 2 septembrie 1704 reuşea şi
mănăstirea Berca să mai cumpere aici
încă 50 de stânjeni. Moşnenii Deleni
din Urlători apar în 15 august 1709
când dădeau mărturie de răscumpă-
rare pentru o vie din dealul Săpocii
pentru Mihalcea stolnicul. Biserica se
ridica pe la 1750 conform tradiţiei. Ar-
hivele de la Buzău reţineau la 1840
procesul dintre Vintilă Codreanu din
Urlători cu Anton Gr. Tăbăcaru şi cu
un Ene de la Miluiţi pentru o sumă de
bani.

În procesul dintre Filotei Berca-
nul egumenul mănăstirii Berca cu N.
Pleşcoianu pentru călcarea moşiei Pleş-
coi, început la 28 iunie 1841 la Buzău,
se aducea ca probă şi o hotărâre din 6
martie 1702. Conform acesteia 12 boie-
ri „cu moşnenii de faţă” efectuaseră
operaţiunea de măsurare a moşiei mă-
năstirii. Hotarnicii vor cerceta şi un za-
pis al jupânesei Despa Cândescu prin
care acesta dăruise lăcaşului 120 de
stânjeni „cumpăraţi de la moşnenii
Pleşcoeni” la care între timp se adău-
gaseră şi alţi zece stânjeni donaţi de
Ene Pleşcoeanu şi încă zece ai lui C.
Cordelea. Se mai aducea şi hotărnicia
a şase boieri din 12 martie 1703 luaţi
de stolnicul Mihalcea Cândescu la Ur-
lători unde „au citit zapisul moşneni-
lor şi cărţile au scos şi Mihalcea stol-
nicul zapisul lui Ion Diaconu sin Popa

Stanciu şi sineturile lui Codru Călu-
gărul ot Pleşcoi prin care vinde alături
cu hotarul Sf. mănăstiri Berca stânjeni
34”. 

La aceşti stânjeni va mai primi
egumenul de la Berca alţi 16 stânjeni
„cu lungime din hotarul Cândeştilor pâ-
nă în hotarul Cernăteştilor şi i-au ală-
turat lângă hotarul Sf. Mănăstiri tră- gân-
du-să la capul dinspre Cernăteşti din
hotarul Sf. mănăstiri până în moşia
moşnenească stânjeni 50”. Instanţa de
la 1841 va lua în considerare hotărnicia
şi cerea măsurarea stânjenilor moşiei
„în fiinţa lor întocmai după vechile do-
cumenturi şi hotărniciei ce are unde
să va împlini suma stânjenilor (50 n.
n.) să să statornicească stăpânirea sa
unde să şi împietreşte luând Sf. Mănă-
stire în stăpânire şi călcarea ce se vor
fi făcând de către pârâţi cu venitul ei”. 

Se adresau instanţei de la Buzău
în 1842, solicitând autentificarea ac-
tului de vânzare ce îl făceau, un Tudo-
rache şi Ion, fiul lui Stoian postenicul,
care vindeau numai o jumătate de po-
gon către Manolache Bogasierul. Pre-
ţurile terenurilor de aici rezultau şi din
tranzacţia ce intervenea la 1 februarie
1871 între Petre Rădulescu şi Maria,
soţia lui David Petre ultima achitând,
pentru cei trei stânjeni negociaţi, su-
ma de 40 de galbeni. Va ajunge că-
tunul la 1892, ce apaţinea de Pleşcoi,
să aibă şi o subdiviziune - Pietrişul.

Rândurile de mai sus se pot con-
stitui într-o încercare de a aprofunda
cercetarea istoriei satului mergându-se
şi pe unele documente mai vechi afla-
te la locuitori.
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Tudor Cicu
Din lanul de cânepă ars, ca sângele...

Când bunicul a scos de la streaşina
casei

arma lui din primul război mondial,
toţi credeau că momâile alea
care înconjuraseră satul ca pe un
butoi cu pulbere
or să cadă crăcănaţi pe spate.
Doamne, ce grozăvie ar fi fost!

Primul care i-a apărut în vizorul
armei

a fost un catâr cu o momâie sub
pelerina de ploaie

Acesta şi-a dat jos pelerina din paie
A râs cu blândeţe... şi-a spus:
- „Am venit să vă aduc 

colectivizarea!”

Bunicul era alb la faţă
Îi tremura mâna în buzunarul 

pantalonilor bufanţi
Nu mai nimerea să apuce glonţul
să-l vâre pe ţeavă
şi să mi-l înveţe minte pe nenorocit.

Spun cei care cred că ar fi scris 

istoria
că atunci când ţeava puştii a trosnit

în plin soare
momâile alea săreau ca broaştele 

pe mal.
Şi, cert e că bunicul a tras şapte

focuri...
Stă scris în cronici.

Mai târziu, la gura focului unde 
îşi cocea

bunica, pâinea, în ţest
cineva i-ar fi dat peste gură 

bunicului
că, lauda e laudă...
Că până să termine de tras toate

gloanţele
se spune că ar fi căzut leşinat 

la pământ.

Atunci, bunica a scos din salba ei 
de la gât

doi bani de argint
risipind peste tot acea lumină 

argintie
care l-a făcut pe bunicul
să ridice arma împăturită în cârpe

unsuroase
şi să tragă la întâmplare.

Cei doi bănuţi de argint au căzut 
împuşcaţi drept în inimă.

Şi toţi au privit cu mirare la bunicul
care se zbătea să se ridice 

de la pământ
Nimeni nu observase cum 

pe un catâr alb,
(şi cel care îi făcea cu ochiul)
din lanul de cânepă ars, ca sângele...
eu tocmai apărusem pe lume. 
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Eduard Sârbescu

Toponimia 
cătunului 
Vădane

Proveniența numelui de Văda-
ne, atribuită unei părți a satului Zo-
rești, are legătură cu Primul Război
Mondial, de la care se împlinesc anul
acesta o sută de ani. Aşadar, o sută de
ani de când România s-a alăturat An-
tantei pentru un deziderat național -
făurirea statului național unitar român.

În a doua jumătate a lunii noiem-
brie 1916 comuna Valea Teancului a
intrat sub administrație germană. Co-
muna avea atunci o populație de apro-
ximativ 1.600 de suflete ce locuiau în
satele Valea Teancului, Nisip și Zo-
rești. Vara anului 1916 a însemnat și
primele mobilizări ale tinerilor din co-
mună. Au plecat pe front foarte mulți
bărbați, printre ei numărându-se și
Oprea Radu de doar 21 de ani, care se
căsătorise de curând cu Floarea și ca-
re, rănit grav la Mărășești, a murit în-
tr-un spital de campanie amenajat în
localitatea Talpa (jud. Botoșani). 

Plecarea bărbaților pe front se fă-
cea mai întâi cu participarea, alături
de familie, la slujba ținută la biserică
de primire a binecuvântării - preot pa-
roh era Mareș Anghelescu - la adu-
narea în curtea Primăriei, în prezența
primarului Alexandru Dumitrescu. În
aceeași zi urma plecarea în căruțe îm-
podobite și cu lăutari tocmiți. Aseme-
nea majorității buzoienilor zoreștenii

au fost înrolați în Regimentul 48 In-
fanterie. 

În monografia satului, apărută
în anul 1984, se face trimitere, aseme-
nea tuturor lucrărilor de specialitate și
la momentul Primului Război Mon-
dial și contribuția fiecărei comune din
România - prin numărul Eroilor - la
realizarea unității naționale. În lucrare
autorul face afirmația - hazardată, cre-
dem noi, că majoritatea celor căzuţi
pe front fiind dintr-o zonă a satului Zo-
reşti, aceasta a fost botezată de local-
nici Vădane. 

În Primul Război Mondial au
căzut pe front puțin peste 100 de zo-
reșteni. Mai mult de trei sferturi, îm-
părțiți aproape egal, ei provin din sa-
tele Valea Teancului și Zorești. Con-
fruntând numele tuturor cu actele de
Stare Civilă am constatat că din cătu-
nul Vădane sunt doar șase eroi .

Mica localitate s-a înființat în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea
cu familii care s-au strămutat din satul
Valea Teancului-Plai. Cătunul Vădane
se desfășoară pe circa un kilometru
având case de-o parte și alta a drumu-
lui în formă de arc de cerc și se află
situat la aproximativ 500 m distanță
de Zorești. Atât la un capăt al cătu-
nului cât și la celălalt trec tangențial
vechile drumuri care duceau spre ora-
șul Buzău. Drumul de pământ din par-
tea de sud era cel mai important - prin
lungimea lui - traversa perpendicular
satul Zorești făcând legătura cu fosta
vatră a satului aflată, până spre mij-
locul secolului al XIX-lea, în vecină-
tatea dealurilor. Popularea zonei s-a
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făcut pe direcția nord de la punctul de
întretăiere - crucea popii Moise (care
se constituie ca borna de început a că-
tunului Vădane) cu un alt drum de pă-
mânt ce lega Zoreștiul de satul Lipia.
Aici erau concentrate un număr mic
de familii, majoritatea înrudite între
ele.

Nu departe de fântâna ridicată
de familiile Dincă - strămutate la rân-
du-le, aflate pe aceeași parte a drumu-
lui, își aveau locuințele familiile Ilie.
Două case alăturate și sărăcăcioase adă-
posteau cele trei familii înrudite. La vre-
mea războiului au plecat pe front -
Gheorghe, Nicolae, Ion și Nicolae.
Cel puțin pe doi dintre ei - Gheorghe
zis Ghiță (n. 1879) și Ion (n. 1881)
știm că erau frați, dintre care un Nico-
lae era holtei. Au lăsat în urmă neves-
tele lor - Ioana, cu cei doi copii, Ștefa-
na și Elena, cu singurul copil, dar și
greutățile gospodăriilor. Cu toții au
fost înrolați în regimentul 48 Infan-
terie. Cei doi frați - Gheorghe și Ion,
au murit în timpul luptelor de la Cum-
păna (jud. Argeș).

Denumirea de Vădane s-a folo-
sit de localnici doar în vorbirea curen-
tă după terminarea războiului. Orice
legătură a  cetățenilor din comună cu
această zonă s-a raportat destulă vre-
me de existența acelor femei văduve.
În actele oficiale ale primăriei Valea
Teancului nu s-a menționat niciodată
numele Vădane. Totuși, prima men-
ționare apare în fișele matricole ale
școlii din localitate, în a doua jumă-
tate a deceniului trei al secolului tre-
cut...
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Girel Barbu

Poem pentru tata

Tata cioplea doine
în porţi

Şi le da de pomană
la morţi.

Seara privea luna până când
Ne vedea pe toţi luminând.
Lua în furcă fânul cu deal cu tot
Şi plesnea cu biciuşca tristeţea în bot.
Acum e plecat prin cer 

să semene stele
Şi cuvinte văratice pe buzele mele.

Trupul Lui Iisus 

mi-a bătut la ușă-o pâine
într-o seară friguroasă
era mușcată de un câine
și m-a rugat s-o las în casă.
aveam în cuvânt durere
văzându-i rana sângerând
am uns-o cu un strop de miere
pe care-l mai aveam și eu în gând.
mi-a mulțumit făcând o plecăciune
a privit cu ochi de pâine-n sus
de unde cobora o sfântă rugăciune
și se prefăcu în Trupul Lui Iisus.

Un alt Zaheu
te-ndură Doamne să treci iar pe plai
cu pas domol cu freamăt de alai
de glasul tău cel dulce
mi-e dor ca să-l aud
și scoate Doamne la răscruce
un puișor măcar de dud
un alt Zaheu mai păcătos să urce.



Constantin Deneş

Mesaj din lirica bolnăvicioasă

Să trag un prag de infinit 
Pe-o geană de izvor
Şi-n licărirea lui de vis
Să-i pup pe cei ce vor!

Buton de panică 
în centrul civic Nehoiu

Două râme panicate
Desfășoară un love story:
- Vom fi, soro, demolate,
Dacă vin investitorii!

Bagatelă de comportament nehoian

Îl saluți de la distanță,
Îți răspunde cu prestanță,
Dar e-o formă de uzură,
Căci, în sinea lor,... se-njură.

Belşug

Pe-o străduță principală,
Sunt cinci baruri și-o terasă,

De-aia-ntreb, cam cu sfială:
Ce mai duce omu-acasă?!...

Diversitate

Berea stă, în calea lui,
Fix la capul patului,
Dar în cerebel, pe bune,
Mai găsești... țuică de prune!

Accident arhaic 
pe Calea Mihai Viteazu

Cu mobilul la ureche,
Crezi că-i fără de pereche,
Dar de vrei s-o acostezi,
Vezi un cap... de stele verzi!

Una din motivaţiile beţivanului local

Băuturi, la mine-acasă,
Zac uitate pe sub masă
Și, vă jur, nu le ating,
Doar le beau, ca să le sting!

Mariaje cu buletine separate

Păruieli și daravele, 
Schimb robust de vorbe grele,
Liste negre de partaj,
Mai pe scurt, concubinaj

Idilă de Valea Nehoiului

E-o frumusețe nehoiană,
Cu pletele mai jos de brâu,
Dar cu Axinte și-o Joiană,
Ce cată seara la pârâu?

Centrul civic

Este-o zonă triumfală,
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Cu tradiții de noblețe:
Turnuri mari de Catedrală
Și-o splendoare de... cotețe!

Declaraţia solemnă a unui vechi
forestier, dată răspicat  la gardul din
beton al marelui I. F. E. T.  Nehoiu

Cu patimile ce-mi mai ard,
Eu unul, care-am prins tiranul,
Arunc gunoiul peste gard
Ca să mi-l care-americanul!

Tratament ambulatoriu antigripal, 
pe sub zidurile Catedralei

Lâng-o magazie, doi
Citadini, de viță rară,
Beau o țuică de Nehoi,
Ca rețetă de gargară!

Vasile Til Blidaru
EPIGRAME RUSTICE

Alegere

Decât prin urbe cu scandal,
Cu existenţa în pericol,
Mai bine-n satul meu natal,
Chiar dacă n-am un rol agricol.

Credinţă
Veşnicia nu e de găsit

Nici la sat întruchipată-n om,
Dar fi-voi veşnic pomenit
Dacă o s-ajung cenoziom!

Măria Sa, Ţăranul

Un alt Ahile, -ajuns la căpătâi,
Din câmpul luptei nu abdică,
Deşi îi cântă greierii-n călcâi,
Iar palma aspră îl furnică...

Anunţul unui fermier european

Pe-un colţ de rai al vechii Dacii,
Ofer o lună miere, lapte,
Iubire-n fiecare noapte
Şi ziua iar... la coada vacii!

Petrecere la stână

Brânză, friptură de oaie,
Sticle cu whisky, cimpoaie,
Ceaţă... Mă-ncearcă emoţia...
Dacă mă aflu în Scoţia?

Primarul comunei 
în căutare de fonduri

Pe uliţi prăfuite câinii latră,
Iar el, cu gândul la locuitori,
Se roagă către cerul plin de nori
Să cadă-n loc de ploaie... piatră!

Reorientări

Deşi e secetă la mine-n sat,
Ne fie solul binecuvântat
Şi Cel de Sus în stare să ne ţină
Să găurim conducta de benzină!

Preţul lucrărilor agricole

Ţăranul, simplu în cuvânt
Şi port, priveşte singurel
Cum intră banii în pământ
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Mai repede ca el...

Fetele din revistele sexy

Pozate goale să ne-aţâţe,
În fiecare săptămână,
Îmi amintesc c-atâtea ţâţe
N-am mai văzut... decât la stână.

Prejudecăţi

Văzând că sunt incoruptibil
A insistat un grandoman
C-un plic cam gros spunând penibil:
- Ia-l domnule, nu fi ţăran!

Ica 
Ungureanu

Fiasco

Având biroul 
ca decor,

Adeseori îmi asumam
Şi rolul de linguşitor...
Dar cât de cabotin eram!

Atuul unui concurent

De-a lungul nu ştiu câtor ani,
Scriind cuvinte potrivite,
Primise diplome şi bani,
Pe complimente gratuite.

Pove-ştiri din lumea satului

- Ce eşti, lele, mânioasă,
Ori nu-ţi sunt toţi boii-acasă?
Păi, juncanii-s la arat,
Iar plăvanu-i mort de beat.
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Maria Niculai
(elevă la Liceul Pedagogic ,,Spiru Haret” Buzău)

Vis

Încet de tot am închis ochii,
încet să nu trezesc
cine ştie ce reverii uitate.
Am şoptit un cuvânt în întuneric,
un cuvânt tăcut cuprinzând 
lumea întreagă, am adormit
jucându-mă cu visele şi cuvintele,
am adormit uitându-mă
în noaptea viselor.

Mâine mă mut pe alt nor

Scriu pe norul îngust şi zgâriat 
de unghiile ce au scrijelit versuri
şi nu mai am spaţiu deloc,
norul e plin de sânge şi strofe,
mi-am terminat poemul aici...
iar mâine trebuie să o iau 

de la capăt,
mâine mă mut pe alt nor.

Bună dimineaţa

Umbrele mă conduc cu strigăte
prin labirintul serii la crucea 
de lemn ciudată orizontală.
Mă acuză că le-am furat soarele...
de fapt, l-am adunat pe tot
în căuşul palmei şi l-am băut.
Stelele pâlpâie a depărtare
plopii foşnescşi eu, între cer 
şi pământ, îmi caut sufletul
de pasăre.
Până când trupul meu
adoarme pe crucea ciudată
şi răsare alt soare...



Dan Anghel

Amintiri
din Irak

 1 ianuarie 1985, aeroportul
Otopeni, -15°.Celsius. Eu sunt de pro-
fesie inginer constructor de căi ferate
şi am fost trimis de Contrasimex (uni-
tatea MTTc.) să montez două triaje şi
o cale ferată de 70 km între o balas-
tieră şi o fabrică de ciment, făcută de-
ja de Arcom.

Pe aeroport, am fost sfătuit de în-
soţitorul grupului (a se citi: securist)
să-mi las paltonul, fularul, căciula şi mă-
nuşile soţiei, eventual şi haina şi să ră-
mân în pulover şi cămaşă, deoarece a-
colo erau +30°.

Am decolat la 4,30 pm şi după un
zbor de trei ore am ajuns la Bagdad,
unde era deja 7,30 pm. Vama şi con-
troalele au fost foarte stricte, nu puteai
să introduci în Irak mai nimic, doar
obiecte de uz personal şi câte unul din
fiecare, exclus ceva de mâncare.

Paşapoartele ne-au fost reţinute
de „prietenul” nostru şi le-am mai vă-
zut abia la plecare, urmând a ni se fa-
ce nişte cărţi de rezident la Poliţia ira-
kiană, cu poză şi inscripţionate în ara-
bă şi engleză, cu ele nu puteai ieşi din
Irak, să emigrezi în altă parte.

De la Bagdad, ni s-au dat ca
acont pentru început 25 dinari (cca.75
$) pentru nevoi de început, am fost ur-
caţi într-un autobuz portocaliu (ca de
altfel toate maşinile româneşti, asta era
culoarea de recunoaştere), am mers
toată noaptea cca 600 km, până la Al

Quaim, la graniţa dintre Irak, Siria şi
Iordania (să nu uit: am oprit de mai mul-
te ori şi am mâncat, băut Pepsi, ceai
arăbesc foarte tare sau cafea). 

Dimineaţa am ajuns rupţi de o-
boseală acolo unde aveam să-mi pe-
trec 2 ani din viaţă, fără să-mi văd fa-
milia (doar scrisori şi 2-3 telefoane pe
an).

 Răspunsuri: cu mâncarea a-
veam o masă asigurată la cantină, la or-
ganizarea de şantier contra sumei de
400 filsi (1 dinar = 1000 filsi, noi câş-
tigam 4 dinari pe ziua de muncă), iar
dimineaţa şi seara ne interesa direct şi
personal. 

Mai târziu o să vă spun şi cu ce
m-am ales din ceea ce am câştigat!
Familia nu a avut nimic de suferit, de-
oarece fusesem trimis de statul român,
în interes de serviciu, printr-o firmă
socialistă.

Ba chiar de câştigat, deoarece în
tot acest interval de timp soţia a primit
leafa mea întreagă de la uzină, lună de
lună. Să revenim! 

 Nu am rămas acolo, dimi-
neaţa, ni s-a făcut un instructaj despre
drepturi şi îndatoriri şi pe la prânz au-
tobuzul a plecat încă 70 km până la
destinaţia finală, Al Waha, la carieră.
Ce era acolo? O organizare de şantier,
cu 10 barăci, o cantină, un teren de po-
pice şi un teren de fotbal.

Cazarea în barăci cu „aer con-
diţionat”' - culler = pâslă îmbibată per-
manent cu apă prin care se aspira ae-
rul cald din exterior, îl umidificau şi îl
băgau în baracă. 

Stăteam doi în cameră, aveam
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duş, WC, chiuvetă, un aragaz cu bu-
telie şi un frigider. 

Programul de lucru, 6-12 şi 16-
20, la prânz nu puteai sa munceşti din
cauza căldurii (60° vara). La punctele
de lucru eram duşi cu autobuzele şi
aduşi înapoi. Diferenţele de temper-
atură dintre zi şi noapte erau de 30°C,
am prins ploi numai în ianuarie şi 3 re-
colte pe an de zarzavaturi.

Despre furtunile de nisip, scor-
pioni, viaţa pe şantier, etc., altădată!

 Trezirea, dimineaţa la 4,30,
mic dejun, compus în general din ceai
arăbesc (foarte tare), pâine (lipii), unt,
gem, două ouă prajite + bidonul de apă
(moştenire de la alte generaţii) de 10
litri, luat la noi. Autobuzele plecau în-
cepând cu orele 5, din sfert în sfert de
oră, până la 6, când începeau să revină
la organizarea de şantier, la 6.00 a.m.
începea lucrul. Era groaznic de frig şi
cald, să vă explic: în ianuarie, dimi-
neaţa, erau 0°C (de umblam cu iz-
mene pe noi şi cămăşi de piele), iar la
prânz +30°C, de veneam înapoi în
pantaloni scurţi şi tricouri, iar vara,
dimineaţa, erau +30°C şi la prânz
+60°C.

Munceam până la orele 12, când
veneau iar autobuzele să ne ducă
înapoi la şantier, unde serveam masa
de prânz, la cantină, contra 400 filsi
(1 dinar = 3,25 $ = 1000 filsi, 1 pepsi
=1 5 filsi). 

După masă, fie domnul cât de
mic, tot dormea un pic, până la orele
15, când se repeta figura cu autobu-
zele, până la orele 16, când începea
lucrul de după-amiază şi, inevitabil,

alt bidon de apă = total minim 20 litri
de apă beam pe zi. În doi ani am slăbit
aproape 18 Kg. şi am ajuns ca tăciu-
nele, de nu mă mai cunoştea nimeni. 

La orele 20.00, şefii de echipe a-
veam şedinţe operative cu conducerea
Şantierului (am avut şef pe ing. Dos-
pinescu din Braşov, care o perioadă,
dupa revoluţie, a fost şi primar al ora-
şului de sub Tâmpa). 

La orele 21, duş şi masa de sea-
ră. Aici am o completare: masa de sea-
ră era servită de colegul meu de ca-
meră, un ardelean de treabă, Ianos-
baci, cu care împărţeam o cameră. El
era bucătarul şantierului şi era bucu-
ros să gătească pentru cineva în par-
ticular, mai ales că m-am oferit să-i ţin
toate scriptele, inventarele, gestiunea
etc., o diviziune perfectă a muncii.

După orele 22, aveam televizor
COLOR (în 1985). Prindeam Irak1 şi
Siria, Iordania, Turcia, Liban, etc..
Cei care mai rezistau puteau juca fot-
bal în nocturnă sau popice, dar a doua
zi de dimineaţă o luam de la capăt.

 Săptămâna începea de fapt
sâmbăta (dupa pauza religioasă musul-
mană de vinerea), program impus de
autorităţile irakiene. 

Organizarea de şantier era păzi-
tă 24 de ore din 24 de soldaţi înarmaţi
chiar dacă... nu ne ataca nimeni!) cu
automate Kalaşnikov fără serie, cu pa-
tul din masă plastică injectata (sigur
erau cehoslovace, noi am fi pus lemn
bun!). Până la final ne-am împrietenit
cu ostaşii, i-am corupt la barak (bău-
tură făcută într-o baracă, drept replică
la alcoolul lor tradiţional care se nu-
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mea „arak”, având proprietatea ca în
contact cu apa să se albească, deci nu
putea fi falsificat, de aici şi nenumă-
rate certuri cu nevestele acasă care tur-
nau băutura în pahare spălate, dar ne-
şterse, şi-ţi puneau invariabil întreba-
rea dacă în cei doi ani le-ai înşelat.

Am tras de nenumărate ori cu
acele automate (de fapt cele şi din do-
tarea armatei române) şi câştigam me-
reu pariul cu ei, că mutam din trei fo-
curi, în picioare, cutia de lapte praf, la
distanţa de 50 m. 

Băutura era interzisă şi nici nu
se găsea decat la Bagdad, la Free Shop,
pentru diplomaţii străini, aşa că româ-
nul inventiv a găsit fructe (curmale,
smochine, banane, portocale) care fer-
mentau repede, datorită căldurii în „ta-
nangi” = butoaie de plastic şi cu aju-
torul celor de la forjă am realizat şi ca-
zanul de ţuică, care funcţiona perma-
nent (unul din echipă rămânea la ca-
zan) şi asigura băutura pentru cei 80
de oameni ai organizării de şantier.

În ziua liberă, mai spălam o ru-
fă, mai dormeam, mai citeam ceva, ne
uitam la televizor, table, şah, popice,
fotbal,etc. 

Cei care doreau, mergeau 70 km,
până la cel mai apropiat orăşel să mă-
nânce „geagea” = pui la rotisor, cu li-
pie şi legume (1 pui intreg = 1 dinar
= 3,25$), să bem pepsi şi cafea sau ceai,
o îngheţată sau să cumpărăm ceva.

Respectam cele 5 rugăciuni zil-
nice al arabilor, rituale, ne ridicam în
picioare şi ei scoteau covoraşele şi se
închinau la Mecca.

Mai aveam o pasiune, să joc

domino cu nişte bătrâni, pe pachete de
ţigări, câştigam mereu, îi închideam,
era simplu: pietrele erau la vedere şi
eu calculam mental ce mai aveau în
mână, duceam până la 15 pachete de
Marlboro acasă, într-o vineri.

Întrebaţi-mă de închisori, furtu-
na de nisip, şacali, scorpioni, păianje-
ni, musca de Bagdad şi magazia se-
cond-hand!... 

Despre frizerie şi munca la ne-
gru! şi despre vizita ministrului ad-
junct, cum trimeteam scrisorile acasă! 

Am scris toate astea ca să nu uit
şi să vă ţin atenţia trează pentru urmă-
torul foileton! 
Spor la citit!

Completări la Irak 
 Percepţia irakienilor despre

români era a celor care stăteau pe un
strat de petrol în curte şi le era lene să
sape, de trebuia să plătească un străin
să vină cu hârleţul! Asta era percepţia
majorităţii oficiale, de fapt eram plă-
tiţi pentru asta.

Ceea ce mă exaspera în Irak, era
cuvintele „shoia - încet” sau „baden -
mâine”. Ei au altă percepţie a timpu-
lui, la ei nu contează dacă o treabă se
face azi, mâine sau poimâine.

Să fi trăit acolo, cu patru ne-
veste maximum? Era o idee! Însă con-
diţiile de igienă erau sub limita nor-
malului, la closet aveam un bidon din
care puteam lua apa după ce ne fă-
ceam necesităţile, iar de mâncat la bir-
turi, mâncam cu mâna (numai la res-
taurantele din Bagdad erau furculiţe,
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linguri şi cuţite, însă peste tot era o
chiuvetă cu săpun lângă ea (numai că
nu aveau şerveţele şi hârtie igienică). 

Erau tot aşa de îndoctrinaţi ca şi
coreenii şi ca şi noi, în cultul persona-
lităţii! Peste tot tablouri cu Sadaam în
diferite ipostaze (puternic luminate
noaptea), pe care-l adorau atât bărbaţii
(invalizi din războiul cu Iranul), cât şi
femeile care se zbăteau să nască câţi
mai mulţi băieţi să-i înlocuiască pe cei
căzuţi pe front (pentru fiecare copil
statul irakian aloca familiei până la 18
ani, când se duceau obligatoriu la ar-
mată, şi băieţi şi fete, câte 100 de di-
nari pe lună, cam 325 $, iar dacă aveai
10 copii îţi punea Alah mâna în cap).

 Ceea ce era de râs cu închiso-
rile, era faptul că dacă era închis un
bărbat, putea fi înlocuit tot de cineva
de parte bărbătească din familie, care
intra în locul lui, iar el era liber să se
ducă acasă, să-şi vadă familia, pentru
maxim o săptămână, nu mai vorbesc că
închisoarea era o parodie, nu-i păzea
mai nimeni (nu mă refer la închisorile
pentru străini; am avut şi noi un ro-
mân închis pentru furt de marfă din ma-
gazine, în timpul rugăciunilor rituale
la musulmani), aveau de mâncare din
belşug, nu munceau nicăieri, stăteau
toata ziua degeaba, la umbră şi jucau
table sau domino! Povestea cu tăiatul
mâinii celui care a furat, nu se aplică!

Am prins, în doi ani, două fur-
tuni de nisip, una când eram la lucru,
alta când eram acasă. Esenţial era să
te adăposteşti şi să-ţi pui o basma la nas
şi ochi, ca să nu-ţi intre nisipul, alt-
minteri era prăpăd, iar dacă te apuca

afară, valul uriaş de nisip, ca un tsu-
nami, te trântea jos şi te îngropa. Nu
vă spun ce muncă titanică aveam ca
să suflăm cu compresorul stratul de
nisip depus pe kilometri întregi de ca-
le ferată. 

 Şacalii făceau parte din pei-
saj, aveam şi noi unul semidomesticit
care ne păzea camera, contra mâncare
consistentă, de două ori pe zi. Scorpi-
onii stăteau ziua pitiţi în locuri um-
broase, noaptea ieşeau la atac. Când
stăteam la televizor, căţăram piciorele
pe un scaun, că ei forfoteau pe dede-
supt. Cei mai mici erau galben-verzui
(puii), maronii (tinerii), negri şi mor-
tali cât o palmă (adulţii). Prins într-o
cutie de conserve de lapte bătut, deci
fără scăpare, se omora singur, înfigân-
du-ţi singur acul în ceafă. Unul mare
l-am adus fetei ca să-l ducă la şcoală,
închis ermetic într-o lădiţă de plastic,
otrava din ac fiind activă şi 10 ani! La
organizarea de şantier, aveam un asis-
tent medical cu antivenin. Avea o sin-
gură pretenţie, să vadă ce tip de scor-
pion te-a muşcat. Îţi făcea injecţia, luai
polivitamine şi nu aveai voie să bei
apa 4 ore (colegul meu de cameră, Ia-
nos-baci a păţit-o într-o noapte, dar
trăieşte şi în ziua de azi, ca bucătar
într-un restaurant din Cluj), asta până
ne-a învăţat un arab bătrân şi ne-am a-
dus în cameră un cameleon. El şi scor-
pionul, în acelaşi spaţiu erau incom-
patibili. 

Păianjenii erau cât palma, ca vă-
duva neagră, şi, mulţi, mortali. Tăiau
scorpionul în două şi-l mâncau. Am
văzut într-o noapte o luptă, numai că
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ei cam ocoleau organizarea de şantier,
nu ştiu nicicum ce-i deranja. Musca
de Bagdad verde era mare cât un tăun
de-al nostru, nu puteai scăpa de ea, te
ciupea şi se facea o blândă roşie ca o
moneda de 0,50 lei actuali, de care nu
scăpai o săptămână, cu alifie cu tot.

Magazia second-hand însemna
că cel care pleca acasă definitiv lăsa
acolo toate hainele, pleca doar cu ce
era pe el, urmând ca cei care veneau
de acasă să aduca mai puţine lucruri de
îmbrăcat şi mai multe de vândut (adi-
daşi, tămâie, halate, agrafe, ace de si-
guranţă, fluiere, muzicuţe, orice stâr-
nea curiozitatea copiilor şi de ce nu şi
a adulţilor. Nu uitaţi, stăteam cam ca
la ţară, undeva izolaţi). Deci, de la ma-
gazie te puteai îmbrăca din cap până-n
picioare, după ce le spălai în prealabil.
Detergentul era foarte bun, apă caldă
din belşug, numai că rufele mele spă-
late în Irak, acasă, în România, au
cedat toate la cusături.

 Fiindcă nu aveam cum să ne
ducem 70 Km, ca să ne tundem şi, în
plus, era şi foarte scump la posibili-
tăţile noastre financiare, am deschis o
frizerie la organizarea de şantier.

Până aici, nimic deosebit, nu-
mai că perioada de timp de 2 ani, fiind
foarte lungă, făceam diferite experi-
mente cu părul nostru, într-o perioadă
eram raşi numai pe o jumătate de cap,
altădată aveam carouri cu păr şi fără,
cărare pe mijloc, etc..

Munca la negru se desfăşura,
în general, în vinerea liberă. Veneau
arabii la organizarea de şantier cu ma-
şinile şi luau muncitori, în special zu-

gravi, instalatori, mozaicari, faianţari,
pentru casele lor în construcţie. Nu-
mai Şeful Poliţiei din AlQuaim, nu
ştiu cum a aranjat cu şeful nostru de
şantier, a beneficiat de o echipă com-
plexă, care a muncit trei luni de i-au ter-
minat casa. Să nu uitaţi că cei trimişi
în străinătate, numai unul ca mine eram
de meserie, ceilalti se cunoşteau de
demult şi dădeau şpagă în România,
ca să plece, puşi pe căpătuiala. Dar şi
plata la construcţii era foarte bună: o
oră de muncă se plătea de către arab cât
o zi de muncă de Statul Român! Plus
că serveam de trei ori masa pe zi; mun-
că, ceaiuri, cafele, sucuri şi ţigări! 

Am fost şi eu cu bolintinenii
mei de la echipă, într-o vineri, la mun-
ca la negru. M-au pus la făcut şi cărat
betoane. Eu nu eram calificat pentru
meserie, ei erau o echipă complexă ca-
re ataşau câte un necalificat pentru
muncile grele. Am avut febră muscu-
lară timp de o săptămână, dar au fost
parolişti şi, pentru 12 ore de muncă,
mi-au dat 48 de dinari, adica aproxi-
mativ 163 $.

Şi tot ei au mai descoperit ceva.
Văzându-mă că lipesc JIL-uri (joante
izolate lipite pentru delimitarea elec-
trică a tronsoanelor de cale ferată) cu
patru elemente amestecate după reţe-
tar: răşină, întăritor, praf şi catalizator,
au întrebat dacă nu se poate lipi şi gre-
sie şi faianţă, eu am spus că DA, dar
nu le-am dat reţeta, care o aveam în
cap şi ordinea operaţiilor. Ei au furat
de la magazie soluţiile, dar s-au făcut
de râs că nu le-a ieşit. Au venit la mi-
ne spăşiţi şi au recunoscut că au greşit
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şi am „picat la pace”.
 Vizita ministrului adjunct cu

Investiţiile, din acea perioadă, ing. A-
lexandru Dobre, a picat exact în mi-
jlocul unei furtuni de nisip, lucru care
l-a făcut să plece imediat la Bagdad,
după ce s-a amuzat copios de pancarta
pusă la intrarea în organizarea de şan-
tier (ideea mea): „Bine aţi venit la Al-
Waha! Soarele şi onanismul, întăreşte
organismul!

 Ca să scrii acasă era un traseu
lung. O scrisoare făcea trei săptămâni
la dus şi în alte trei săptămâni primeai
un răspuns, după ce trecea scrisoarea
de două cenzuri: irakiană şi română,
însă, românul, inventiv, a găsit o posi-
bilitate de eludare: în fiecare miercuri
plecau acasă, în România, oameni şi
veneau alţii, aşa că ei erau cărăuşii
noştri, iar familiile din ţară trimteau
scrisorile la firma din Bucureşti şi de
acolo plecau în Irak! Aşa, că dubla:
legală şi ilegală funcţiona perfect şi
eram cam la curent cu ce se mai în-
tâmpla acasă.

Când am ajuns în România,
eram în Gara de Nord şi îi spun soţiei
că mă duc la WC. Am venit de acolo
cu 200 de scrisori dosite în diferite
locuri. Pe unele am mai pus şi timbre
şi le-am expediat pe toate. Era o dato-
rie de onoare! Cam la trei luni, mai tri-
miteam câte un pacheţel mic acasă.
Întotdeauna a ajuns.

Nu erau muncitori arabi în tot
Irakul, erau folosiţi mai mult la treburi
casnice sau de hămăleală, naţionali-
tăţile aveau fiecare organizarea lor de
şantier: români, brazilieni, nemţi, cana-

dieni, francezi - întâlniţi de noi cu
prilejul lucrărilor la calea ferată!

Scrisorile circulau greu pentru
că nu erau trecute legal prin poşta ira-
kiană şi română! (a se citi cenzura!)
În plus, în Irak nu puteai să introduci
un gram de mâncare din afară, spun
ei, că era cald şi se putea strica. În re-
alitate nu vroiau altceva dacât să cum-
peri de la ei şi unele conserve mai erau
şi cu carne de porc!... 

Cafea vărsată nu ne lasau să ie-
şim cu ea din Irak, trebuia măcar să ai-
bă ambalaj irakian! Când am plecat
definitiv la aeroport, am râs cu lacri-
mi, din două motive: era o doamna cu
un mini exagerat, vameşii şi grănicerii
se uitau numai la ea, iar valizele (vreo
10 la număr curgeau liniştite pe ban-
dă, fără oprelişti) - unul din colegii mei
a lipit pe o faţă a valizelor poza lui
Ceauşescu şi pe cealaltă poza lui Sa-
daam; toată lumea era în poziţie de
drepţi şi saluta cu onor!!!!!!!!

Românca se schimbase în aero-
port, în rest arăboaicele umblau în
urma bărbaţilor, cu nişte feregele ne-
gre (numai ei aveau „gealabale” albe
sau crem), sandale, capul şi faţa aco-
perite, numai ochii se vedeau! Când
mergeam în oraşele lor nu ne primeau
în pantaloni scurţi sau femeile în fuste
scurte. Erau stricţi, dar în Bagdad via-
ţa era mai cosmopolită. Am văzut ti-
neri şi tinere, studenţi şi studente îm-
brăcaţi europeneşte, ele machiate şi
cunoscătoare de limbi străine. Arabii
bătrâni nu ştiau decât limba arabă şi
rugăciunile, dar copiii şi tinerii vor-
beau, mulţi dintre ei, fluent engleza şi
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franceza.
 Ca să râdeţi, într-o zi ploua la

AlQuaim, aveam partidele de domino
programate, dar nu aveam umbrelă.
Aşa că am plecat la drum cu şapca în
cap şi un halat albastru pe mine. Ce să
vă spun? Când a stat ploaia, aveam
zeci de cumpărători pentru halat, care,
în final, l-am dat pe 10 dinari (cam
32,5 $), deoarece culoarea asta nu o
avea nimeni acolo. Erau ca nişte copii
mari, care-şi doreau jucării, care să nu
le mai aibă nimeni, dar contra cost!

Aşa românii vindeau adidaşi,
umbrele, ace de siguranţă, cârlige de
rufe, fluiere etc., lucruri de nimic pen-
tru noi!

 Irakienii au două fluvii mari:
Tigrul şi Eufratul, care se unesc în apro-
piere de Bagdad, dar sunt mai mici ca
lăţime şi debit decât Dunarea noastră.
Ei nu pescuiesc, nu prea ştiu, deşi pe
piaţă se găseşte peşte proaspăt, cul-
mea, din import!

Aşa că, românul inventiv, care
avea la echipă şi lipoveni (veniseră

înzestraţi cu plase enorme de acasă,
care de abia încăpeau într-o valiză),
cerea vinerea o basculă, pleca cu li-
povenii 120 km până la Eufrat. Ei in-
trau în apă, adăugau greutăţi la mar-
ginile plasei (ca un prostovol uriaş), o
întindeau şi eu, cu ea agăţată de spa-
tele basculei o trăgeam la mal. Din 10
trageri am umplut bascula cu cca. 2
tone de peşte. Am lăsat la Piaţa Cen-
trală un coleg cu cca. o tonă să vândă
crapi şi somotei, am dus cca. 500 kg
la Organizarea Principală de Şantier
din AlQuaim şi restul la noi, la Al-
Waha, unde aproape două zile toată
lumea a mâncat peşte de ne sătura-
sem.

 Ce era cu hotelurile din Bag-
dad? Erau şi de 5 stele, ca Sherato-
nul, numai beton şi sticlă, cu lifturi
exterioare, dar pentru noi, contra unui
singur dinar, ni se dădea o saltea, un
cearceaf şi o pernă şi dormeam pe jos,
pe mozaicul unei săli mari ca de sport,
unii lângă alţii, de toate naţionalităţile.
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Horia Băescu 

Idila

Tu şi eu
sau
eu şi tu
de obicei
încercăm o sintagmă
erotică
sufocată de îmbrăţişări
deghizate
în nopţi efemere

Amurg

Scrumul rămas
din merite iluzorii
conturează tablouri
cu chipuri stătute
Reflexia fidelă a naivităţii
se strecoară aproximativ
în modelarea prezentului
Persiflând hazardul
în manieră virtuală
îmi achit datoriile
(ne dele… ) de circumstanţă
fredonând imnuri de lehamite

Aiureli

Criză
cu destine scoase la licitaţie
şi frecţii la piciorul de lemn
labirinturi fără intrări
şi vieţi

amăgite de iluzii perfecte
Nepregătit pentru veşnicie
sunt singur
între Nicăieri şi Adio

Timp

Clipe de cenuşă
urme de vacs
prin ograda nedumeririi
nimicnicie cârpită
cu peticele refulării
Sunetul ceasului
mă supără
şi încerc să-mi răscumpăr
trecutul
N-are rost să trăieşti
mai mult decât e nevoie...
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Maria Mânzală

Celeste 

Simt cum îmi pierd materia
în vibraţiile învăluitoare,
simt cum se topesc armoniile 
muzicii interioare.
Pierd în momente de muzicalitate
atracţia cu materia
şi mă avânt în spaţii cu miraje.
Puţini vor înţelege cum e 
să răsune în tine muzica celestă.
Vreau să trăiesc
numai pentru aceste clipe, 
toată existenţa să fie o melodie, 
toate suferinţele trupului,
toate lacrimile nevărsate,
toate clipele de nenoroc 
să fie surâsuri sub soare, 
eternităţi roditoare 
ţinute sub al sorţii obroc!

Compoziţie

În rime cu căldură
încerc să mă răsfrâng
şi-n vers sau strofă pură 

zidesc idei şi gând 
şi mă golesc de tine 
şi arvunesc plecare
chiar de mă va ucide
precum o condamnare.
Urca-voi greu şi dinadins 
pe firul curcubeului întins
să las obârşia-n neant
prinsă-n luciri de diamant
voi fi atunci o simetrie 
între măsură, ritmuri şi idee.
Voi fi structură şi cuvânt, 
silabă, literă şi cânt. 

Copilărie 

Din bărăganul galben al copilăriei, 
turma mea de gânduri se întinde 
spre troiţă, să pască amintirile 
ce stau să nască puzderie de stele. 
Turma mea de gânduri, 
de vreo două seri, 
paşte printre rânduri, 
pline de tăceri, 
sprijinite-n noapte 
în toiagul albelor plăceri.

În sat

În zare aleargă 
un dangăt de clopot,
pe uliţa satului înserarea în ropot
înalţă şi colbul şi fumul îl toarce.
Şiragul de vite în sat se întoarce.
În poarta cea mare foşneşte dorul
mama înalţă, cu zâmbet fuiorul, 
întinde în zare
firul răsucit de prea mult timp.
Alerg şi pulberea de lumină
stă de pază la poarta
unde foşneşte dorul, 
când mama înalţă fuiorul.
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Constantin Bucur

Cimitirul de-nviere-cuvântul

Va veni o clipă când timpul
mă va şterge din clepsidră...
Până atunci, voi trage clapa
peste nuci printre cuvinte dulci.

Mersul lacrimei

Mă cheamă sufletul 
să mă adape.
Întocmai ca şi cuvântul,
este un mal de stele...
Ca pe un bumerang
urmez lacrimile
până când ajung
să merg pe ape...

Loc în cuvânt

Dacă n-am scrie poezie,
n-am mai avea loc 
în cuvânt.
Dacă nu ne-am face cruce,

n-am mai avea loc 
în vânt.

Fierbinte în ţâţâni

Am scos inima din ţâţâni
şi-n locul ei fierbinte 
am pus iubirea.
Am scos cuvântul din ţâţâni
şi-n locul lui fierbinte 
am pus poezia.
Am scos crucea din ţâţâni
şi-n locul ei fierbinte
am pus rugăciunea.
Am scos salcia din ţâţâni
şi-n locul ei fierbinte 
am pus lacrima.

Lumina poeziei

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

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

Dincolo de mine

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

ADRIAN COJOCARU
S-a născut în comuna Amaru la

data de 20 aprilie 1976, în familia pro-
fesorilor Vasilica şi Ion Cojocaru. 

Urmează cursurile primare şi
gimnaziale la Şcoala cu clasele I-VIII
din Amaru, în care părinţii îşi desfăşu-
rau activitatea didactică. În anul 1990
este admis la Şcoala Normală Spiru
C. Haret din Buzău, profil pedagogic,
specializarea învăţător. 

În timpul studiilor liceale se re-
marcă prin rezultate foarte bune la toa-
te obiectele de învăţământ, fiind atras
în special de literatură, istorie, geogra-
fie, filosofie. Iubeşte deopotrivă muz-
ica, şahul şi călătoriile.

Începe să scrie versuri, devenind
membru al Cenaclului „Vasile Cârlova”
al Şcolii Normale din Buzău, coordo-
nator fiind profesorul şi scriitorul Con-
stantin Petcu. De asemenea, frecven-
tează şi Cenaclul Albatros din cadrul
Bibliotecii Judeţene „Vasile Voicules-
cu” Buzău. Debutul şi-l face cu poe-
zia Păstrez un vis... publicată în re-
vista Şcoala noastră, nr. 2, decembrie
1993, p. 3, revistă a Şcolii Normale
Spiru C. Haret din Buzău. O altă po-
ezie, Zădărnicie, avea să fie publicată
în revista Agora, nr. 1, decembrie 1994.

Ar fi împlinit 19 ani dacă o boa-
lă necruţătoare nu l-ar fi luat de lângă
cei dragi la data de 22 martie 1995.
Aflând trista veste a încetării din viaţă
a lui Adrian Ionuţ Cojocaru, profeso-
rul şi scriitorul Constantin Petcu con-

semna în revista ACS (anul V, nr. 6,
mai 1995, p. 3): „El îi cheamă aproape
de sine pe cei buni, pe cei curaţi, pe cei
merituoşi. Ionuţ s-a înălţat ca un meteor,
el nu a căzut, în locul lui a rămas lumina,
a rămas poezia... Aşa va rămâne în noi!”

În partea dreaptă a paginii, lân-
gă rândurile semnate de Constantin
Petcu, apare poezia Excelsior; titlul
acestei poezii fiind ales de Biblioteca
Judeţeană Vasile Voiculescu din Bu-
zău pentru volumul de 24 de poeme,
publicat la data de 9 septembrie 1996
sub semnătura Adrian Cojocaru. Volu-
mul de versuri are un Cuvânt înainte
de Mariana Ionescu şi o prezentare pe
coperta a IV-a de Gheorghe Istrate,
lectorul cărţii.  Mariana Ionescu, critic
literar, scria: „Ne rămân versurile lui,
altruiste în fond, pentru că nu răsună
niciodată ca o voce în pustiu, ci, mai
ales, ca o chemare, ca o scrisoare ce ne
vine, acum, din veşnicie, ca să ne rea-
mintească viaţa unui adolescent care
a însemnat o frumoasă promisiune a
vieţii.” Scriitorul Gheorghe Istrate
scria: „Adie în poezia sa, dincolo de
ecoul firesc – la această vârstă adoles-
centină – al lecturilor obsesive, mugu-
rul unui impuls de personalizare a ela-
nului interior («Lumina vieţii pururi
mă va-nsoţi prin noapte»). Cu ce du-
reroasă premoniţie acest atlet al adân-
curilor şi-a intuit sfârşitul, îmbătat de
muzica stelelor prevestitoare: «Mar-
gine de lume,/ Margine de suflet…/
Între-aceste hotare / Se ascunde visul/
Lup tânăr care,/ Flămând fiind,/ Vânea-
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ză orice… » (Visul). Lupul tânăr care
l-a vânat pe Adrian – şi odată cu aces-
ta şi tânăra lui poezie – este o revoltă-
tor de tânără moarte… Restul e
tăcere… Poezia lui Adrian Cojocaru
rămâne o frumoasă promisiune risipi-
tă-n crângul imatur dar inspirat al
generaţiei sale care va să vină.” 

Volumul a fost lansat la 11 oc-
tombrie 1996, ora 11, la Biblioteca
Judeţeană „Vasile Voiculescu” Buzău,
în cadrul Zilelor „Vasile Voiculescu”.
La 12 octombrie 1996, cu sprijinul In-
spectoratului pentru Cultură al Jude-
ţului Buzău, a avut loc, în amfiteatrul
Şcolii Normale Spiru C. Haret, Sa-
lonul literar In memoriam – Adrian-
Cojocaru, prilej cu care a fost pre-
zentat volumul EXCELSIOR. 

La manifestare au participat:
doamna Gabriela Defour, fiica scrii-
torului Vasile Voiculescu, scriitorii
Dumitru Ion Dincă, Ion Stanciu, Ghe.
Istrate, Alexandru Oproescu, Floren-
tin Popescu, M. M. Macovei, Con-
stantin Petcu, profesori şi foşti colegi
de clasă, personalităţi ale judeţului
Buzău, ziarişti, televiziunea locală şi
corul liceului.

Deschiderea manifestării a fost
făcută de scriitorul Alexandru Opro-
escu, directorul Bibliotecii Judeţene,
care, prin cuvinte emoţionante, l-a de-
scris pe Adrian ca fiind un talent ieşit
din comun, năruit înainte de vreme. 

În amintirea poetului Adrian Co-
jocaru şi ca un omagiu adus unui tal-
ent frânt mult prea devreme se atri-
buie Bibliotecii comunei Amaru nu-
mele poetului: Biblioteca “Adrian Co-

jocaru”, în urma Hotărârii aprobate de
Consiliul Local al comunei Amaru în
şedinţa din data de 31.05.2001.

Primăria Comunei Amaru, cu
sprijinul Bibliotecii Judeţene  Buzău,
a organizat în data de 8 septembrie
2001 manifestarea prilejuită de atri-
buirea numelui poetului Adrian Cojo-
caru, bibliotecii publice din Amaru.
Invitat de onoare al acestui eveniment
a fost criticul literar, eseist şi editor dr.
Mariana Ionescu, redactor al Editurii
Eminescu şi director al Revistei Uni-
versul cărţii, fiică a comunei Amaru.
Sufletul organizării (pregătirii) şi des-
făşurării acestui eveniment a fost Al.
Oproescu, directorul Bibliotecii Jude-
ţene „Vasile Voiculescu” Buzău. La
eveniment au mai participat şi alţi
scriitori şi publicişti buzoieni: Gheor-
ghe Istrate, Marin Ifrim, Ion Stanciu,
Viorel Frîncu, Alexandru Deşliu, Mi-
oara Neagu. Slujba de pomenire a fost
oficiată de preotul paroh Gheorghe
Voinea, iar dezvelirea plăcii comem-
orative a fost făcută de domnii: Con-
stantin Croitoru – primarul comunei
Amaru şi Alexandru Oproescu - di-
rectorul Bibliotecii Judeţene „Vasile
Voiculescu” Buzău. După medalionul
literar susţinut de scriitorii şi publi-
ciştii buzoieni, evenimentul s-a înche-
iat cu o expoziţie de cărţi şi docu-
mente. 

În semn de apreciere a talentu-
lui poetului Adrian Cojocaru, scriito-
rul Alexandru Oproescu, directorul
Bibliotecii Judeţene „Vasile Voicu-
lescu” Buzău, săvârşeşte un act oma-
gial unic, deoarece este pentru prima
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dată când numele unui poet care nu a
cunoscut consacrarea este atribuit unei
biblioteci publice.

PoemePoeme
de Adrian Cojocaru

O mângâiere a unui vis frumos

Îmi caut taina vieţii în glasuri 
de cuvinte,

Spărgând clepsidra vremii de clipe 
ce-o lovesc.

Poate că este aceeaşi cu zâmbetele
morţii

Ascunse în tăcerea ce încă 
n-o cunosc.

Oceanul de lumină, brăzdat 
de nori rebeli, 

Îmi insufla visare.
Termitele trăirii mă-mpresurau 

prin vreme,
Din trupu-mi fără vlagă clădindu-şi

furnicare.
Simţeam cum totu-n jur de-odată 

se destramă,
Şi-un foc nestins de vremi, 

din nesfârşiri
Mă cheamă...

Excelsior

Păsări făr’ de cuib, adolescenţii-şi
varsă

prinosul de candoare în nepăsarea
firii,

cu ochii ştrangulaţi de mrejele trăirii.
Iederă de soare, viaţa li se scurge
cu susur de iubire, de vis şi de 

speranţă.
Solidari în tăcere, gonesc, în uitare,

sperând să obţină a clipei candoare.
În ochi iau avântul şi-azurul cerului,
urcă-n spirala trăirii şi-şi uită 

Materia...

Melancolie

„Istoria ne-nvaţă cum clipa 
se repetă!” – 

Obişnuia să spună un astru-ntr-ale
firii,

Simţind c-a ei minune-i doar vorbă
desuetă,

Ivită din durerea de-a da un sens
trăirii.

„Făcută-i lumea noastră din 
crunta-ngemănare,

Eroică, sublimă, a nopţii şi-a iubirii!” 
Sticleau privirii-i gânduri născute-n

aşteptare,
Cu patima-mbătării-n speranţa

regăsirii...

Umilul gând strunindu-mi 
a sufletului coarde,

Vibra-va oare-n clipa când totul 
va fi, iarăşi, 

Izbânda vieţii pururi, păstrată-n 
trupul minţii,

Ori lutul şi cu cerul vor sta tot buni 
tovarăşi?

Rămâne-va, prin vremuri, durerea-mi
s-o tot poarte

Edenica povară-a iubirii 
făr’ de moarte – 

Lumina vieţii pururi mă va-nsoţi 
prin noapte...
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Ioana Metescu
(Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu”)

Sau poate doar

Voiam să mai scriu ceva, dar mi-a
amorțit piciorul şi nu mai scriu
Sau poate doar gândurile
Şi nu mai vreau s-aud nimic
Nici scârțâitul frigiderului 

vecinilor de la etajul 7 
Sau poate cel din mintea mea 
Îmi lipesc fața de foaie 
Şi devin cuvânt 
Dar port cu mine o greşeală 

gramaticală
Şi copilului de clasa a 2-a
Care m-a măzgălit
Nu i-au plăcut niciodată cuvintele
Poate doar vitrinele înnorate 
Ale librăriilor
În care ți-am văzut fața pentru 
Prima dată,
Doar într-o reflexie.
Poate mâine chiar ai să devii una
Şi nici măcar nu am şters geamul
Ca să te mai văd o dată
Mai bine,
Căci plouă peste chipul tău
Şi te scurgi la mine-n palmă,
Acolo unde am adunat măruntul
Pentru a cumpăra nişte uitare 
Sau poate doar nişte linişte.
Nu mai suport scârțâitul 
Frigiderului vecinilor 
De la etajul 7
Şi foca de pe coperta unei reviste 
National Geographic
A uitat să clipească,
Uimită de liniştea asta marină

Ce ne înconjoară,
Acum că cineva a înlocuit aerul 

cu apă
Sau poate doar a înecat frigiderul
Ăla afurisit
Ce ține vise la răcoare
Şi nu le lasă să putrezească.
Probabil îți e frig acolo
Şi-ți coşi fular
Dintr-o roşie 
Sau poate doar din gândul
Că mâine la lumina zilei
Am să te uit 
Am să te las să pleci de acolo.
Şi până la urmă sunt şi eu 
În frigiderul cuiva 
De vise înghețate
Cu buze mov,
Sau poate doar
Nu sunt.

Ai uitat

Până şi punga de cereale s-a plictisit
De aceeaşi masă
Şi aceleaşi cereale
Şi nu spun că
Ghioceii din vază 
Sau sentimentele mele pentru tine 
O duc mai bine,
Spun doar că până şi morişca 

din grădină
Se învârte în sensul opus vântului,
Iar frunzele au fugit din copaci
La mine-n păr,
Acolo unde te-ai încurcat şi tu
Printre gândurile mele.
Pisica neagră de pe casa vecinilor 
Acum aleargă după noroc,
S-a dus să joace la loterie,
Iar ursul şi-a cumpărat
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Ceas deşteptător 
Pentru Crăciun
Şi chipul tău a devenit permeabil
Ca haina de ploaie din cuierul meu
Şi văd acum că
Te uiți altfel la mine,
Ca şi cum mă învârt în sensul 

opus vântului
Sau sunt haina cu 90% reducere 
Din vitrina magazinului,
Dar ai uitat
Că şi eu m-am plictisit 
Şi nu mai sunt mărimea ta,
Nu-ți mai vin.

Am așteptat, așteptam, aâteptând

În seara aceasta am așteptat
Soarele să răsară,
Dar am strănutat
Și nori au acoperit ochii
În care așteptam
Soarele să apară.
Mi-am scris numele pe pupilele tale
Ca un copil pe un geam aburit
Și-am reușit să văd afară
Un răsărit de seară,
Căci asfințitul zace la mine 

sub pernă
Așteptându-și zâna cu diademă.
Mă voi trezi cu urme purpurii 

pe față,
Iar pe fereastră,
Ușor mototolit de întuneric,
Voi vedea un apus de dimineață.

Merg pe stradă

Mă împachetez,despachetez 
în cuvinte, amintiri,

Scap cheia printre gratiile canalizării
Am vise prea mari ca să mă pot 

strecura
Prin spațiul îngust până la ea.

Ploaia îmi plouă gândul meu plouat
Și-l sterge
Am uitat.
Caut alt gând în ghiozdan,
Acum zeci de chei zac pe trotuar.

Iar nu sunt atentă
Ștachetă, rachetă,catetă
Umbrelă. Umbrelă ?
Plouă, am uitat.

Un șiret dezlegat,
Un șiret m-a rugat
Să-i intru în magazin,
Dar nu știu,
E târziu.

Deschid umbrela
Și-mi dau seama
Încă n-am plecat.

Logică

Soluția e mereu pe vârful degetului
Dă-mi un cuvânt și o să te învăț să

joci șah (Cu el?)
(Da) (Ce,dar e doar un cuvânt)
(bine,dă-mi mai multe)
(Ioana nu ai logică)
(Ioana nu are logică sau logica 
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nu are Ioană?)
(așa cum cuvântul e doar un cuvânt,
Ioana e doar o Ioană,
așa că iart-o că nu-și poate găsi 

sensul)
(Poate să o caute cineva în

dicționar?)
Nu vă mai jucați cu avioane 

de hârtie/ Vine ploaia!
(Ioana nu înțeleg nimic din poezia

asta,  nu are logică)
(A, deci poezia nu are logică?)
Dar de ce ne este tuturor poftă 

de logică
Într-o țară care suferă de foame 

de cuvinte
Unde kilogramul de rânduri costă 

o avere
(Mai scump chiar decât castanele

coapte)
(Să sperăm măcar că sunt de calitate!)
(Vrem să ne hrănim inima, 
stomacul mai poate aștepta)
Logicii nu-i pasă de voi,
De ce vă pasă vouă de ea ?
Uită-te pe unde mergi,
Nu te mai uita după logică.
Crezi că pot să chem un munte
o câmpie și un deal ?
(de ce nu înțelegi la ce mă refer?)
Vreau doar să spun că am nevoie 

de ceva
Cu care să-mi îmbrac gândurile
(Vine iarna.)
Crezi că un munte e suficient 

de călduros?
Mai dă-mi cuvinte, sunt prea 
inflamabile, ard prea ușor.
Nu e corect la paisprezece mii 
de lei Kilogramul.

Petruţ Dinu
(Colegiul Naţional „B.P. Hasdeu”)

Ce nu vom ști niciodată

Vom fi doi bătrâni bolnavi de
Alzheimer. Amândoi avem predispo-
ziţia în sânge. Eu de la maică’mea ca-
re ţipa noaptea în somn că este o stră-ină
la ea în dormitor şi de fapt se privea
în oglindă. Tu de la taică’tu care îţi po-
vestea că a avut odată o fiică pe care
nu a mai văzut-o de la şaisprezece ani
şi de fapt acea fată erai tu.

Ne vom avea unul pe celălalt în
casa cu uşi închise pentru amintiri. Tu
mă vei întreba cine sunt. Eu îţi voi răs-
punde cine eşti.

Va fi frumos, o să vezi! Nu ai
spus tu că ţi-ai dori ca doi oameni să fa-
că cunoştinţă de mai multe ori, nu
doar odată? Aşa o să fie la bătrâneţe,
o să ne întâlnim pe noi înşine de nenu-
mărate ori.

Vom avea mereu parte de noi în-
ceputuri care nu duc nicăieri, ci doar
deschid alte începuturi care nu duc ni-
căieri. Şi ce frumos o să fie când o să
avem nişte musafiri, iar noi o să ne ju-
căm cu fiul lor şi o să le spunem pă-
rinţilor lui că au dat naştere unui copil
minunat, fără ca măcar să ştim că este
nepotul nostru.

Tu o să citeşti mereu aceeaşi car-
te pe care o ţii din motivele tale perso-
nale pe noptieră şi de fiecare dată vei
avea impresia că e prima dată când o
răsfoieşti. O să-i faci o analiză literară
dură şi tot o să-mi vorbeşti despre au-
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tor – aşa îţi place ţie să îi conturezi
portretul din cuvintele pe care le scrie
– şi o să-mi spui:

– Trebuie să aibă părul cenuşiu
ca tine, ochii palizi şi puternici ca tine,
trebuie să fie înalt şi bine-făcut ca ti-
ne, trebuie să fie căsătorit cu o femeie
foarte frumoasă ca mine.

Şi nu o să ştii tu, nu o să ştiu
nici eu vreodată că acea carte este
scrisă de mine. Eu o să ascult melodi-
ile aceleiaşi soliste pe un DVD vechi
şi o să mă bucur de fiecare dată de vo-
cea femeii care cântă. O să dansăm pe
linia melodică, ne vom săruta aşa cum
se sărută doi bătrânei pe bancă în parc,
discret, să nu-i vadă nimeni. Vom dan-
sa pe vocea ta. Şi niciunul dintre noi
nu va şti ce a fost celălalt. Nu-şi vor re-
aminti momentele frumoase petrecute
împreună, nici micile certuri trecă-
toare, locurile pe care le-au vizitat şi
oamenii pe care i-au întâlnit. Ne vom
bucura unul de celălalt, mereu de la în-
ceput, mereu necunoscuţi, apoi cunos-
cuţi, apoi iar necunoscuţi.

Mă rog doar să murim amândoi
odată. Să nu cumva să mor eu primul,
iar tu, rămasă în urma mea fără mem-
orie, să ai impresia că nu te-a iubit ni-
meni vreodată.

Punct

în centrul pieptului,
la intersecţia liniilor
care formează o cruce,
acolo îndrăznesc,
cu teamă să cred,
să cred…
că se află sufletul.

tu nu simţi
când ne ţinem strâns,
prea strâns
îmbrăţişati,
cum în piepturi
arde o flacără?
îţi reaminteşti
cum se ating degetele
când te închini?
de parcă ai ţine
un punct
să nu cadă.

Clepsidra

o fetiţă cu bucle blonde
priveşte o clepsidră,
întorcând-o mereu,
de sus în jos,
de jos în sus,
ca nu cumva
să se strângă
tot nisipul
într-o singură parte.
un bătrân o întreabă
ce vârstă are,
dar ea se preface
că nu-l aude.
este preocupată
să se joace
de-a Dumnezeu.

Telefonul fără fir

Când suntem mici
învăţăm
să jucăm
telefonul
fără fir,
ca mai apoi
să-l continuăm
toată viaţa.
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