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De multe ori, volumele colec-
tive sunt sortite receptării de
către publicul larg prin prisma
unei judecăţi estetice care ac-
ceptă, cel mult, rezultatul pozitiv
al unei „făcături editoriale” năs-
cută din polisemia unui subiect
afirmat din diferite perspective,
voci şi poziţii narative. În princi-
piu, cultura de almanah are o
mor fologie mozaicată, în care
templul „Eului” dispare de dra-
gul unei pluralităţi adesea imper-
sonală, dar critică. La ce bună
lu pa unei conştiinţe publice de
maniera unui almanah conceput
ca un anticar de suflete mântuite
printr-o răsucire de condei? Este
postmodernismul tolerant la fe-
nomenul „culturii de almanah”?

Tradiţional, almanahul promite
destinul „celor mulţi”. Postmo-
dernismul moşeşte astfel un su-
biect care se naşte în epoca în
care se presupune că „Dumnezeu
a murit”, urmându-l pe Nietzs-
che, sau poate chiar Autorul, pe
urmele lui Foucault. Mă gândesc
însă că postmodernismul posedă
o filosofie cu geometrie variabi -
lă, care tratează problema subiec-
tului ca plecare a individului de
la sine, problema filtrată prin lu -
pa esteticii existenţei ori moralei
secularizate. Nu e puţin lucru, câ -
tă vreme se observă două di rec -
ţii. Pe de o parte, individualismul
necon trolat şi declinul in  sti tu -

ţiilor tradiţionale sub sindromul
globalizării anunţă emanciparea
subiectului în raport cu structuri
de integrare socială reformate. Pe
de altă parte, procesul de norma-
lizare, res pon sa bilizare şi ordo-
nare socială aruncă subiectul în
logica organizatoare a individua-
lismului entropic şi responsabil.
Cultural, socio-politic ori filoso-
fic, postmodernismul este epoca
marilor reforme, a deconstruc -
ţiei, a poststructuralismului. La
rigoare, s-ar putea spune că este
un nou mod de a zugrăvi lumea,
după cum anun ţau etimologic
originile termenului în accep -
ţiunea din 1870 furnizată de John
Watkins Chapman în artă. Dar
dacă globalizarea este cel mai
seducător proces postmodern, de
ce nu ar fi şi cultura de almanah,
aşa cum am nomothetizat-o ante-

rior, un arhetip al noii epoci?
Devine o datorie faţă de sine

asumarea unei culturi estetice şi
dietetice, a unei naturi active,
constructive, care invită nu la do-
minarea la modul ideal a pasiu-
nilor, aşa cum se obişnuia în
societăţile moralizatoare, ci la
optimizarea potenţialului de care
dispunem, nu la acceptarea isto-
riei personale ca o naraţiune, ci la
un management al evoluţiei indi-
viduale, nu la înţelepciunea fie -
căruia, ci la „travaliul performant
al sinelui asupra lui însuşi”, nu la
unitatea nucleară a eului, ci la
asumarea construcţiei de sine ca
o permanentă hiperbolizare. Lyo-
tard găsea postmodernismul ca
fiind epoca amurgului marilor
metanaraţiuni. Cultura de alma-
nah nu face nimic altceva însă
decât să asume butada postmo-
dernului în acord cu trendurile
societăţii de consum: scrierea
laolaltă impune un construct, o
premeditare estetică, o juxtapu-
nere de perspective care rostesc
de fapt mai multe naraţiuni şi nu
o metaparadigmă. 

De multe ori, postmodernismul
a fost înţeles ca o declasicizare.
Pe de altă parte, privind spre teh-
nicile de putere, postmodernis-
mul aduce pe scena socio -
po litică un individ care militează
pentru democratizarea culturii.
Ce înseamnă toate acestea? Nu
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Şerban
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cumva declasicizării culturii îi
corespunde un sindrom al demo-
cratizării culturii, remarcând
schim  buri de status şi rol ale ava-
tarelor funcţionale ale individu-
lui, înţeles ca artist, intelectual,
scriitor, filosof, om de catedră
etc.? Aparent, originea unui im -
pas epocal constă în realizarea
procesului hiperbolic şi inadecvat
de modernizare a modernităţii în-
seşi, care stimulând competivita-
tea, mobilitatea, marketizarea şi
flexibilitatea societăţii impune,
prin caracterul mercantil, global
şi superlativ, sub  stituirea post -
modernismului cu dimensiunea
hypermodernităţii. Se pot con sta -
ta fenomene de incursiune ale
con du itei şi be ne  volatului de
masă, care, prin promovarea u nui
hedonism cul tural, conduc la im-
pasul ideologiilor politice în fa-
voarea afirmării unei autonomii
a individului menită a submina
un model al autorităţii im puse
pentru a privilegia lejeritatea
unui mod de viaţă, hilar şi cronic.
„De la cultură a[teptăm divertis-

ment, o formă u[or elevată de a -
muzament, însă cei care schim bă
cu adevărat vie]ile în ziua de azi
sunt capitalismul [i tehnologia.
Iar cultura se dovede[te a fi
cirea[a de pe acest tort” - (Lipo-
vetsky). Pe fundalul acestor de-
ziderate, dar într-un aport strict
personal, consider că miza con -
stă, de fapt, în înţe le ge rea maria-
jului dintre estetica de „reţea” -
la care se pretează însăşi cultura
de almanah, capitalismului infor -
maţi onal şi exprimarea sinelui în
forma de masă a unei atitudini a
bunăstării individuale. Arta con -
temporană, de pildă, es te supusă
nu într-atât unei liber tăţi năs truş -
nice, cât mai curând unui liberti-
naj care o direcţio nea ză către o
individualizare obse dan tă, de
brand, prin resorturile publi cită -
ţii. Perisabilă, informa ţio na lă, de
larg consum - aşa cum arată arta
publicităţii astăzi - pre lu crează
un subiect cu identitate definită
şi cu un obiect care dese ori te
determină să „cumperi o sem -
nătură în locul unui lucru”. „Nu

putem demoniza societatea spec-
tacolului, chiar dacă promite fe-
ricirea, însă nu-[i poate îndeplini
promisiunea. Trebuie să îi în]ele-
gem [i recunoa[tem aspectele
pozitive, faptul că a permis oa-
menilor să î[i împărtă[ească
părerile, că a distrus marile ideo-
logii [i că a oferit o mai mare au-
tonomie indivi dului. Însă trebuie
să admitem că universul consu-
mismului nu este capabil să îm -
plinească cele mai înalte aspira]ii
ale individului. Oamenii sunt mai
mult decât simpli consumatori,
chiar dacă societatea actuală li se
adresează ca [i cum ar fi doar
asta” - (Lipovetsky).

La limită, însăşi viaţa a devenit
nu doar bun de consum, ci şi o
bursă a valorilor de consum.
Aici, cultura de almanah nu tre-
buie să supraliciteze, ci doar să
impună conştiinţa mo rală publică
printr-o creaţie estetică în care al-
teritatea se ju decă prin continui-
tate. Scriem laolaltă nu doar de
dragul memoriei colecti ve, su -
pusă isto ri cităţii per so nale şi glo-
bale, dar şi pentru a face faţă unei
mişcări de rezistenţă a culturii
narcisice, mo na dice, care în loc
să individualizeze subiectul pre -
feră, din capriciul unei cutume,
să îl însingureze ori depersonali-
zeze. 

Cultura de alamanh păstrează
demnitatea unei societăţi „edito-
riale” care îşi poate scrie destinul
la unison, urmând căi diferite. A -
ici dospeşte o conşti inţă, nu doar
o potrivire de caractere (morale
şi figurate). Singura credinţă care
îşi face locul aici, apropos de so-
cietatea postmodernă, e ace ea
potrivit căreia trebuie să consu -
maţi cu măsură. Chiar şi litera -
tură. 



CROCHIU 1

Trecem în ochii Domnului
exact ceea ce suntem
chiar dacă în ochii oamenilor
putem trece şi cum nu suntem...

TESTAMENT NECESAR

Poezia călătoriei se scrie
în developări subiectiv-afective
pentru a mai rămâne ceva
când Dumnezeu
ne va stinge
toate luminile...

CROCHIU 3

Fericirea 
se converteşte în clipe 
prea scurte
în viaţă
şi prea tăcute
în moartea
prea neştiută...

Din volumul „Salvaţi prin iubire”,
Editura „Arania”, 2007

NARCIS(ISM)

Cântă-ţi încă o arie
să-ţi auzi ecoul
de zeu al înserării
în uitarea din zare!
Te poţi descoperi
muză [i îmbătat de tine

te vei trezi iar
solitar

cântând la lună...
Acum, te rog, mai taci
măcar tot un sfert de veac!
Va vorbi veşnicia
cuvintelor scrise
cu tine ca muză,
cu mine în destin fericit
ca o scuză.

Din volumul „Inscripţie pe timp”, 
Editura „Pastel”, Braşov, 2013
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„I-am spus doamnei Vio -
rica Po pescu, când îmi scria
câteva rânduri pe cartea sa
Inscripţie pe timp, refe rin-
du-mă de fapt la Salvaţi prin
iubire, pe care am citit-o de la
domnul Ste lian Grigore, că în
versurile sale sintagma se
transformă în para digmă. 

Sal vaţi prin iubire este
cartea unui pelerin. Pelerin pe
iti nerarii pline cu „bolovani”,
transformând imaginile şi
sentimentele arse în module pe care le-a aşternut pe hârtie. Lec-
turând cartea, cititorul nu reface doar traseele, dar şi con struieşte
în interiorul său, din mo dulele despre care spuneam, nu altele
decât poeziile, o basilică sau un metoc. Cât sunt de mari şi cine
slujeşte în acestea, depinde de cititor.”

(Teo Cabel)

Viorica Popescu
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Aşa cum ne este la îndemână
să apreciem, dacă ne aplecăm cu
atenţie asupra existenţei şi evolu-
ţiei fiinţei naţionale, în toat` isto-
ria românilor nu a existat o clasă
politică mai incompetentă, mai
coruptă, mai venală şi mai aro-
gantă decât cea de astăzi. Editura
„ARC 2000” din Bucureşti a scos
de sub teascurile tipografiei lu-
crarea „Eu cu cine votez, Coane
gagaMIŢĂ?” (242 pagini în do-
uăsprezece capitole, un „cuvânt
înainte de Păcăleala cea mare” şi
un epilog).

Ne aflăm în faţa unui pamflet
politic deosebit, construit pe sea -
ma dialogului alert, echilibrat şi
de mare substanţă dintre autor -
maestrul Baroului Bucureşti, Va -
le re Burlacu - şi personajul ima -
ginar Gagami]` P=rnache, împru-
mutat cu multă dezinvoltură din
opera mereu actuală a lui Nenea
Iancu. Opera are un pregnant ca-
racter satiric, atacând în tr-o tona-
litate polemică, violentă şi agre-
sivă atitudini şi trăsături de ca-

racter, concepţii şi realităţi social
- politice definitorii Români ei
postdecembriste [i clasei politice
a acesteia.

Cu o nonşalanţă cu totul apar -
te, Valere Burlacu ne devoalează
alchi mia - laboratorul românului:
„...am stat cât a fost ziua de mare
în aula Academiei Caţavencu că -
utând să descopăr adevărul din
jurnalul naţional unde evenimen-
tul zilei este bine pus în valoare
de gardianul societăţii civile care
chiar a început să mişte în Româ-
nia liberă lăsând gândul să-mi
zboare din paginile cotidianului
spre cititorii săptămânii financi -
are şi cei ai gazetei de sud-est un -
de opinia argumentată a capitalu-
lui este bine pusă în valoare.”

Autorul, rezultatul de certă şi
ve ri ficată calitate al creşterii/
dezvoltării/ devenirii altoiului ju-
ridic/ avocăţesc pe portaltoiul
jur    na lis tic, ne face dovada unei
retorici bine gândit` şi îndelung
exercitat` în Săli ale paşilor pier-
duţi sau în pagini de gazete - zidi -
tă în fraze cu/ de rigoare aca de-
mică şi revelatoare de adevăruri
crude privind, mai ales, adunătu ra
politică de după tulburările insti-
tuţionale din decembrie 1989.

Cartea în sine concentrează
atâtea date şi informaţii armonios
şi logic asamblate încât poate să
stârnească invidia oricărui ofiţer
din orice serviciu de informaţii.

Întâlnim în cuprinsul romanu-
lui portrete realizate dintr-o sin-

gură şi sigură tuşă ale unor ipo-
chimene politice: Victor Ciorbea
- „Marele rătăcit de pe culoarele
Palatului Victoria”, alias marele
cla sic al diletantismului politic
ro mânesc; Traian Băsescu - „ani-
mal politic pur sânge. N-are ma -
mă, n-are tată, n-are nici Dum  ne-
zeu pentru a-şi ajunge sco purile!
Machiaveli curat!”; Viorel Hre-
benciuc - „păpuşarul şef”; Mir-
cea Geoa nă - „visătorul şi veşnic
aspirantul, când la funcţia de
Prim-ministru, când la cea de
pre   şe dinte”; Theodor Stolojan -
„permanent încruntatul şi pentru
totdeauna fost prim-ministru”.

Lectura scrierii maestrului Va-
lere Burlacu ne demonstrează că
acesta a urmărit cu acribie con-
vulsiile social-politice ale Româ-
niei contemporane impunând
concluzii sentenţioase. Aprecieri
amare găsim privitoare la armata
naţională: „la început de secol şi
de mileniu, blestemul armatei ro-
mâne este de a muri eroic pe
câmpurile de luptă ale altora şi de
a supravieţui tragic între propriile
graniţe”.

Eleganţa formulării subtitluri-
lor capitolului 6 („Despre o eco-
nomie care mai ieri duduia - după
unii, - gâfâia - după alţii şi care
azi s-a gripat, pentru cei mulţi şi
proşti”) invită odată în plus la
lectura temeinică a lucrării în dis-
cuţie. Vezi: „România între două
recorduri”, „Saraban da iertărilor
de datorii şi garanţiile guverna-

Marcel Isb`şoiu 



A VENIT VREMEA

să-mi trăiesc adevărata Privire
să-mi dau învelişul la o parte
să arăt lumea din care vin
să trezesc Pământul din adormire
să îi dezvălui faşa nemuririi

LIBERTATE

Mă arunc cu poemele mele
în mulţime şi râd cu ea
stăm în ploaie şi privim cerul - 
eu, poemele şi mulţimea
Eu cu poemele mele

stăm uneori şi plângem
pentru că aşteptăm ziua
în care să iubim mulţimea

EFECT DE SOARE

Nicio femeie
nu-ţi poate da primăvara
ochilor mei
trupul obosit de această
figură de stil care e viaţa
Nicio femeie
nu-ţi poate mângâia chipul
cu amprentele lumii de mâine
Pentru lumea în care sunt
Mă lupt să rezist lângă tine

Din volumul bilingv „Poeme pentru acces provi-
zoriu” („Poems for provisory acces”), 

apărut cu sprijinul financiar al Asociaţiei
„Renaşterea Râmniceană”, 

în traducerea lui Alexandru Radu.
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mentale per pe tue”, „Cuponiada
tuturor în beneficiul unora” şi
multe altele.

Mai mult decât inspirat şi de
evidentă şi certă actualitate este
citatul din M. Eminescu, de fapt,
pe deplin definitoriu al situaţiei
în care ne aflăm continuu de a -
proa pe două decenii: „arta de a
gu verna e în România sinonimă
cu arta de a amăgi poporul, de a-
l cloroformiza cu utopii demago-

gice”.
Textul impune prin rigoare,

con cizie, profunzime, adresabili-
tate şi abundă de judecăţi de va-
loare cu privire la criza e xis ten-
 ţială şi identitară în care ne bălă-
cim în democraţia de operetă
care ne este dat să o trăim. Auto-
rul constată că a ajuns prizonier
al credulităţii sale funciare, că s-
a lăsat amăgit din patru în patru
ani sau odată la un cincinal „de

frumuseţea şi logica impecabilă
a cuvintelor aşezate în cuprinsul
pro gramelor şi ofertelor electo-
rale şi nu a căutat dincolo de apa-
renţele ce au căpătat în timp
concreteţea demagogiei deşăn-
ţate ce a prins rădăcini adânci în
terenul deosebit de fertil al popu-
lismului ieftin, de trei parale”.

Citiţi „Eu cu cine votez, Coane
gagaMIŢĂ?”, comentaţi şi daţi
mai departe!

Elena Radu
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Vasile Ghinea

Perle. Şi poezii. Poezii meda -
lion. În fiecare zi se poate purta
câte o poezie. Ca podoabă. Sunt
poezii care se citesc şi se iau ca
atare. Mai mult, sau un discurs
despre, ar destrăma atmosfera de
magie. Este duminică, 2 septem-
brie şi repet: „Ce dacă/ lumea îmi
pare perfectă/ în prima duminică
de toamnă?/ Visez/ o dată pe an!”
(Silabe). Ce ar mai fi de adăugat?
Nimic. Sau poate că visăm (nu ne
permitem) prea puţin. Şi ce sim-
fonie de culori are toamna!

Poeziile sunt paşi, existenţă,
trăire cu noi şi prin noi. Poezia
este revelaţia creaţiei lui Dum-
nezeu în eul liric al artistului. În
fiecare poezie se simt bătăile ini -
mii. Privim prin cuvinte, gândim
în cuvinte, cuvintele sunt zidiri,
zidirile noastre despre lumea în
care s-a născut Cuvântul.

„Ecoul tăcerii - Epifanii ste-
lare”, autoare Nicoleta Milea, a
văzut lumina zilei la Ed. Rafet,
2012, carte premiată (Premiul
„Octavian Moşescu”) în cadrul
proiectului „Festivalul Interna -
ţional de Creaţie literară „Titel

Constantinescu”, ediţia a V-a,
2012, Râmnicu Sărat, proiect
aparţinând Asociaţiei „Renaşte -
rea Râmniceană”, al cărei preşe -
dinte este Con stantin Marafet, cu
sprijinul financiar al Centrului
Cultural „Florica Cristoforeanu”,
şi al Asociaţiei „Renaşterea
Râm niceană” şi al Editurii Ra fet.
Incipitul mă trimite la o altă
„Tăcere”, a lui Theodor Răpan,
„Evanghelia Tăcerii - Solilocvii”
şi desenul (şi nu mă înşel) la
Damian Petrescu. Tulburătoare
această „Tăcere” tematică pe co-
ordonate diferite! Un motto, ce
poar tă semnătura lui Dante Ali -
ghi eri, precede cartea: „Mai sin-
gur sunt ca pasărea pe mare...”
De fapt, motto-urile sunt o carac -
te ristică, o emblemă a ceea ce
vom descoperi în interior şi mă
întreb cât de singur se simţea
Dante dacă se compara cu o pa -
să re pe un „pustiu de ape”? De
fapt, poeţii sunt partea bună, fru -
moasă a naturii umane, dar în
acelaşi timp sunt „ciudăţenii” ale
naturii create de Dumnezeu.
„Arma” lor, precum acul albinei,

este Cuvântul. Prin el „distilea -
ză” totul. Începutul creează un
sen timent de nelinişte. Un „Tes-
tament”, chiar literar, te poartă cu
gândul la finele vieţii, deşi noble -
ţea morală transmite un mesaj
tonic despre această moştenire:
patriotismul, setea de cunoaştere,
iubirea, cel mai uman şi frumos
sentiment cu care este şi se între -
ţi ne viaţa şi poezia, totodată:
„Las moştenire/ dorul de Patrie,/
fântâna cu apă vie/ şi ploaia mă -
runtă/ din ochii Tăi, Iubire!” Nu
este ludic, este o abordare so bră,
metaforică, a acestui miracol,
poezia, transfigurarea uni ver su -
lui în care ne ducem existenţa, cu
toată ajungerea şi devenirea unui
poet profund. Sunt mulţi poeţi,
„Că nu e om să nu fi scris o po e -
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zi e...”, dar poeţi în adevăratul
sens al cuvântului... puţini. Este
şi „durere”, durerea facerii unei
sta tui. Este detaşare şi implicare,
do vadă a unui simţ acut al obser -
va ţiei şi ulterior al analizei perti-
nente a universului poetic. De       ta-
   şarea implică, în umbra sin gu ră -
tăţii, şi calităţile morale ale artis-
tului, dintre care revelatoare este
modestia. Implicarea o reali zea -
ză artistul în funcţie de talent, de
mărimea talentului. Aceste po e -
zii scurte, cu trimitere, prin for -
mă, la lirica japoneză, tanka şi
haiku, de multe ori se termină ca
un ecou în sufletul po -
tenţialului cititor, inte -
rogare sau poezia este
ea însăşi interogativă:
„Să ne mai naştem o
dată?” (Zodiac), „cine-
mi va supravieţui/ la a
doua venire a Ta?”
(Aşteptându-te), „Ju -
de că torule, spune-mi,
ce acuză licuricii?”
(Scri soare), „Când
Dum nezeu tace/ tu, Omule,/ un -
de-ţi mai plimbi/ turmele Gându-
lui?/ Potirul e plin...” (Înserare),
„Munţilor,/ cine v-a dat înălţare?/
Cine abis,/ cine mare?” (Binecu-
vântare), „Ai curajul/ să-mi re -
tezi/ inima/ cu sabia/ unui singur
Cuvânt?” (Apropie-te), sau ex-
clamative: „Bine ai venit/ în chi -
lia sângelui,/ suflet însetat de
lumină!/ Păsări la fereastra ceru-
lui - dimineţile! (Univers). Se
simte durere, durerea unei lu ci di -
tăţi existenţiale, dar şi un anume
regret, regretul perisabilităţii, ire -
ver sibilităţii vieţii. Viaţa apare ca
un film de scurt metraj în care re-
gretele sunt puncte cardinale.
Cu noaşterea creează luciditate,
lumină. Viaţa, viul, lumea în care

existăm are în diversitatea ei şi
poezie. O găsesc doar înzes tra ţii,
iar noi facem cunoştinţă cu ea
doar prin filiera poeţilor. Cred că
viaţa nu ar fi posibilă fără poe zie:
„Vei spune mâine nopţii:/ plea -
că!/ Vei spune astăzi Clipei:/
stai!/ Nu plânge, mormântul e
gol! (Ascultă-mă!)

O conştiinţă tulburătoare în tr-un
„Mesaj” pe aceleaşi coordonate:
„Ai să trăieşti,/ Moarte,/ mai pu -
ţin cu o zi/ decât iubitul meu./ Nu
ştii de ce?” 

Creaţia, înainte de a fi publică,
are nevoie de singurătate. Nu se

poate scrie oricând şi oricum.
Talentul este dat de Creator. A -
jun gerea şi ulterior devenirea, de
posesorul talentului. Este ne vo ie
de însingurare, o retragere ca o
recluziune liber consimţită, un
moment de reflexivitate ca o pe -
ni tenţă necesară pentru reîn căr -
carea spirituală a eului liric, în
vederea susţinerii actului crea ţie:
„În singurătate,/ pipăi sanda le de
înger/ păşind pe Calea Ro bilor:
„Domnul meu/ şi Dumnezeul
meu!” (Solitudine).

Între Dor şi lacrimă pasul este
mic, relaţia poet - pasăre este ine -
dită sau, am putea spune, cea mai
apropiată noţiune de zbor es te
dorul, ca o compensaţie a fiin ţei
umane: „Bea-mi, pasăre,/ cenuşa

Dorului!/ Dacă nu poţi auzi/ bă -
tă ile inimii,/ soarbe-mi, măcar,
lacrima!” (Trezire).

Existenţa în volum a celor trei
„Rugi” adresate divinităţii, cu in-
cluderea elementelor esenţiale,
consfinţeşte partea de sacralitate
a poeziei, legătura autoarei cu di-
vinitatea, suport existenţial: <Ru -
gă (1)> „Ziua şi noaptea/ în două
ne taie./ Trimite-ne, Doamne,/
oricât de târziu,/ curat să ne spele
o ploaie!”, <Rugă (2) „Ia-mi
Doam ne, din astă lume/ tot ce
vrei.../ dar sufletul mi-l lasă!/
Doar el îmi e/ adevărata casă! şi

<Rugă (3)> „Doamne,
nu-Ţi cer aripi,/ nici
aur,/ nici azurul,/ Raiul
nu-Ţi cer:/  povesteş  te-
mi marile Tale iubiri!” 

Emblematică pentru
acest volum este poe -
zia Crez: „Ascultând/
ecoul tăcerii/ mă tre -
zesc Cuvânt/ în locul
unde/ soarele a apus
dintr-o dată!” 

„Cântec”, trăitoare în cuvânt,
Nenu mita, cuvântul singular sau
plural sunt obsesiile unei lingvis -
te - poetă, trăitoare în Cuvânt.
Cu vântul obsesiv pentru crea toa -
re, cuvântul obsesie a ecoului tă -
cerii în lumea în care s-a născut
Cuvântul, lumea văzută şi des cri -
să de iniţiaţi: „Ce frumos e în
Tine,/ Domnule Cuvânt!/ Sub vi -
ul Secundei,/ rostogol,/ soarele
apune în noi!” 

„Precuvântare” desfăcută din
articulaţii „Oşteanul cu oastea,/
harul cu sarea şi piperul,/ omul
cu lutul,/ ivirea cu sărutul.../ vor -
beşte despre esenţializare, ordi -
ne, firesc, în antiteză cu „noi”:
„Noi - orbi în lumină!”

Este „Fior” când descoperi

Crea]ia, înainte 
de a fi pu blic`, are nevoie 
de singu r`tate. Nu se poate

scrie oricând şi oricum. Talentul
este dat de Creator. Ajungerea 

şi ulterior devenirea, 
de po sesorul talentului.
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„înlăuntrul” lucrurilor şi mai ales
în ţelesul verbelor: „Dezbrăcat
de-nţeles/ este doar înlăuntrul
verbului a fi!”

O „Călătorie” în doi „Ea” şi
„El”, cu „truda poeme lor”, cu
„ha rul şi muzica sferelor”, este
ima ginea unei păsări: „Pasărea
cu patru aripi n-are somn!” 

„Inspiraţie”, „Tamarinul”,
„Ma  tu ritate”, sunt trepte către
Divinitate într-o luciditate a spa -
ţiului existenţial: „Tată, (...) Imn
de sla vă voi cerşi iu birii/ pentru
ti  ne!”, „Tru   pul Tău/ ca holda ne -
liniştită asudă/ la un cuvânt.../
Din acea Cli pă/ lumea e o amin -
tire!”, „De foame mi-au otră vit
infinitul/ câinii de pază./ Demult
nu mai văd,/ Doam ne:/ sunt doar
căldura mâinilor Tale!”

„Altfel” văzută, simţită pleca -
rea noas tră: „Doar paşii timpului/
încă runţesc din trecut către noi!”

Acordă şi un spaţiu celui care
„prelucrează” datele oferite de
divi nitate din care „extrage” po -
ezia vieţii terestre, poetul: „jude -
cat vei fi de harul versurilor
tale!” (Frecvenţe), „Poetul,/ nu -
mai el ştie/ cum noaptea moare

de gânduri...” (Nelinişti), „de la
Poet nu cere mai mult!” (In spi -
raţie), „La intrarea în gară/ Poe-
tul/ arde pe rug./ Doamne,/ cine-l
binecuvântă?” (Plecare). 

Pe lângă imagini, creează stări
şi transmite sentimente, finalul a -
parţinând interogativului: „Stră -
ful  ge ră-mi sângele/ cu ochii cer -
bului!/ Carnea/ jertfă-i uită rii!/
Fără mine, iubire, ce-ai fi? (Zidire). 

O „Prietenie” în care imagi na -
ţia lansează întrebările condi ţiei
umane: „Mi-am transplantat
inima/ într-o pasăre vie…/ De
un de vin/ şi unde mă duc?/ Eu -
cu aripile tale, tu - cu zborul
meu!” 

„Cale” reprezintă liberul arbi-
tru în condiţia umană: „Nici slu -
gă Omului,/ nici sclav pie trei…/
Aceşti ochi,/ aceste mâini/ aceste
picioare îmi cer socoteală...”

Totul este „Prezent”, „Nu, lup -
ta nu s-a sfârşit!/ Doar ceasul,/
din când în când,/ se mai opreş -
te!/ Niciodată Timpul!” 

Un „Portret” atipic, generat de
ideea de zbor în condiţia umană:
„Sunt plină de ghimpi/ şi de
flori…/ Am aripi,/ dar nu pot să

zbor.../ Umbra mă doare!” 
Un altfel de curriculum vitae,

am putea spune, o „Identitate”
caracteristică acestei atmosfere
lirice, „Cerul,/ soarele,/ apele,/
visele,/ cuvintele.” (Identitate)

În acest univers liric femeia are
alocat un poem de o deosebită
încărcă tură sentimentală: „Poate
ţi-e sete,/ poate ţi-e foame.../ Tră -
paş fără schimb -/ destinul tău,/
Femeie!” (Cheamă-mă).

Cuvinte laitmotiv, cuvinte che -
ie, bogăţie de simbo luri în necu -
prinsul Cuvântului, toate cristali-
zează în po e me, unele cu adre să,
ca un portret: (Cărţile) „O mie de
ceruri/ stră bat cu voi,/ izbânzi
unice,/ cu adi eri de oseminte/ ze -
ieşti!”, cu un îndemn spre aple-
care la cunoaş tere: (Cititorule!)
„Sub cerul/ îmbujorat de bătăile
inimii,/ vino,/ cu iubirea pe bu -
ze,/ rob al lui Dumnezeu!”, cu în-
demn, amintind de troiţele româ-
neşti de la răspântii: (Trecăto -
rule!) „Pietre le/ toate au loc pe
pământ./ O pa să re/ zboară prin
mine/ şi văd cum creşte, mută,
iarba...” şi o „Călătorie” amin -
tind de călătoria noastră prin U -
nivers pe nava nu mită Terra:
„Tăcute/ curg singu ră tăţile noas-
tre/ în albia în tu ne ricului.../ Din
vina ta Ne cu prinsule!”

Un univers în care viaţa este
prezentată între „Clipă” şi „Eter-
nitate” în toată nuditatea şi dua -
li tatea ei. 

„ECOUL TĂCERII Epifanii
stelare” este un imn închinat vie -
ţii, metafora condiţiei umane în
care iubirea este condi ţia sine
qua non a periplului te res tru. În -
tre teluric şi celest, Ni co leta Mi -
lea este un spirit de sinteză al
vieţii pe Terra în ceea ce se nu -
meşte poezie. 
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DISPUTA

În disputa mea
cu piatra,
tac la urmă...
în disputa mea
cu lumânarea,
luminez la urmă...
între mine 
şi cuvânt,
încep la urmă...

XXX

Pe pământul „lac”
de soare,
ador zorile
când ciupercile,
ca un aluat,
se bat cap în cap
cu norii... 

CÂND VII DIN OGLIND~ 

Precum lumina,
când vii
de afară,
în oglindă-luna;
mai tânără decât
cei vii...

când vii de afară,
în oglindă
glasul ei, o coală 
de melodie,
o poezie
în pielea goală...
când vii din oglindă,
ca din piramidă,
curge-n timp cerneala...
Această coală de scris -
mumia mea -
precum lumina altora...

CURENTUL POETIC

Un calcul aritmetic
ne dă lumina
sub clar de întuneric
prin curentul poetic
tras pe lună plină

EVANTAI

Trebuie să fii poet ca să dai
„Ziua bună” la lună...
Ori habar să n-ai
ca-ntr-o noapte plină de stele,
ca dintr-un evantai,
să-ţi faci „vânt” din lună
la răscruce de lumină.

Constantin Bucur s-a născut
pe 2 mai 1952, în Buzău. E u -
nul dintre cei mai vechi mem -
bri ai Cenaclului literar „Al.
Sahia” al Casei de Cul tură a
Sindicatelor Buzău. A publicat
versuri în presa locală şi e co-
laborator constant al cunoscu -
tei reviste „Oglin da li te rară”.
A publicat trei volume de ver-
suri de o calitate onorabilă.
Versurile de al`turi păs trea ză
acelaşi registru ve cin cu afo -
rismul, în plus sau în minus
autorul înclinându-se fulgeră -
tor şi spre ludic. Nu ştiu cât îl
poate avantaja renun ţarea la
cunoscuta sa sobrietate expre -
si vă, însă e cert faptul că Bu cur
are momente, pâlpâiri li ri ce
supersonice, ca să zic aşa. Nu
e vorba de simpla inspiraţie
poe tică, ci de nişte idei care
uneori sunt puse-n... practică
foarte fidel, alteori starea „vo -
la tilă” a acestora neputând ţine
pasul cu inefabilul. Constantin
Bucur e un poet format, care
nu mai are nevoie de sfaturi
sau de încurajări. Multe din
poemele sale vizează cuvântul
în sine, identitatea acestuia,
rostul şi semnificaţia fiecăruia.
Se încearcă un fel de poezie
despre poezie. Fireşte, în ase -
me nea situaţii predomină li -
vres cul, ceea ce nu e deloc rău.
Lectură plăcută!

M. Ifrim
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Ceea ce e de remarcat încă de
la început la acest poet este saltul
urieşesc pe care l-a făcut de la
volumul de debut, „Tablouri fără
semnătură”, din 2010. Cum era,
de altfel, firesc. Acumulările ce -
lor doi ani, chiar dacă autorul a
mai scris sporadic prin reviste şi
site-uri, îşi spun cuvântul. Ace -
eaşi a rămas însă, filozofia. Ace -
eaşi, introspecţia psihologică,
gândirea transpusă liric. Aceeaşi,
maniera. Doar mijloacele de ex-
presie s-au diversificat pentru a
da substanţă mesajului. Cred că
el însuşi, contemplându-şi crea-
ţia, nu se mai recunoaşte pe de-
plin. O adâncire a sensurilor cre -
a ţiei, o profunzime care a sedi-
mentat ac tul artistic, ridicându-l,
totodată, pe noi piscuri. Drumul
spre desă vârşire este în continuă
ascendenţă.

E de mirare, însă, de ce în pri-
mul poem, Teo Cabel nu-şi recu-
noaşte poezia. „Poezia mea stră i-
nă îmi e./ Sare la mine din gura
altuia,/ Se altoieşte în aer/ În fel
de fel de chipuri, neştiute.” Tonu-
rile, când înalte, când foarte joa -
se, se înfăşoară ca într-un dans
melopeic, în pufoasa răcoare a

inimii, amplificând sentimentele:
„Stri gă şi se sparge-n ecouri:/ Ca
un foc de artificii unele, altele
peşteri,/ Printre stalagmite/ Strig
eu, eu, eu... se aude/ Din adân-
curi/ Noi, noi, noi...// Străină
mi-e poezia mea” (Străină).

Trecerea de la „eu” la „noi” re -
prezintă o etapă importantă. Au -
torul nu se mai mulţumeşte cu
acel monolog în surdină, menit
să-i astâmpere orgoliul liric, ci
trimite semnale, reverberate-n
ecouri, spre ceilalţi, „noi, noi,
noi”.

Şi feed-back-ul nu întârzie să
apară. Poetul are deja „revelaţia
orizontului”. Dincolo de care,
poezia lui se face fluture în cău-
tarea pajiştilor unde explodează
cu loarea şi parfumul.

Trepte, paşi desculţi şi păsări
de foc. Elemente constructive. Şi
pereţi de oglinzi hulpave care
tind să înghită imaginile. Aceste
ele mente repetitive: trepte, trep -
te, trepte, hău, hău hău, foc, foc,
foc, aripi, aripi, aripi ne duc cu
gândul la jocul din copilărie,
„Foc, foc, apă, apă”. Suntem a -
proa pe, sau departe de adevăr?
Cât de aproape şi cât de departe?

Aproape departe se întreză reş -
te crucea. Şi nu altundeva decât
într-o răscruce care te sileşte să
alegi un drum.

Oricare ar fi drumul, el este
com pus din trepte, din hăuri, din
foc şi din apă. Şi, din nou, altă
cru ce. Pare să aibă un sens, o
che ie, un rost, un temei.

Teo Cabel ne învaţă că nu exis -
tă cale de întoarcere. Nu poţi pri -
vi înapoi precum Lot la stana de
sare. În caz contrar, „Te vei răs-
tigni la intersecţia zilelor” - ada -
u gă el implacabil.

Nici sentimental, nici liric, nici
nostalgic, Teo Cabel este un poet
lucid, destul de transparent, care-
şi construieşte discursul din mici
fragmente de vitraliu, lipite di-
baci, astfel încât să lumineze
aproa pe feeric.

Se pare că nu e deplin conştient
de impactul pe care-l are asupra
cititorului, acesta părându-i-se fi-
resc, normal, necesar, aproape
obligatoriu. Uneori găseşte sin-
tagme uluitoare, alteori, face din
cuvintele cele mai antipoetice
mici rezervaţii de emoţie. Pro-
blema lui nu este ca aceste cu-
vinte să sune frumos, muzical, să

TEO CABEL, MERG MAI DEPARTE, 

Editura Editgrapf, 2012
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creeze eufonii fără cusur, ci mai
degrabă să-şi desfăşoare ideile în
mod frust, neşovăielnic, fără
con secinţe, dintr-o dorinţă legi-
timă de a se elibera şi de a se în-
făţişa precum este. Versul lui nu
e prelucrat în retorte speciale.

Cu toate acestea, poemele sunt
proas pete, stenice, degajând oa -
re care căldură sau poate impresia
unei călduri lăuntrice, a uneia ca -
re nu arde pielea, nici sufletul. Te
atinge uşor, precum mângâierea
mamei, suavă ca a îngerului gar -
dian, care nu te scapă din ochi ni-
ciodată. Îţi stă în preajmă şi-ţi
şop teşte.

Dincolo de tăcerea rugăciunii,
se simte supremaţia divină: „Uşi.
Nu aştepta să ţi le deschidă ni-
meni./ Dacă ţi le deschide cine -
va,/ Întotdeauna primul este
Dum nezeu/ Nu te umileşte cu
prezenţa Lui,/Îţi trimite un prie-
ten.” (Tăcerile).

„Lumina Cuvintelor” - nu e de -
cât „Un stol de galaxii fâlfâin-
  du-şi aripile”. (Tăcerile)

Prezente permanent din dorin -
ţa de autocunoaştere - oglinzile,
fie retrovizoare, fie cele cu, sau
fără memorie, reflectându-ţi fidel
chipul sufletesc. Oglinda pe care
poţi desena un drum, o cărare
către celălalt.

„Potopul singurătăţii” - este un
poem tulburător, încărcat de sub-
stanţă, de sensuri vădite sau as-
cunse. Se remarcă, şi aici, tema
fă cliei, a luminii izvorâte din a -
dâncul de sine: „În viaţa poetu-
lui/ Nu vine niciun porumbel,/
Nicio ramură de măslin./ Doar o
făclie/ Pâlpâie/ Doamne, ce ploa -
ie!” 

Motivul Soarelui personificat
este evident în poemul „Picior de
plai”: „Soarele îşi saltă un ochi

(şi se pierde)/ În porumbul de la
marginea satului./ (...) Soarele se
ridică indiscret într-un cot,/ (...)/
În câmp soarele mângâie boabele
de struguri/ Se coc în ele nunţile
satului. Se văd/ Cum se duc cei
care au venit/ Fără să fie între-
baţi,/ Şi aniversările şi sfeşta-
niile...” (Picior de plai).

De asemenea, un motiv frec -
vent este „poarta orizontului”.

Poemul „Răsăritul” este un
pastel modern cu multe figuri de
stil: „Cioburi de întuneric sar/
Din vârful muntelui./ A urcat
cer bul/ Cu potcoave de lumină,/
Coarnele rămuroase au sfâşiat
noap tea,/ Desantul zorilor.../
Stân  ca, în cerbicia ei mile na ră,/
Freamătul copitelor toacă,/ Peste
râpele cu afini,/ Slujbe în schitul
toamnelor/ Pe altarul florii de
colţ.// Se bate utrenia cărărilor
neîncepute./ O mantie... de gene-
ral/ Zorii îmbracă versanţii,/
Stampe epocale. Ca dintr-o ma -
gie,/ Verde, pădurea./ Soarele/ Se
spală pe ochi.// Cerbul îşi mână
ciutele/ Din ochi mari ca tăul re -
ce.”

Poezia soarelui şi a zorilor şi-a

pus amprenta pe creaţia lui Teo
Cabel. Şi zorii sunt personificaţi
în fel şi chip. „Zorii păşeau tiptil
prin tre picioarele tale”; în timp ce
„Ziua...trecută” este „Diformă şi
lă lâie” (Regăsire).

Ne aflăm, de asemenea, în uni-
versul domestic al scriitorului, cu
tabieturi şi hobby-uri legate de
familie: cafeluţa de dimineaţă,
ştirile de la televizor, capotul va-
poros al nevestei, cu sânii ca
nişte padele miraculoase şi alte
mici delicii conjugale, care-l în-
robesc pe orice bărbat. Cu toate
a ceste conforturi diurne şi noc-
turne, poetul simte cum: „A tre-
cut pe la fereastră un/ Sentiment
de gheaţă”; „Simţeam cum se
sur pă în mine/ Toate”; „Simţeam
ne putinţa ca un laţ”; ş.a..

Tot frânturi din universul do-
mestic se întâlnesc şi în poeziile:
„Nunta”; „Tunelul nopţii”; „Co-
roana zilelor” care îi este dedi-
cată soţiei.

„Soarele aşteaptă să trag per-
deaua,/ Să măture cioburile spar -
te ale viselor./ Cum le atinge, se
to pesc ca zahărul/ În cafeaua pe
care/ Mi-o întinzi tu, iubire./
Z=m betul tău mă sărută cu foc şi
zgomotos/ Înaintea buzelor tale”
(Tunelul nopţii).

Un portret admirabil îi face po-
etul mamei, mai precis, simbo li -
zează „prezenţa de a fi a ma mei”:
„Când ţi se amputează mâna sau
piciorul,/ Încă le mai simţi cum
te dor./ Mama este apa pe care o
bei,/ Lumina care te pătrunde şi
ochii care/ Citesc chiar locul un -
de se înfăptuieşte/ Păcatul tău:/
Uitarea, Nepăsarea./ Mama este
inima care îţi bate în piept,/ Fe-
reastra prin care priveşti,/ Nu
geamul casant/ Rădăcina pe care
nu ai voie s-o tai,/Altfel, eşti un
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ciulin bătut de vânt în arşiţa vie-
ţii.” (Mama).

Sentimentul iubirii este mai
pregnant, mai viu în acest volum
de cât în cartea de debut.

Toate acestea sunt mici istorii,
fiecare poem aflându-se la în -
cren gătura visului cu nevisul. O
stare de oniro-luciditate, ori in-
serţii de vis în trezie. Păşeşti prin-
tre ele ca să nu sperii nălucile

gândurilor.
Din poemele-istorisiri, totdea -

u na se degajă „ceva nedefinit”,
plăpând precum firişorul de apă
găsit cu nuieluşa de-alun, ceva
care, pe măsură ce creşte, se lim-
pezeşte, devine râu şi fluviu, în
revărsarea lui nestăvilită.

Ca un adevărat „Comandant al
ano timpurilor”, poetul are un
scop declarat: „Să descoperi con-

tinentul din suflet/ Şi să ajungi în
oceanul nemuririi.”

Pentru ca, în cele din urmă, să
ajungă la înţelegerea rostului său
împlinit prin creaţie: „Am pus
icoa na vieţii în cuvinte” (Sensuri
agăţate) - ceea ce reprezintă, cu
adevărat, o izbândă jertfelnică. E
ca şi când ai aduce flori de lu-
mină, flori de dor, la piciorul al-
tarului.

CÂND ORA E...

Uit tot, de mine bunăoară
Aşa a fost şi-atunci, se ştie?
Când ochii tăi mă împresoară
Îmi schimbă liniştea-n beţie.

Apoi în versuri mă desface
Ce forţă oarbă, ce magie!
Doi ochi frumoşi ce nu-mi dau pace
Şi-n faţa lor fac astenie.

Un handicap, dar ce contează
Când ora e aşa târzie?!
Doi ochi frumoşi ce obsedează
Doi ochi ca o ceremonie.

POEM VI

Fur lumii raze cerc, să scriu
Pe nopţi, pe-apusuri şi pe zile
Dar uit sau poate nu mai ştiu
Că-n ierni mă bântuie reptile.

Adâncuri cresc să mă atingă
Făcând tăcerii o favoare
Eu las irişii să mi-i ningă
Povara clipei următoare.

Pulsează liniştea-ecou
Dar hai să-l degustăm cu zboruri
Că-i timpul meu şi timpul tău
Întrevăzut din viitoruri.
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VALEA CASCADELOR
Se cunoşteau de mici.
Valea Cascadelor avea, de data

aceasta, altă înfăţişare, muntele
apă rându-i acum în toată măreţia
lui. Lăstarii răzleţi fuseseră înde -
păr taţi, şi o iarbă deasă, fragedă
şi mătăsoasă îi acoperea varsan]ii
ce coborau lin, de o parte şi de
alta, pentru a sfârşi jos, în va le,
închizând între ei o mică fa lie, ca
o intrare înspre adâncuri, as cun -
 să între două stânci alătu rate, un
fel de poartă zăvorâtă care aştep -
ta doar sesamul deschi zător.

El îi mai fusese o dată, cu câţi -
va ani în urmă, oaspete. Şi deşi îi
spusese bunicul că locurile înde -
păr tate ori chiar prăpăs tioase, dar
neumblate, sunt, întotdeauna, de
preferat celor asupra cărora se fa -
ce simţită prezenţa omului, lui,
atunci, i se păruse a fi ceva sălba -
tic.

Peisajul arid nu îi crease o ima -
gi ne favorabilă, iarba care abia
mijea, dar mai ales lăstărişul
crescut alandala, împiedicându-l
să îi savureze frumuseţile. Se ui -
tase, pur şi simplu, aşa... de la
distanţă.

Povestirile pe care, în copi lă ri -
e, i le spusese bunicul şi poveţele
pe care i le dăduse mai târziu, i se
întorceau, acum, în memorie.

Dar ce se putea ascunde în spa -
tele unei cascade? Citise undeva
că ar putea fi o peşteră. Iar peşte -
rile pot fi pline de mistere.

„De aici începe aventura uma -
nă ori, poate, chiar tragedia uma -

nă, îl atenţionase bătrânul. Vei vi -
zita cândva Valea Cascadelor.
Vei urca şi vei coborî de mai mul -
te ori muntele. Vei pătrunde în
peş teră şi vei mărşălui prin ea
stâr nind răgetul fiarei. Vei ajunge
în al nouălea cer şi te vei împă -
una cu gloria înfrângerii. Dar vei
gusta şi amarul victoriei. Pentru
că, în timp, victoria se va goli de
conţinut, iar tu vei coborî cu pi-
cioarele pe Pământ. Şi vei deveni
muritor.”

Ea se lăsa cuprinsă de o emoţie
pro fundă, dulce şi fierbinte, pe

care încerca să şi-o stăpânească,
în ciuda accentuării ei pe măsură
ce el insista să descopere calea.

Îi promisese, în mai multe rân-
duri, că-l va ajuta să treacă uşor
peste opreliştile văii, deşi nici ea
nu stăpânea tehnica traversării.

La rându-i, el o asigurase de
toată afecţiunea, precum şi de
fap tul că nu-şi dorea nimic alt -
ceva în viaţă decât să-i fie alături.

Şi iar expunerile bunicului îşi
făceau apariţia în mintea lui rele -
vându-i câmpul pe care „nu se
afla nimic, iar iarba de pe el nu
în cepuse a odrăsli, pentru că
Dom nul Dumnezeu nu trimisese
încă ploaie pe pământ şi nu era
nimeni ca să lucreze pământul.
Ci numai abur ieşea din pământ
şi umezea toată faţa pâmântului.
Atunci, lu=nd Domnul Dumne -
zeu ţărână din pământ, a făcut pe
om şi a suflat în faţa lui suflare
de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă
vie.”

Iar pământul, pe care El îl fră -

„În selva Amazonului,
prima femeie şi primul
bărbat s-au privit plini de
curiozitate.
Tare-i mai mira ce aveau
între picioare.
- Te-au tăiat? - a întrebat-o.
- Nu, a răspuns ea. Mereu
am fost aşa.
………”

Eduardo Galeano,
MEMORIA FOCULUI

(Dragostea)

„Niciodată să nu confunzi o
singură înfrângere cu în-
frângerea finală.”

Francis Scott Key 
Fitzgerald (1896-1940)

„Nu există eşec, există doar
aşteptarea succesului.”

John Osborne 
(1929-1994)

Gheorghe Oncioiu
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mânta de o vreme, se umezise
de ja şi era moale, tocmai bun de
lu crat.

Muntele îi stătea acum împo -
trivă şi o adiere uşoară, venind
din susul lui, începea să se facă
simţită, crescând şi luând tot mai
mult alura unei suflări veritabile,
în timp ce El căuta febril. Să fie
aceasta, oare, acea suflare divină
pe care Dumnezeu i-a suflat-o în
faţă caloianului de pământ făcân -
du-l om?

Natura se înfiora, se legăna, se
ondula şi un freamăt uşor punea,

lent, stăpânire pe Ea, ridicând-o
şi purtând-o pe aripi de vis, în
timp ce El, încercând să o calme -
ze şi să-i readucă liniştea, îi rea -
mintea - pentru a câta oară? -
ho tă rârea de a o susţine în toate
marile încercări ale vieţii.

Freamătul, la început uniform
şi lin, însă căpătând încet, încet
aspectul unui zbucium desfă şurat
în mici cascade ce curgeau egal
şi ritmic, se transfera şi asupra lui
înteţindu-i setea.

Ea îl aştepta să coboare în Vale
pentru a-l însoţi şi a se bucura.

Valuri mlădii, dinspre munte,
se furişau neliniştitor asupra lui
într-o împotrivire complice.

Vuietul cascadei se amplifică
la maximum când apele învolbu-
rate îl treceau prin poarta miste -
relor.

Muntele se lăsă cotropit de
zbu cium, vibrând asemeni corzi -
lor unui violoncel, printre ale că -
rui acorduri - în primă audiţie -,
un glas, răzbătând parcă din ace -
le tărâmuri încă necunoscute, i se
insinua în urechi:

- Te simt alături...

AMINTINDU-MI

Chipul tău l-am ferecat într-un
lanţ zburător,
din frunzele pădurii se-nalţă piciorul
cel slobod
şi lebăda albă îţi adie încet peste
cuget.
Mai zăboveşte în somnul răsucit al
oglinzii,
lungul tărâm al visării
te-aşteaptă,
e strigătul razei din steaua
căzută
ce dăruie lumină pentru ochiul de
păstrăv.

ARHEOLOGIC~

Înainte de zori apar amfore rubinii
la marginea râului.
Muzica plecată departe, pe prispa
biruitorului îşi găseşte
odihnă.

Ne tulbură plutirea
osemintelor în văzduh,
nopţile aiurează a viscol
şi dorm;
copiii inventează cranii
în bostănării.

Iată pământul cum se scutură
de taină şi de păsări
şi de legendă.

Stan Stelian
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Mă aflu la capătul unui drum
important din viaţa mea, termi na -
rea acestei cărţi pe care îmi este
tot mai greu să o definesc. Să fie
dic ţionar, aşa cum am făcut cu -
nos cut pe copertă, dintr-o obliga -
ţie editorială? Să fie o colecţie de
in stantanee? Un album? O călă -
to rie în timp, pe aceeaşi dimensi-
une, comuna Pârscov, cu cele 11
loca ţii de şcoli şi 7 biserici? Pen-
tru ca asemenea dileme să nu-şi
facă locul, o lucrare care cu prin -
de nume de învăţători, educatoa -
re, profesori şi preoţi ar fi fost
bi ne să apară cu mult mai de-
vreme, ediţiile ulterioare adu -
când binemeritate completări.
Din păcate, preocupările cultura -
le ale dascălilor pârscoveni au
fost circumstanţiale de-a lungul
tim pului, determinate de compo-
nenta ideologică a vieţii. De ase -
me nea, nu avem cunoştinţă de
exist enţa unor colecţii personale
de documente, de cărţi rare sau a
unor superbiblioteci care ar fi pu -
tut ilumina comunitatea sătească,
scăldată, în mod natural, numai
de lumina divină. Învăţătorul şi
preotul pârscovean nu s-au pre-
ocupat de posteritate. Cultura nu
a constituit religia lor. Cărţile,
jur nalele, albumele personale,
scri sul în general nu au rămas ca
do cu mente de conştiinţă indivi -
du ală, modele şi mărturii pentru
ur maşi. Absenţa curiozităţii is-
torice a fost boala frecventă a
dască lului de la confluenţa Sără -

ţe lului cu râul Buzău. Această si -
tua ţie face, în prezent, reconstitu -
irea deosebit de grea.

Se afirmă axiomatic, că dăscă -
li a este cea mai frumoasă mese -
rie, egalată, prin profunzimea
tră i rilor, numai de actorie. Das -
că lul întruchipează ideile timpu-
lui său. El poartă întreaga res pon-
 sa bilitate a dezvăluirii, cu clari-
tate, a binelui şi a răului, a frumo-
sului şi a urâtului, a adevărului şi
a min ciu nii. Învă ţătorul şi preotul
sunt oamenii care armonizează
cu pulsul vieţii prin delicate atin-
geri de suflet. Ei sunt zidiri de ra -
ze. Pe lângă ştiinţa de carte, îi
în va ţă pe oameni iubirea. Cei
care alungă iubirea, iubesc moar -
tea, după cum ne învaţă Mântui -
to rul. Ei sunt oameni ai iubirii,
oa meni care se pun în slujba lui
Dumnezeu, construind punţi de
co municare cu sine şi cu ceilalţi,

cu trecutul şi cu prezentul, cu ce -
rul şi cu pământul, care exprimă
în mod imperativ nevoia de a-şi
trăi viaţa şi veacul.

Munca noastră nu s-a desfă şu -
rat mecanic. Ea a căutat să resta -
u re ze, cu o viteză mult încetinită
fa ţă de alte proiecte, fiecare des-
tin, conştientizând că va declan -
şa, la final, trăiri şi atitudini care
vor lărgi universul cunoaşterii u -
nei istorii de peste 180 de ani,
vâr sta învăţământului de pe aces -
te meleaguri. „Caietele dicţiona -
ru lui”, 6 la număr, consemnează
şi episoade neplăcute, care ar fi
pu tut să ne oprească din drum,
da că nu ar fi triumfat, de fiecare
da tă, dorinţa de a scoate la lu mi -
nă biografii uitate. Educatorul ro -
mân este un om circumspect. A
au zit multe în viaţa lui. Nu a trăit
per sonal toate dramele lumii, dar
„a văzut la televizor”. De ce să
dezvă luie numele bunicilor sau
nume le de domnişoară al ma -
mei? Nici la recensământ nu a
fost întrebat, se scandalizează so -
ţul octogenar, smulgând recepto -
rul din mâ na soţiei. Mai rămânea
să le cer codul numeric şi ar fi
putut să ju re că se pune la cale o
escro cherie. Întâmplarea are fo -
losul ei: bătrânul mânios con fir -
mă, fă ră să vrea, de ce tânăra
profesoa ră trebuia, pe vremuri,
să-şi as cun dă vânătăile de pe
faţă. „Des pre mine spun orice”,
se la să convinsă, după multe
rugă minţi, doamna învăţătoare,

Gheorghe Postelnicu
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„dar des pre el nu vă spun nimic”.
E mica sa răzbunare faţă de băr -
ba tul învins acum de o ireme di -
abilă su ferinţă psihică. „Nu sunt
de a cord ca activitatea mamei
mele să fie ilustrată în carte”, se
deli mi  tează mai multe dăscăliţe,
do rind să-i asigure liniştea som -
nu lui de veci, fără să se întrebe
de câte ori au întunecat deliberat
şi nemeritat amintirea părinţilor.

„Scur ta mea activitate didac ti -
că a fost nerelevantă, declară al -
tă bunicuţă. Nu merită să fie
men   ţi onată.” „Se fereşte de ade -
văr, sare în apărarea reporterului
o colegă de generaţie a mo des tei
edu catoare. Se simte ne reali za tă,
pentru că nu şi-a terminat facul-
tatea şi a trebuit să schimbe, pen-
tru totdeauna, domeniul de ac  ti-
vitate.” Şi uite-aşa, autorul es  te
nevoit să caute surse de in for -
 maţii indirecte şi, implicit, nesi-
gure. Dar profesorul de lim ba
română, care ne-a îndreptat paşii
spre literatura ade vărată în epoca
proletcultismului bolşe vic? Nu a

putut să ne stea la dispoziţie câ -
teva minute, pentru că tocmai îşi
cosea lucerna, apoi bătea nucul
sau finaliza un act important al
piesei istorice la care lucrează de
50 de ani şi care, e sigur, va revo -
luţiona dramaturgia naţio na lă.
Dar preotul, mustrat de restul fa -
miliei sale, gata să retracteze tot,
chiar şi propria viaţă, văzând mâ -
na Necuratului în demersul nos-
tru cultural? Ce particule de praf
ne întunecă ju decata, ce vierme
ron ţăie celulele noastre nervoase
dincolo de a  mintire?

Să întâlneşti sau să vorbeşti la
telefon cu oameni despre care nu
mai ştii nimic de 30, 40, 50 de
ani, să afli că alţii, dascăli care
ţi-au modelat conştiinţa, au sfâr -
şit în suferinţă şi singurătate, câtă
emo ţie, câtă tristeţe! Acestea
sunt motivele pentru care consi -
de  răm „Dicţionarul” lucrarea ca -
re ne-a împovărat sentimental în
gradul cel mai înalt. Până în pra -
gul insuportabilului.

Pe colacul de piatră al celei

mai vechi fântâni din Pârscov se
poa   te citi inscripţia „Dumnezeu
ştie cine m-a făcut - 1823”. Să nu
fim dezamăgiţi când elevii de
altă dată uită aproape totul despre
noi. Până şi numele. Noi am fost
izvorul, originea, începutul învă -
ţă turii lor. Mentorii cu valoare de
patrimoniu. Marii Anonimi.

Recunoaştem că o asemenea
lu crare nu va fi completă nicio -
da tă. Tocmai din acest motiv se
impun ediţii viitoare, revăzute şi
adăugite, cu condiţia ca toate per-
soanele contactate să iasă din
„izolare” şi „discreţie”.

O rugăminte pentru posteri-
tate: când autoritatea locală va
hotărî să atribuie nume unor uliţe
şi instituţii publice, să consulte
„Dicţionarul”, ca şi celelalte lu -
cră ri ale subsemnatului. 

Cu dragoste, 
Gheorghe Postelnicu, 

născut, crescut şi... 
mort în Pârs co  vul de Sus,
Şoseaua Afumaţi, nr. 900.



23

CE MULT TE IUBESC

A[tept să răsară soarele din umărul tău...
O să te păzesc, până seara,
să văd răsărind din celălalt luna 
ca un ban, răscumpărându-mă ochilor negri,
din hău...

Ceasornicele horoscopului se-nvârt debusolat.
Lampioane aprinse
pomii, cu lumină florie, îmi arată drumul, 
pe când timpul se buluce[te
în quadraturi înfometat.

Hai să-l ispitim în copacul lui, pe [arpe...
O să-l privim în ochi prin oglinda spartă:
într-unul din inele i se va încătu[a zâmbetul,
în celălat inel al cununiei,
îl vom lăsa să crape.

Din fiecare iubire rămâne o clipă,
floare de in pe albul de ie;
Universul î[i potrive[te zborul
după inima de lumină,
pe hotarul de ve[nicie.

ÎN FO{NETUL FRUNZEI DE STEJAR

Un cerb seme], cu ochii plini de mun]i
(bate toaca, pe Ceahlău)
Ridică maiestos din corn, 
Să-nal]e cerul cu o palmă.

Dinspre câmpie, 
Vultur, în zbor de întâlnire,
Sub a timpului năframă
Glisează veacurile în privire:

Câmpul, mai duduie... galopul cailor.
Rugăciuni fierbinti 
Piroane în poarta timpului, 
Tăi[ul de granit al scrutării,
O]elul sabiei semănând speran]a în ogorul
veacurilor.
Duruitoarea, ison de vecernie.
Cerbul pă[e[te podul ochilor, întins de vultur:
Dunărea, Oltul, Prutul [i Siretul, Jiul, Mure[ul [i
Cri[ul
Mun]ii, câmpiile, înaltul [i hăul, 
În freamăt ca frunzi[ul...
Până-[i închide luna pleoapa

N. 26 octombire 1967- Buzău

Activitate literară:
Volume: 

1 Decembrie 2010 - 
„Tablouri fără semnătură”, 
Editura Lorilav.  

24 Octombrie 2012 - 
„Merg mai departe”, 
Editura Editgraph

Antologii:

„The Art of Being Human” - 2013 - vol.3 -
Antologie interna]ională de limbă engleză -
Canada.
„Arta de a fi uman „2013 - vol 5. - Antologie
interna]ională de limba română - Canada.
„Meridiane Lirice - Antologia poeziei

române[ti contemporane” 2013 - editura
Armonii Culturale, Gheorghe Stroia.
„Carraria” volumul I; Antologia grupului literar
Carraria, 2013.
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{i apoi iar... duruitoarea rostogole[te zorii.
În raza soarelui se ascute cornul cerbului;
Mai jos, se umbresc, crucile date cu var.

În brazi se odihne[te luna,
Ctitoria bătrânului zimbru.
Din chitară, se-ncrope[te tinere]ii arvuna,
Escaladarea pe versan]i, spre diminea]ă
Când se stinge fe[tila, r`mâne istoria-ntr-un timbru.
În nop]ile de vară, sub grinda de fum înnegrită,
Bătrânul cronicar trăgea să nu moară, 
Printre cuvintele neterminate. 
Gândul său, ostoit la sfin]irea izvorului, 
S-a vindecat de tăcere în strigăt
În ]ara lui taica Nicoară.

Când merele încep să dea în copt
Lupul aleargă-ntins la Kogaion,
Veste[te zimbrului, de Sfântul Petru
Îl a[teaptă cerbul, pe Toaca, pe Ceahlău,
Să mai ridice cerul cu o palmă
Peste a veacului năframă.

ÎNTÂLNIRE NEA{TEPTAT~

Poezia a ie[it în stradă.
Avea o rochie vaporoasă, de zefir.
Trecea
de la un om la altul, 
în ochi adânci
furând zâmbete,
vise, să le ascundă în ani nea[eza]i la rând
în calendar.
Rochia vaporoasă flutura peste chipuri 
în valuri
Alergam să prind clipele, 
atinse de pulpele ei, metafore bronzate,
multe mi se spărgeau
în amintiri, 
începutul versului nu î[i găsea locul 
[i titlul nu avea rădăcini

îi e dor poeziei de valurile mării, dar
azi... în valurile străzii
înotând într-o mare de ochi, cu valuri înalte,

suflete adânci, 
în recifuri col]uroase
[i pestilen]iale.
Oricând te po]i îneca în mul]ime
chiar [i pe trecerea de pietoni.
Poezia trece pe lângă broboanele halbelor de bere
[i zgribulită la umbra restaurantului
preferă Anca Parghel [i un pahar de vin...
delirul surdinei

La un semafor
m-a atins cu părul mătăsos.
A[teptam să spună ceva
când m-a privit cu ochii aceia
de tău, 
cuvinte memorabile, nemuritoare...

Nu a spus nimic,
A trecut mai departe.
Mirosea a mere verzi, urma ei.
Un ritm cu aromă de tei
se-ndepărta cu pa[i de ciută, 
ora[ul
se scufunda în orele serii.

TANINUL TOAMNEI

P`duri de [oapte-[i scutur` frunzele
Din aerul nop]ii în s=nul a[tept`rii.
Cocorii din barca speran]ei scutur` v=slele
Peste clipele-nflorite în trandafirul t`cerii.

Spre diminea]` stelele din Orion, 
Ireale mori de lumin`, adorm
În pagina mea word cu foaie velin`.
Pa[ii mei purta]i pe g=nduri [i poteci
Traverseaz` c`sc=nd printre clipele reci.

Trei versuri se alearg` dup` cea[ca de cafea
Le fur rima [i o arunc în... poem
Pe caimacul dimine]ii semnez, anonim
S-a prins în la] cronc`nitul ciorii.
Trec stoluri, stoluri, privirea-mi n`uc`
Urm`re[te... cum, din taninul toamnei,
Mai cade o nuc`. 
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În reclame ţi se spune cât de bi -
ne, frumos, plăcut, gustos, comod,
avantajos, economicos, catifelat,
dulce, mătăsos, moale, tare, pu -
ternic, cremos, aventuros, sigur,
exclusiv, inclusiv, în rate, numai
cu buletinul, fără acte, la minut,
veşnic poţi trăi.

Totul te îmbie să vrei un trai
bun.

Şi, fiindcă îţi doreşti aşa ceva,
ba chiar mai mult, te apuci de
treabă, cu gândul să câştigi bine
pentru a-ţi cumpăra acel trai.

Gândeşti, munceşti, stai peste
program până târziu, nu te vezi
cu familia, poate nici nu îţi înte-
meiezi una, devii nervos, îţi baţi
soţia şi copiii - dacă îi ai, îţi scade
libidou-ul, faci foamea, faci
compromisuri, votezi în stânga
şi-n dreapta, îţi linguşeşti şeful,
amâni concediul, nici nu ţi-l mai
iei, plăteşti taxele, impozitele la
timp, să poţi primi credite... Tim-
pul trece. Tu la fel. Când tragi li -
nie, îţi rămâne să-ţi cumperi:

v Un televizor fără ecran plat;
v Un computer mai slab decât

cel al firmei unde lucrezi;
v O maşină din ţara ta - albă,

fără airbag-uri, fără ABS, fără
CD player;

v O combină audio de la sol-
duri;

v Un detergent mai puţin inte -
ligent;

v Un spray care te protejează
numai două ore;

v O pastă de dinţi care nu pre -
vine formarea cariilor;

v Margarină în loc de unt şi

mezeluri cu multe E-uri;
v Înălbitori care atacă ţesătu -

ra;
v Bere ieftină şi puturoasă;
Şi toate lucrurile astea, pentru

care tu ai muncit din greu, încep
să „te lucreze”:

v Televizorul îţi strică ochii şi

te face să devii nervos pentru că
nu găseşti un program ca lumea
când ai şi tu puţin timp liber;

v Computerul nu are capaci-
tatea necesară să execute ceea ce
vrei tu şi din cauza asta îţi creşte
tensiunea;

v Maşina se strică des şi,
fiindcă o împingi mereu, inima
îţi slăbeşte din ce în ce;

v Combina nu citeşte mp3-uri,
prietenii râd de tine iar tu te izo -
lezi de ei;

v Detergentul nu curăţă hai -
nele cum trebuie şi nu le parfu -
mează, de aceea ai probleme la
serviciu, fiindcă şefii te cred un
nespălat şi nu îţi mai acordă în-
credere;

v Spray-ul este ineficient şi
fetele cu care ieşi te privesc din
ce în ce mai ciudat;

v Dinţii ţi se cariază şi începi
să faci infecţii, îţi miroase gura,
toţi te evită;

v Mezelurile cu E-uri şi mar-
garina îţi afectează stomacul;

v Cămăşile şi lenjeria ţi se rup
mergând pe stradă fiindcă nu fo -
loseşti un înălbitor ca lumea;

v Colegii te văd numai în
bombe şi încep să îţi scoată vorbe
că eşti alcoolic...

Într-un târziu, după ce ai cum -
părat toate produsele de calitate
îndoielnică ani la rând îţi dai sea -
ma că oricum nimeni nu te bagă
în seamă. 

Soţia din „boşorog” nu te scoa -
te, copiii te ignoră dar îţi cer bani,
colegii de serviciu au ajuns şefi
la compania la care ai lucrat, tele-

„So]ia din
<boşorog> nu te
scoate, copiii te
ignor` dar î]i cer
bani, colegii de ser-
viciu au ajuns şefi la
compania la care ai
lucrat, televizoarele
sunt holografice,
computerele au
ajuns la genera]ia a
zecea, maşinile
deja zboar`.”



Încă din titlul oximoronic al
cărţii, Constantin Marafet ne
propune o poezie „cu proble -
me”. În realitate, deşi noul stil al
poetului e plăcut sur prin zător,
avem de-a face cu o reîntoarcere
la clasicism, la tradiţionalismul
modernizat, dacă ne este permi -
să o asemenea sintagmă. Volu-
mul alunecă spre un ludic rafi-
nat, poemele fiind scrise în pro-
zodie clasică, având o puter nică
încărcătură emoţiona lă: „oh şi
ah lumânăresc/ Doamne, mă
Râmniceresc// verde mi-ai tri -
mis în haită/ virguliţe cu cagule/
ce se dau hierodule/ râmele/ ca
rimele/ babă cloanţă/ asonanţă/

şi se vaită ielele/ că le latră câi -
nele// hai/ tăcuto/ arnăuto/ să
ţi-i despoi/ vârful sânilor/ lăsând
gurii însetate/ duda pe la des -
cântate/ ah vergina/ ghilotina/
fulgerele detunând/ taie capete
pe rând// melcul mealcei codo -
belce/ în târâşul lui mă şterge”
(pag. 20). Influenţat benefic de
maeştri contemporani precum
Romulus Vulpescu, Ioanid Ro-
manescu, Cezar Ivănescu, ba
chiar şi Ion Nicolescu pe alo -

curi, Constantin Marafet are, to -
tuşi, propria sa „rădăcină în ste -
lată”: „iubito/ rafaelito/ ca un
fagure de chin/ ai ucis un peregrin/
în sărut/ metalimbut// face-m-aş
un trepied/ pe care aezii şed/ pe
când scriu/ ca în sicriu /în co -
chiliile de jad/ protocronic Ţari -
grad// castitatea ta stelară/ m-a
vrut sarcofag de ceară/ghiaurju-
nii/ semilunii/ să mi-l/ poarte/
rând pe rând/ la răspântii bleste -
mând /- iată-vi-l/ pe domnul stil/
mai uşor decât o carte/ când o ri -
mă cere schitul// râmnicean ra -
faelitul” (pag. 50). Aşa cum am
mai spus şi altădată, de la Florin
Ciurumelea încoace, Constantin
Marafet reprezintă vârful de
lance al poeziei râmnicene de
top, numele şi opera sa deve -
nind în ultimul deceniu cunos-
cute şi recunoscute la nivel
naţional, poetul beneficiind şi
de traduceri în diferite limbi, in-
clusiv în chineză! „Rădăcina în -
stelată” a apărut la Editura „Me-
sage rul” din Chişi nău, în super -
be condiţii grafice.

Marin Ifrim
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vizoarele sunt holografice, com-
puterele au ajuns la generaţia a
zecea, maşinile deja zboară, au
apărut cipuri care difuzează mu -
zică direct în creier, au fost in-
ventate haine inteligente care se
autocurăţă, prin modificări ge-
netice oamenii nu mai transpiră,
microorganismul care producea

cariile a fost eradicat, oamenii se
hrănesc cu plasturi puşi pe piele
şi nu se mai poartă decât lenjerie
de unică folosinţă. Iar tu tot nu ai
bani de ajuns. Te uiţi în portmo -
neu ca şi când l-ai fi furat.

Zâmbeşte, visul tău de consu -
mator s-a împlinit - ai fost părtaş
la construirea noii societăţi de

consum. 
În reclame, ţi se spune cât de

bine, frumos, plăcut, gustos, co -
mod, avantajos, economicos,
cati felat, dulce, mătăsos, moale,
tare, puternic, cremos, aventuros,
sigur, exclusiv, inclusiv, în rate,
numai cu buletinul, fără acte, la
minut, veşnic poţi trăi.
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N. 12 sept. 1937, satul
Bentu, com. Gălbinaşi, jud.
Buzău. 

Fiul lui Ştefan şi al Ioanei
Cazan. Liceul „B. P. Has-
deu” (abs. 1956), Buzău.
Patru ani student la Faculta-
tea de Biologie a Universită-
ţii Bucureşti; IATC „I.L.
Caragiale”, Bucureşti
(abs.1965). Patru ani actor
la Teatrul de Comedie Bucu-
reşti (condus de Radu Beli-
gan), un an la Teatrul
„Bulandra” (director Liviu
Ciulei), cinci ani la Teatrul
Naţional Târgu Mureş, şi
apoi la Teatrul „Ioan Slavici”,
Arad (şi în prezent). Debut
cu poezie în Viaţa Buzăului;
în volum colectiv, în Conde-
ieri dintr-un oraş al patriei
noastre (Culegere de lucrări
ale membrilor Cercului lite-
rar „Al. Sahia” Buzău), 1953,

Motto:
„Şi tot astfel şi Duhul ne ajut` 

în sl`biciunea noastr`: c`ci nu ştim
cum s` ne rug`m. Dar însuşi 
Duhul mijloceşte pentru noi 

cu suspine negr`ite.”
Romani: 8, 26

N~D~JDUIESC

Nădăjduiesc în Domnul, oaie slabă în turmă, 
căci nu alerg ca Pavel neuitându-mă-n urmă,
nădăjduiesc în Domnul ca un neputincios 
cocârjat de păcate, melc târât şi fricos.
Credinţa-mi stă în cumpeni la orice cotitură,
iubirea de s-arată brusc se transformă-n ură,
disperat arunc ochii spre marginile zării 
văd barca salvatoare, n-am punţile răbdării...

Pomeneşte-mă, Doamne-n Împărăţia Ta,
iartă-mi toată greşeala, mă leapădă de ea!
Din apa cea băltită, izvorul mocirlos
mă scoate, redă-mi valul curat şi răcoros!
Atârnă greu păcatul în oase de buret,
mâlul cel negru-neacă încetul cu încet...
Sporind în truda vieţii, îndurerat de tot 
spre Tine-mi plec genunchii strigându-Ţi: Nu mai pot!

PRIVESC...

Privesc adesea, Doamne, la ore anumite,
când slaba rugă scapă din ochiul prea închis,
cum defilează-n juru-mi morminte văruite 
iar eu le ţin isonul ca într-un marş prescris...

Radu Cazan



De-atâta lăcomie, mânat de patimi grele,
aprind focul gheenei prin zeci de mii de fire,
eu singur, boţ de humă, stropit de ploi din stele,
răsfăţ, visându-mi slava, vopsite cimitire.

Ci doar nădejdea goală aleargă disperată 
înspre uşa Luminii, ci colo, în zadar,
nedeschisei uşi plânge până când, deodată,
chip cioplit îşi creează, iluzie de var...

REAZEM

Doamne, mi-ai fost reazem de atâtea ori!
Îmi şopteai în suflet: Atenţie, mori!
Chiar pe buza rece a unui mormânt
mă trezea vigoarea bunului Cuvânt!
Din capcana aceea odată scăpat,
ca iute spre alta vesel să m-abat!
Prietenii în grupuri înălţau jelanii,
preoţi ţineau slujbe, se făceau sfeştanii
văzând cum în groapă trupu-mi se-afunda;
salvatoare iarăşi era Vorba Ta!
Şi atunci... şi încă... din nou... şi apoi...
Pân' s-au luat solzii de pe ochii goi!
Şi, văzând păcatul pentru prima oară,
am simţit în suflet silă şi duhoară...

Astăzi, decedatul de atâtea ori
poate juca hora tot în sărbători?
Catârul ce poartă, nedorit, samarul
smerit îngenunche plângându-şi amarul!
Ca el înăuntru strâns sunt ca-ntr-un cleşte!

Te rog, Doamne, iartă şi mă mântuieşte!

PLÂNG

Plâng, Doamne Sfânt, auzi-mă cum plâng!
Aripa Ta de Duh durerea-mi curmă!
Brazdă mă fă tăişului de plug 
ce pregăteşte ţarina din urmă!

Plâng, Doamne sfânt, adânc, curemurat,
să curăţ împietritul strat de zgură,
de apa pocăinţei botezat 
îmbrac a Dragostei armură!
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cu poezia Patria. În revista
Tânărul scriitor, an II, nr. 2,
1953, poezia Patria; în rev.
Amfiteatru , schiţa Jocul
căutărilor (nr. pe iulie 1967);
schiţa Lanţul (nr. pe august
1967); în Suplimentul literar-
artistic al Scînteii tineretului
(din 27 martie 1983); schiţa
Donatoarea; fragmente din
romanul Strănepotul spînzu-
ratului, în rev. Vatra (20 iunie
1981, fragmentul Riscurile
încrederii), din Tg. Mureş, şi
Arca (feb.1992), din Arad;
dramatizarea basmului
Harap alb de Ion Creangă (a
văzut lumina rampei la Tea-
trul „Ioan Slavici”, în martie
2006. Debutat cu volumul
Punţi celeste (1990), poem,
tipărit la Întreprinderea Poli-
grafică „Banatul”, Timişoara;
Coloana mea infinită (2003),
poeme, Editura Gutenberg
Univers Arad; Bentu - înce-
put de lume (2004), cânte-
cele satului natal (psalmi),
Editura „Vasile Goldiş” Uni-
versity press, Arad. În curs
de apariţie: Molecula liniştii
(poezii), Strănepotul spân-
zuratului (roman), Jocul cău-
tărilor (schiţe şi parabole),
Autobuzul disperării (sce-
nete), Actorul, în primul rând
(carte de teatru, unele
frgmente au fost publicate în
ziarul Flamura roşie şi în re-
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vista Bucovina literară).

Referinţe critice:
Viorel Gheorghiţă, în Să-

nătate şi cultură, nr.4,
ian.1991 (articolul „Radu
Cazan, Punţi celeste”); Da-
ciana Pârâianu, în ziarul
Adevărul, Arad (24 oct.
1990), despre volumul Punţi
celeste.

Despre actor: 
În Viaţa studenţească
(ian.1965), despre cronica
din ziarul The Guardian
(ian.1965), în urma turneului
din Anglia cu prima trupă de
teatru românesc; Natalia
Stancu, în ziarul „Scînteia”
(12 sept.1984), art. „Puterea
educativă a teatrului”; Vasile
Dan, în Orizont arădean
(anul III, nov. 1986), „Inter-
viu cu actorul Radu Cazan”;
Nicoleta Gâlmeanu, în rev.
Renaşterea culturală (nr. 31,
nov. 2005), prezentarea au-
torului şi a cărţii sale Bentu -
început de lume. Au mai
scris: prozatorul Mihai Sin,
prof. Marinela Fleşteriu;
Constantin Marafet, Valeriu
Nicolescu, Vasile Şerban,
Monografia comunei Gălbi-
naşi, Ed. Rafet, Râmnicu
Sărat, 2007.

(Ion Aldeniu)

Primeşte-mi lacrimile, Tată!
Sunt boabe ultime de-azur,
secetă mare se arată 
şi întuneric împrejur!

Te strig: salvează-ne, Părinte!
Te rog adu-ne înapoi!
Adam-ul cel de dinainte 
se pocăieşte-adânc în noi!

E TÂLC...

Bucurie adâncă sufletul împresoară 
când cercetez lucrarea-Ţi, aplecat dinafară!
De ce privesc la ceruri cu-aşa dulce nesaţ?
(Iubirea are aripi, cu ea zbor, mă înalţ!)
De ce verdele ierbii pufoasă la picior
aduce somn de vrajă ce-nvăluie uşor?...
Sperie vijelia pe mare îndeajuns? 
Mă înfioră râpa când o privesc de sus?
Minunate fiinţe mă uluiesc de-aproape?...

Numai credinţa poartă piciorul peste ape!
E tâlc în ale Tale pentru acei ce-l văd!
Prea mulţi, în agonie ne prevestesc prăpăd.
Vederea prin credinţă pentru ei e poveste...

De mine eşti aproape ca vulturul de creste.

RUG~

Rugă de mulţumire să-mi fie toată viaţa,
ferit de răutate să-i gust din plin dulceaţa!
Nu trup făcut din carne ci abur, respirare,
şoptite vorbe arse-n adânc de suflet frânt,
regrete sfărâmate, ce caldă uşurare!,
plâns murmurat, cu dulce efect de cânt...
O cruce gârbovită ce vremea o tot poartă
către Lumină trupul străduind să-şi îndrume,
ulcică aplecată cu îndoită toartă...

Doar rugăciune, Doamne, să fiu pân-oi apune!
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Mihail Sqlcu]an

Maestrului Nicolae-Paul Mi-
hail i s-a hărăzit ziua de 19 martie
2013 pentru plecarea la strămoşi,
odată cu începutul postului mare
al Învierii Domnului Iisus Cris-
tos, cu aproape 100 de zile înain -
te de a fi sărbătorit la împlinirea
vârstei patriarhale de 90 de ani,
la 3 iulie. Candela trăirilor s-a
stins în trupul său trecut prin
mul te încercări ale vieţii, dând la
o parte nădejdile şi mângâierile
de care ne bucuram noi, confraţii
în ale scrisului, noi, care l-am
con dus cu lacrimi fierbinţi şi tân-
guire multă la punerea în pământ,
spre definitivă întoarce în ţarna
din care a fost făcut şi a slobozi
sufletul său la Dumnezeu, Cel
ca re ne ocroteşte pe toţi cu iubire
veşnică. 

Pogorârea în mormântul din
Sinaia nu poate semnifica decât
înălţarea unei noi cruci, de piatră
rară, pe Caraimanul Carpaţilor,
dar şi pe cel al literaturii române,
iar nu o încheiere a vieţii dragului
Nicomah. Sufletul său, ca unul
creştinat întru Cristos, va cunoaş -
te învierea cea de obşte şi va ră-
mâne nemuritor, pentru a se a lă -
tura sufletelor noastre rătutite de
smin telile acestei lumi, cum ade-
sea îi plăcea să remarce, spre a ne
întări, a ne re\nnoi continuu prin
învăţătura, credinţa şi adevărul
cel plin de miez pe care ni l-a răs-

pândit cu dărnicie, cum şi spu-
nea: „Sunt boieros, aşa îmi este
firea/ Şi mână spartă... javră-
mpărătească!”. 

Cu imaginea chipului adumbrit
al mult iubitului maestru conşti -
entizez, cu imensă mirare, măre-
ţia omului Nicolae-Paul Mihail,
la calităţile de scriitor, de scena-
rist, de umorist, la bunătatea, răb-
darea şi farmecul său inegalabile,
la frumuseţea şi vraja dialoguri-
lor pe care le purta, la infatigabila
putere de a înnoi şi a desăvârşi tot
ceea ce făcea. Şi nu făcea deloc
puţin! Până în ultima clipă a lu-
crat cu migală la propria-i operă,
a scris prefeţe, cronici şi multe
altele pentru colegi, a redactat
mă iestrit şi divers pentru nume-
roase publicaţii din ţară şi dina-
fara graniţelor ei. 

Ca apropiat al maestrului Ni-
comah în ultimele două decenii,
ştiu că a privit propriul său apus
în faţă, cu realism şi seninătate,
cu umor încărcat de ironie, cum
avea să ne atenţioneze în volu-
mul de eseuri Cupa lui Socrate,
unde aminteşte tuturor că dacii
mu reau râzând. Părintele Paisie
Fantasiu, mare admirator şi prie-
ten al vrednicului de pomenire
Nico mah, căruia i-am transmis
trista veste împreună cu legă-
mântul testamentar ce mi l-a în-
credinţat în urmă cu doi ani, l-a

trecut în pomelnicul permanent
al Catedralei din Constanţa unde
slujeşte în prezent, spre bineme-
ritată şi veşnică pomenire.

Pentru tinereţea mea maestrul
Nicolae-Paul Mihail a reprezen-
tat scriitorul ce umbla cu Tranda-
firul galben la butonieră, cu
Po tirul Sfântului Pancraţiu în
mâna cu Mănuşa de catifea, cău-
tând Demascarea lui Turnesol şi
a afla Dis pariţia profesorului şi
Aventurile unui soldat de plumb,
veşnic inspirat La roata norocului
de Haiducii reînviaţi la Târgul
Rusaliilor pentru a descifra Mis-
terele Bucureştilor şi a se lăsa
pur tat de Femeia cibernetică în
vraja romantică a unui Damen-
vals. A mai însemnat scenaristul
a numeroase filme istorice care
au crescut generaţii în dragostea
pentru valorile adevărate ale Na-
ţiunii Române. Mai apoi, l-am
cunoscut ca autor de Scrieri sati-
rico-umoristice, de Versuri iro-
nice şi sentimentale, de Epigra-
me şi catrene endograme.

Sentimentele pe care le trăiesc
sunt de întristare, de emoţie şi de
dragoste pentru cel plecat la cele
veşnice. Am convingerea că azi
nu putem vorbi de o încheiere ci,
paradoxal, despre un nou înce-
put. Despre vasta şi valoroasa
operă a scriitorului Nicolae-Paul
Mihail nu se va vorbi, de acum



PASTEL 

În pământ, sub zăpezi, râmă. Nu suntem şi nu ne găsim.
Nici n-am văzut până azi atâta de alb cerul,
decât să-l respir, curentul încălzit la subsuară are sângele rece.
iar eu nu posed nicio noţiune circumstanţială de prezent,
cum vor arăta zăpezile viitoare, sunt ca un jandarm învingător
în faţa unei manifestaţii, că nu mai am pe cine salva,
iar până la primăvară zăpezile vor naşte viermi albi
şi vor zbura în ţările calde.

ÎN HIPNOZ~

El se ducea în fiecare ciclu de lună la fântână,
să o sleiască, până când descoperi piatra la ghizd, plutea,
apoi dimineaţa, umflată, cu altă piatră în mână,
cu cracii în sus, se prindea de toarta ciuturii să nu cadă
dincolo de prag şi de poartă, şi să-l vadă cum
noapte de noapte pândea ce se-ntâmplă în acea tâmplă
de fântână, aşa gâlgâia la scoc să-şi facă loc,
în acea moară de apă cu pietrele ca două labii de gnoză,
iar ea era vânzătoare la un sacagiu şi vindea apă plată
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înainte, la timpul trecut ci la un
continuu şi binemeritat prezent.

Rememorând sentimente şi
imagini, constat că amintirile pe
care mi le-a lăsat maestrul Nico-
mah sunt numeroase, frumoase,
încântătoare şi chiar merită a fi
purtate pentru totdeauna în sipe-
tul inimii. De fapt, de mult îl ase-

măn cu o pâine hrănitoare pentru
suflet şi cu vinul roşu de îndelun-
gată voroavă despre Metamorfo-
zele vinului, adică despre nemu -
ritoarele Legende şi povestiri
despre viţa de vie şi despre vin,
până când amândoi simţeam că
se pierde şirul timpilor din ore.

Cu lacrimă de dor nestins mă

rog pentru cel care a fost, este şi
va fi maestrul Nicolae-Paul Mi-
hail, om deosebit de drag, care
îmi va rămâne de-a pururi în a -
min tire.

Dumnezeu să-l primească şi
să-l aibă în pază în grădina Raiu-
lui, acolo unde maestrul va şti să
vorbească îngereşte. 
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DANSUL RITUALIC

În cimitirul cu atâtea morminte nu e nicio cruce.
Aştept să apară cineva, mi-e urât, 
ce s-o fi întâmplat cu inocenţii, de nu îi mai văd,
scormon să aflu prezentul, râd, de parcă mi s-au şters
creierii sentimentelor şi mi-a rămas ca o cocoaşă de gură,
simt miros de metal, „au năvălit fiarele”, îmi zic,
şi „mi-au ruginit mormintele”, tac cimitirele,
calc în picioare fiecare atom într-un dans ritualic.
Şi nu mai am suflet, credinţă!
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După aproape trei decenii,
zboa ră din nou. A mai zburat o
sin gură dată Tiberiu Bănucu, de
la Bucureşti la Timişoara, când a
fost la nunta celui mai bun coleg
de facultate, însurat cam târziu.
Nu e deloc interesat să studieze
avionul, să observe dacă a evo lu -
at în vreun fel aviaţia civilă, nici
nu e tentat să închege vreo dis cu -
ţie cu cei care îl însoţesc în cea
mai importantă călătorie a lui.
Închide ochii şi în faţa lor îi apare
Iosefina. „Fermecătoare feme -
ie!”, repetă nu ştie pentru a câta
oară. Se minunează cum a ajuns
el, om intrat în iarna vârstei, să se
întoarcă deodată la tinereţe. Mo-
mentul sărutului l-a transbordat
de la vremea anilor încărunţiţi la
cea a anilor plini de vigoare şi
exu beranţă, de cutezanţă şi ro-
mantism. Pentru momentul acela
a lucrat fiecare zi tristă şi dure -
roa să. Da, dar a meritat să aştep -
te... 

A aşteptat, atâta tot, n-a sperat,
n-a luptat. Ştia că iubirea, dacă e -
xistă, răzbate peste vreme, peste
ob stacole de tot felul. Nici la
şcoa lă n-a luptat pentru recu -
noaş  terea calităţilor lui. A vorbit
cu în flă cărare elevilor ani în şir
despre conducători de oşti şi de
po poare, despre luptele lor. A
avut şi el bătăliile lui, însă nu
pentru sine. Pentru sine, a lăsat să
lucre ze timpul, el să-i pună în
evidenţă calităţile. Şi le-a pus.
N-au fost pe placul celor care ar
fi putut să-l propulseze în poziţii
ierar hice mai bune. Nu-i pare
rău. Cât a predat, şi-a făcut ono-
rant datoria, are satisfacţiile lui,
mai mari decât cele pe care i le-ar
fi adus o funcţie mai bine plă tită.
Dar nu e timp de analiză acum,
nu e ca zul să descâlcească atât de
complicatele iţe ale iubirii şi ale
vi e ţii. Alungă gândurile care nici
la înălţime nu-i dau pa ce, îl îm -
pre soară, îl zgândăresc şi îl întorc
pe dos. În locul lor apare nimeni
altul decât Parisul. A mai rămas
puţin, cale de câţiva nori, până
când, în sfârşit, îl va vedea. N-are
decât să-şi amintească alo cuţiu -
nea pregătită pentru sosire şi să
se convingă, străbătând la pas
me tropola, dacă ce se scrie şi se
vorbeşte incitant despre ea se po -
triveşte cu ce i se va înfăţişa în -
da tă. 

Nu e prea entuziasmat după ce

coboară din avion. Nici n-are
timp să se entuziasmeze, să stă -
ru ie cu privirea în stânga şi în
dreapta, oamenii sunt grăbiţi, nu
se împiedică de unul venit să stea
cu ochii pe sus. Abia apucă să ro -
stească reţinut: „Bine te-am gă -
sit, Paris!” Imposibil să continue
şi să-i spună oraşului din visele
sa le, aşa cum se pregătise de
mult, că vine dintr-o ţară soră cu
a lui, un de s-a aflat Micul Paris
care, trans format în ultimii ani,
nu prea mai aduce cu cel din pe -
rioa da când a primit această dră -
gă la şă denumire, dar tot mai
simte în nări parfumul de odini -
oară. Nici Parisul nu se entu zi -
asmează când îl vede, lui i-au
trecut pragul mari perso nalităţi
din toată lumea, nu tresare la pa -
sul unui turist din mulţi mea celor
care îl asaltează zilnic. Asta nu
înseamnă că nu e a ma bil, respec-
tuos, binevoitor, fapt de care se
convinge profeso rul la hotel, la
restaurant şi, bine în ţeles, pe ma -
rile bulevarde. Ele, bu levardele,
îl cuceresc de-a drep tul. Asta
pentru că n-a intrat încă în atât de
vestitele muzee. A colo îi zboară
gândul mai ales, la mu zee. Până
atunci, după ce gru pul de turişti
s-a retras la o dihnă în urma unei
zile pe cât de me mo rabile, pe atât
de obositoare, Ti be riu Bănucu,
mai dornic de cu noaştere decât
colegii lui de voiaj, ia din nou, de

Dumitru D`n`il`
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unul singur de astă dată, Parisul
la pas, în prejma hotelului. 

Ce fericire pe profesor! Calcă
apăsat, să i se imprime talpa pe
trotuar, să ştie lumea că a trecut
şi el pe acolo. E uluitor Parisul
noaptea, îl zdrobeşte cu înfăţi şa -
rea lui feerică. Luminile, mai
a les, sunt fantastice în oraşul lu  -
mi nii! Dar, iată, una din ele pa re
a fi un reflector care detectează
ina micul. Pentru câteva fracţiuni
de secundă, el este inamicul, că -
tre el se îndreaptă fascicolul de
lumină. Se aude, deodată, un
zgo mot puternic, înfundat. Ur -
mea ză o linişte stranie, o clipă de
ulu ială, apoi începe o agitaţie ne -
bună. E cel mai aproape de lo cul
unde s-a produs un accident, un -
de s-au ciocnit două maşini. Vio-
lent şi intenţionat s-au ciocnit,
după cum a putut înţelege în clipa
aceea derutantă, înfrico şă toare. E
cel mai aproape de maşi na din
care, la uşa din spate, se ve de ie -
şit puţin în afară capul unui om.
Nu ştie dacă omul e viu sau nu,
ştie că e primul care poate să dea
o mână de ajutor. A învăţat că în
situaţii neprevăzute e bine să nu
se repeadă orbeşte, să jude ce în -
tâi ce are de făcut. Judecă. Se află
într-o ţară străină şi poate nu e
cazul să intervină înaintea celor
care au dreptul şi obligaţia de a o
face. Cum să nu fie cazul, dacă e
vorba de un om în sufe rinţă ca re
mai are, poate, o şansă? I se pare
că dinspre maşina cel mai rău
avariată vine înspre el un hor căit
anemic. Nimic nu-l mai poa te
ţine pe loc şi cu atât mai puţin
teama care îl cuprinsese. Se a-
vân tă şi încearcă să tragă, for ţân -
du-se şi ţinând ochii închişi, de
corpul omului care acum câte va
clipe stătea liniştit pe bancheta

din spate a maşinii. Corpul nu se
la să, zici că e legat cu frânghii.
Nici el nu se lasă, are forţa şi
încă păţânarea de a duce un lucru
la final. Ţine în continuare ochii
în chişi, nu-i vede faţa omului
a flat în suferinţă, nici nu-l inte re -
sea ză cum arată, e un om şi asta
e de ajuns pentru a face orice să
fie salvat. Parcă simte o apăsare
în zona inimii. N-o ia în seamă,
nu e timp de aşa ceva, trage mai
de  parte de corpul ce pare a se în-
greuna tot mai mult. Încă puţin,
încă puţin... Aude paşi. Vin aju-
toare, îşi dă seama. Apoi nu-şi
mai dă seama de nimic, îi vâjâie
urechile, nu mai aude, nu mai ve -
de, e pe altă lume. 

Gata, s-a terminat programul de
vizită a lui Tiberiu Bănucu! N-a
apucat să intre bine în atmosfera
capitalei franceze şi gata, s-a rupt
filmul atât de doritei că  lă torii.
Toate aşteptările lui s-au spul-
berat în câteva clipe. Profesorul
rămâne totuşi în oraşul vi selor
sale. Atât că nu mai e turist, e pe
un pat de spital, printre stră ini, cu
perfuzie la mână. A încă put pe
mâinile medicilor, are pro  bleme.
Nu foarte mari. Aşa  i-a spus fos -
ta lui elevă, Zoica, în so ţitoarea
grupului de turişti ro mâni. A ve -
nit la spital în mare gra bă, che-
mată de cel care lua la pas, de
unul singur, străzile capitalei
franceze. Târziu a venit, spre di -
mineaţă, după ce profesorul tre-
cuse de amorţeala în care intrase
şi i se dăduse voie să o a nunţe
telefonic de păţania lui. De la
Zoica a aflat totul sau, mă rog, ce
a putut să-i spună despre ce s-a
petrecut cu el din momentul când
i s-a aşternut o negură peste ochi.
A aflat că au fost pro ble me cu
tensiunea, însă nu e ca zul să se

sperie, n-a suferit un infarct. Va
trebui, desigur, să stea în spital,
probabil două săptă mâni şi abia
după aceea se va pu tea întoarce
acasă. 

- Cât mă bucur, dom’ profesor,
că sunteţi bine, că treceţi atât de
uşor peste urmările nefericitei în -
tâm plări, zice Zoica admirând
cal mul fostului său dascăl.

- Cum să fiu bine, dacă mă aflu
pe un pat de spital? întreabă pro-
fesorul zâmbind amarnic. 

- Faţă de ce ar fi putut să se în-
tâmple, sunteţi bine, dom’ profe-
sor, slavă Domnului, sunteţi scă -
pat de orice pericol! Bine că n-aţi
făcut infarct! Toată lumea spune
pe aici că v-aţi purtat ca un e rou... 

- Eu şi erou! Nu se potriveşte
cu mine un aşa cuvânt, nici să nu
pomeneşti de el, rosteşte apăsat
proaspătul internat în spital, deşi
i s-a cerut insistent să stea liniştit,
să nu se enerveze. Să vedem mai
degrabă ce avem de făcut în si -
tua ţia asta care a dat totul peste
cap! 

- Nu-i aşa de complicată, dom’
profesor! E drept, sunteţi într-o
ţară străină, dar eu o să rămân a -
ici, cu dumneavoastră. Rămân
cât va fi nevoie şi o să mă ocup
de toate. Pe dumneavoastră tre-
buie să vă preocupe doar sănă ta -
tea. Atât, sănătatea. 

- Şi necazurile care au venit o -
dată cu accidentul pe cine trebuie
să preocupe? Bunăoară, chel tu -
ielile în plus pentru ca tu să rămâi
aici, cu mine, cum zici că in ten -
ţionezi...

- De orice altă problemă, în a -
fa ră de sănătate, mă ocup eu,
dom’ profesor, puteţi conta pe
mine!

- Dacă te ocupi dumneata de
toate, spune-le la telefon copiilor



Fiecare generaţie
Îşi promovează idolii
Binefăcători sieşi,
Deşi nu sunt acceptaţi,
Per total, având puterea
Minciunii, sunt impuşi forţat.
v
În jungla cuvintelor 
îi flutură cerul 
Zorii pe munţi
v
Cât de interesantă
E viaţa gării din Cislău;
Pe unde mai trec doar 

Amintirea şi gândul călători.
v
Hai, să ne convingem
Privirile 
Lăsându-le să se înţeleagă
Şi stările mai aproape 
Urcând liniştea
În braţele serii agitate!
v
Pentru purtare 
Te iert,
Dar, înjurătura
Ţi-o trec în seama
Celui de sus
v
Minciuna-i rasa
De speculator;
O găseşti 
La orice popor.
v
Sus, pe dealul strămoşesc

Luna
Înfloreşte 
Într-un măr domnesc.
v
Să-nveţi, să ştii
Luptă perpetuă
Întru cunoaştere
v
Poeţii de azi,
Meteoriţii nopţii
Rătăciţi prin biblioteci
v
În grădină
Sunt pomi şi pomi
Aşa şi-n lume
Oameni şi neomi
v
Am lăsat să se mai vadă
Noaptea spre ziuă
Cum se trezesc cuvintele
Nedormite pe coala de hârtie
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mei ce s-a întâmplat... Eu nu am
pu terea asta! 

N-o lasă, până la urmă, pe Zo -
ica să telefoneze copiilor. Hotă -
răş te să îi sune el spre ora
prân  zului. Şi tot atunci o va suna,
probabil, pe Iosefina. Vede el
cum face. Acum ar fi atâtea de
rezolvat... N-ar avea de ce să-şi
bată capul, alţii au grija lui! Nu-i
dă pace totuşi o întrebare, mai
persistentă între multe altele
apărute odată cu noul curs pe
care l-a luat că lă toria atât de
aşteptată: ce s-a în tâm  plat cu
omul scos din ma  şi nă? O roagă
pe fosta elevă să afle, aşa cum,
scormonind în stânga şi în dreap -
ta, aflase ce s-a petrecut cu el din

momentul in ter nării. 
- Nu mi-au spus nimic, dom’

profesor, oftează dezamăgită Zo -
i ca, după ce revine bosumflată în
salon. E mare secret în legătură
cu persoana accidentatului, toţi
dau miraţi din cap, n-au văzut,
n-au auzit. Nimeni nu suflă o vorbă
despre omul ăsta, parcă ar fi cine
ştie ce personalitate, toţi se retrag
uşor îndată ce aud întrebându-se
de el. Acum e şi noapte, nu prea
am cum să culeg informaţii... O
să mai încerc diseară, când voi
veni iar încoace. Eu zic să lăsăm
totul pe diseară, e cazul să vă o -
dih  niţi, agitaţia nu vă face bine.

- De ce să vii diseară? Am tot
ce-mi trebuie aici, tu ocupă-te de

turişti, lasă-mă pe mine, eu mă
descurc. Sigur, e greu cu fran ce -
za... Dacă vor dori medicii să-mi
spună ceva important, te dau pe
tine la telefon şi gata, tu rezolvi
orice problemă, eşti un fel de fac-
totum aici.

- Ei, nici chiar aşa! Oricum vin
diseară, dom’ profesor, cum să
nu vin? Vă convine sau nu că de
mine depindeţi, n-aveţi de ales!
Bună, rea, cu mine vă e sortit să
treceţi peste necazul ăsta!

- Cu o fată ca tine alături, îl trec
mai uşor. Deja ai făcut enorm
pen  tru mine, îţi mulţumesc mult!
Acum du-te, te rog, la hotel, poa -
te mai prinzi ceva minute de
somn! 
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Ion Aldeniu
La 26 septembrie 1944 vedea

lu mina zilei, la Buzău, poetul şi
pu blicistul Mircea Adrian Ichim
(în tot ce a scris a semnat fără al
do ilea prenume), fiul prof. Ioan
I chim (1905-1970, autor al stu-
diilor literare Liviu Rebreanu,
1940, şi Gib I. Mihăiescu, 1942).
După absolvirea Liceului B.P.
Hasdeu, urmează cursurile Fa -
cul tă ţii de Limba şi Literatura
Ro mâ nă a Universităţii Bucureşti
(1967). După absolvire, lucrează
în re dac ţia Via]a Buzăului (1968
-1973), ca redactor şi secretar de
re dacţie. În această perioadă a
con dus cenaclul literar al acestui
ziar. A făcut un curs postuniver-
sitar la Facultatea de Ziaristică,
unde \ntre anii 1973 [i 1981 a
fost lector universitar. A ocupat
postul de cer cetător şti in ţific la
In stitutul „Nicolae Iorga”, apoi
pe cel de secretar general de re -
dacţie la revista Albina şi redac-
tor şef al ziarului Dimi neaţa,
director fiind criticul şi istoricul
literar Al. Piru. A fost pre şe din -
tele Fundaţiei culturale „Dimi -
nea ţa”, membru în conducerea
Uniunii Ziariştilor Profesionişti,
preşedintele Juriului de Onoare
al UZP, profesor-asociat la Uni -
versităţile „Hyperion” şi „Spiru
Haret.” Din 1992 a fost ales de-
putat al partidului de guvernă -
mânt până în 1993, când se stinge
din viaţă la 28 februarie.

Mircea Ichim a debutat la 16
ani în ziarul Viaţa Buzăului (pri -
ma serie), apoi a colaborat cu po-
ezii, note de lector, cronici li  te -
rare şi culturale la: Viaţa stu den -
ţeas că, Amfiteatru, Cronica, To-
mis. Debutul editorial, în culege-
rea de versuri Trofee, 1967, edi-
tată de Consiliul Naţional pentru
Edu caţie Fizică şi Sport (cu o
prefaţă semnată de poetul Ghe-
orghe Tomozei), cu poemul în
patru părţi, in titulat Ecran: 1. Sin-
gurătatea alergatorului de cursă
lungă: „Da  că alergi, vei alerga
spre suflet,/ Îţi vei cunoaşte la-
crima şi râsul,/ Vei fi bogat de
două ori cu tine”... 2. Cineva
acolo sus mă iubeşte: Râurile
mele se adună în nod gordian,/
răsar sticlind în hăţişuri/ şi câ te-o
stea mustind deasupra/ le ştie
destinul şi moartea./ Un voievod
ar putea ve ni cu o sabie să ta ie/
crucea dru murilor mele,/ dar
sabia ar sări în ţăndări,/ pentru că

istoria nu se repetă,” 3. Jucătorul
de şah: „Majestatea Sa Regele
Alb/ şi-a unit forţele/ cu Majes-
tatea Sa Regele Negru/ în vede-
rea unui pact...” „Eu jucătorul cel
mai integru,/ stăpânit de cel mai
înalt umanism,/ am apreciat în -
sem nă tatea acestui pacifism.
Monarhii,/ prin luciditate/ de ca -
re au fost în stare,/ au destins
nişte relaţii arhi/ saturate de tero-
are.” 4. Viaţă Sportivă: „Cerul se
încreţise în trepte de piatră/ şi în-
gerii s-au aşezat pe ele./ Flăcările
iadului le lingeau tălpile./ Aler-
gam cu pă mântul în braţe/ în ju -
rul gazonului albastru,/ în jurul
meu./ Dinţii amorţiseră de somn,/
Aş fi vrut un măr să-i răcoresc/ şi
atunci am muş cat pământul./ Un
gust de ce nuşă şi oase/ - părinţii.” 

În 1972, apărea la Editura pen-
tru Turism, antologia intitulată O
zi, un om, un fapt (redactor de
carte - Florentin Popescu), în ca -
re Mircea Ichim este prezent cu
poezia Efigie de ţară: „M-am în-
chinat la datină ţărânii/ Şi sân-
gele a viscolit duios,/ Mi-au în-
florit pe fluierul de os/ Surâsul
pur şi lacrima fântânii.// Sub bra-
dul nins al tinereţii date/ Să ră -
sucesc luceafărul spre lut/ Şi-n
firul lui de cântec ne-nceput/  Să-
i cetluiesc hotarele-n carate;// Mă
ştiu lumină, din lumină frân tă/ Şi
mă destram pământului în nimb/
Ca să-i rămână dincolo de timp/
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Efigia ca o icoană sfântă.” (pag.
149)

În 1975 a editat Secretariatul
de redacţie, prima lucrare de a -
cest gen din literatura de specia-
litate; a avut preocupări şi în do-
meniul semioticii, finalizate în
stu dii tipărite în revista Presa
noas tră.

A debutat editorial cu volumul
Ieşirea din crisalidă (1976), tipă -
rit la Editura Cartea Româneas -
că, având ca redactor de carte pe
scriitorul Mircea Ciobanu. Poe-
mul, în manuscrisul dactilografi -
at, avea drept motto un citat din
Lysis a lui Platon: „Vedea-vei că
răul ce bântuie pe oameni/ E ro -
dul alegerii lor.” Motto-ul nu se
va regăsi [i în volumul tipă rit. 

„Un poem de peste nouă sute
de versuri într-o deplină unitate
prozodică, scris nu în orice fel de
măsură, ci în endecasilabi... Te-
matic se înscrie în seria lungă şi
străveche a cunoaşterii riscante,
a ispitei absolutului din jocul ie-
lelor, a suspendării timpului din
mitul faustic, a nobleţei sacrifi-
ciului umanitarist din mitul pro-
meteic. Omul din crisalidă e un
înţelept activ pe care ielele - ilu-
zia depăşirii solipsiste a margini-
lor cunoaşterii sensibile - „l-au
învârtit ameţior cu luntrea/ Nisi-
puri dulci în suflet tulburându-i./
Îl aromiră-n cântece de flaut/  Şi-
n crisalidă neagră-l fereca ră...”.
Din clipa când dorul de „insula
cu cântece în ruguri”, unde „o
amforă păstrează Apa Vie” i se
instaurează în suflet, omul are de
ales între acţiunea autotelică şi
acţiunea mijlocitoa re, respectiv
între intrarea în cris alidă şi ieşi -
rea din ea, fără altă conse cin ţă
decât pierderea cali tăţii iniţiale şi
aceeaşi operaţiune cu un efect

însă de sporire, de completare, de
de să vârşire a cali tăţii iniţiale. În-
treg poemul e a mă nunţirea unui
proces de op ţiune, mai exact de
devenire a op ţiunii de la ipostaza
con ştiinţei solipsiste la aceea a
conştiinţei sociale. Cel care, co -
mi ţând un hybris, „Nu jinduia
nu mai o vâr stă nouă,/ Ci-a cute-
zat cu gândul şi cu fapta/ La bun
oprit, la veşni cie, omul!” are de
trecut printr-o dificilă odisee a
raţiunii faustianismului său, un
lanţ greu de ree valuări, de me -
ditaţii şi îndoieli ca să poată ajun -
ge în cele din urmă la raţiunea
supremă a îndoielii sale gnoseo-
logice: „Îngenunchez în rugă de
izbândă:/ Vreau ca bărbaţii toţi şi
pruncii vrednici,/ De care sunt
legat prin grai şi-obidă,/ Să urce
pe corăbii lân gă mine.” A cu -
noaş te de dragul cunoaşterii şi al
edifi cării unui eu solitar, despăr -
ţit metodic de orice inteţie de co-
municare sau a cu noaşterii pen -
tru în`lţarea speciei, iată dilema
reto rică a acestui po em. Soluţia
prometeică nu vine aici ca un re -
fuz dogmatic al so luţiei faustice
cât, mai curând, ca o potenţare a
ei prin introducerea în sistemul
de valori ale umani tăţii, prin co-
rectarea direcţiei din spre sine
spre semeni. Construcţia poemu-
lui aminteşte prin pre zenţa coru-
lui, a corifeului, de tragedia e le-
 nă, prin aşezarea în dialog a dis-
cursului de poemul dramatic mu -
ssetian (prin Macedon ski şi
Pro me teul lui Al. Philippide) şi
prin austeritate şi control al ima -
ginaţiei de un Faust anglo-sa xon.
Ce l-a preocupat pe poet a fost
mai mult de cât dezvoltarea în
regie proprie a unor idei la în -
crucişare de mituri foarte cunos-
cute, o aşezare personală în pa-

gină lirică a mecanismelor afec-
tive ce mişcă personajele. Dese -
ori găsim imagini potrivite suge-
rând teama, îndo iala, neli niştea,
euforia, trase în pro  po ziţiuni am -
ple, în care tensiunea lirică pare
a se risipi, de un de şi o anume
monotonie, de loc păgubitoare
într-un atare caz, fiindcă are un
rol homeopatic, contrapunându-se
monotoniei fo netice proprii şiru -
lui atât de lung şi de riguros al
endecasilabilor. Uneori fragmen-
tul de propoziţie, cutare sau cuta -
re metaforă reu şeş te să supli-
nească eventuale go luri respira-
torii dintre cele două monotonii
(„În nemişcare a-ncremenit pă -
durea/ Şi pare că-i de piatră şi
aşteaptă.../ E un fior ce bântuie
prin iarbă,/ În aer păsările n-au
aripă,/ Să spintece în zbor azurul
veşted,/ În apă peştii sunt cuţite
roşii/ înfipte în nisipul crud,  şi-
aşteaptă”). „Epicitatea po e mu lui,
firească, nu cade în proză rit mată
ci, câteodată, în preţiozitate” spu -
ne în încheirea aprecierilor sale
Laurenţiu Ulici, în vol. Prima
verba, II (1).

Despre Ieşirea din crisalidă au
mai scris: Edgar Papu: „Clasicis-
mul său, extins la o amplă şi in -
spirată imagistică, poate fi privit
ca premisa unei faţete pe care o
va căpăta literatura noastră.” (2),
Florin Muscalu (3), Alex. Opro-
escu: „Rod matur al exer ci ţiului
poetic de peste un deceniu, volu-
mul de debut Ieşirea din crisalidă
(1976), prin ideatica sa, prin mu-
zicalitatea şi perfor man ţele ima-
ginilor, indică \n Mircea Ichim
un posibil autor de refe rinţă.” (4)

Poetul Mircea Ichim a lăsat „în
ma nuscris volumul Un punct car-
dinal de prisos, care conţine o po-
ezie în genul celei practicate şi
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cultivate de poeţii de la Cercul
Literar de la Sibiu, mai aproape
totuşi de cea a lui Radu Stanca,”
aşa cum ne precizează Dumitru
Ion Dincă, în posesia căruia se
păs trează şi un exemplar din vo-
lumul amintit. „Aparent criptice,
poe mele sunt de o limpezime şi
o puritate rar întâlnite. Nu e vor -
ba de experimente, ci de o poezie
în care miza valorii şi a perfor -
man ţelor fie lingvistice, fie de
atmos feră, cuceresc lectorul.” (5)
Câteva poezii din acest volum-
manuscris au fost pu-
blicate, prin grija lui
D.I. Din  că, în revis-
tele Re naşterea cul -
turală şi Luceafă rul.”
Castelul din Spa nia
(Întru amintirea lui
Radu Stanca): „Cas-
telul meu din Spania
te-aşteaptă,/ Pe poar -
ta lui se intră pe asin/
Sub paşi câ te-o fântâ -
nă se deş teap tă/ Şi
steagul meu e-o crean -
gă de măslin// Sunt
sfincşi din loc în loc şi
trunchi de sângeri/ Sub spuma lor
dorm oasele de îngeri/ Şi macii
ard în sufletele lor.// Ferestrele
sunt pânze de El Greco/ Pe cori-
doare - des pletită - Echo/ Îl strigă
pe Narcis din carnea mea//
Valeţii mei (de fapt sunt regi de
ghindă)/ Vor pregăti cel mai ales
festin,/ Fă cliile vor picura sub
grindă/ Şi vinu-l va turna un ar-
lechin.// Un minotaur furios, de
coridă/ Va răvăşi un sânge de
bărbat,/ Voi coborî şi voi lupta-n
coridă/ Cu lancea de luceafăr ful-
gerat// Vor năluci alături chipa -
roşii/ Din trunchiul lor fecioare
care mint/ Şi când în zori vor
regăsi cocoşii/ Ne vor cânta din

harpe de argint.//  Le-om răsplăti
cu şiruri de smaralde/ Când
le-om iubi pe pături de nisip/ Şi
sclav al coapselor de sclavă,
calde/ Tu vei uita de fiara fără
chip.” Şi Muzeul figurilor de
ceară: „Intrând în muzeul acesta
de ceară/ lua-vom merinde cu
noi, o speranţă -/ aceea de a găsi
în faptul de seară,/ sub arcade tă -
iate-n albas tră faianţă,/ chi pul cu
care oştea nul cu zeghe/ când
l-a-nfruntat lângă izvorul mor ţii.//
Priveşte figurile fără pereche/ să-

ncepem cu paznicul în suşi al
porţii...// El ar putea   fi-ntru  parea
deplină/ a crimei, a spaimei, me-
lancoliilor gri,/ a vremii sau urii
cu salt de felină/ şi-a nopţii-ntru-
pare mai poate el fi!// Priveşte fi-
gurile toate şi spune/ Care e
chipul, nespus, nici de rune”, pre-
cum şi Botezul luminii: „Va tre-
bui să-mi amintesc o si gură
vi nă:/ lucea fă rul pe care l-am
săgetat în văz duh/ se va în toarce/
şi mă va lovi în creştet/ pentru că
mi-am înşe lat fratele/ primind
înaintea lui botezul luminii...//
Trebuie să ştiu că nu m-aş fi pu -
tut naşte/ decât în septembrie/
fiindcă prin ţul acesta de ghindă/

care mânuie lancea în locul meu,
izbăvind,/ la echinox, nevolnic,
de mine s-a desprins/ ca-n fiecare
toamnă să asculte/ Unghiul nede-
finit al cocorilor/ plecând îndure-
rat din mine...” (6) 

„Cărturar desăvârşit, poet de
factură clasică, Mircea Ichim a
acumulat în ultimii ani un capital
de recunoaştere pe care nu şi l-a
imaginat niciodată. În modestia
lui, scriitorul n-a forţat nota pos -
te rităţii. Totuşi, el rămâne una din
cele mai frumoase figuri ale Bu -

zăului, condamnat
parcă de zeii pe care
i-a invocat în versuri
memorabile, să dăi -
nu ie ca un punct de
care se sprijină spe -
ran ţele adevăraţilor
creatori,” aşa îşi în-
cheie D. I. Din că con -
si dera ţiile des pre Mir    -
cea Ichim, cel care ar
fi împlinit 70 de ani.

De asemenea, [i
Florentin Popes cu a
lăsat mărturii despe
Mircea Ichim (7).

Câteva poezii ine di te sau
apărute în diverse culegeri:
Ipostaze: „Dra gos tea mea e can -
didă, pură,/ Ca un potir imaculat
de crin;// Dragostea mea calmă,
se nină.// Ca înserarea ţe sută-n
carmin.// Dragostea mea e ca
marea-n lumină/ Ades, e a dânc
fur tunoasă...// Dragostea mea aşa
e frumoasă!”; Lied: „Tran dafirul
a murit încet/ Ca o durere.// Pe-
talele au nins lângă pahar.../ Să -
rutul tău înfiorat/ Ardea cicatrizat
pe o petală...”; Regăsire: „Apusul
se topeşte în sineală/ În vişinul
bătrân - la geam - în rămuriş//
Tăcerea ca un fluture de noapte/
În cameră se cuibăreşte pe furiş.//

„Aparent criptice, 
poemele sunt de o limpezime 

şi o puritate rar întâlnite. 
Nu e vorba de experimente, 

ci de o poezie 
în care miza valorii 

şi a perfoman]elor fie 
lingvistice, fie de atmosfer`, 

cuceresc lectorul.”
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Garoafele se scutură pe masă:/
Carminul lor pălind pe-atlasul
moale,// Nu ştiu de ce îmi amin -
teşte parcă/ Purpura stinsă-ncet a
gurii tale.” (a ces te poezii au apă -
rut în Caiete literare nr. 3, scos de
Cercul literar „Al. Sahia” Buzău,
decembrie 1961); Statuia frumu -
seţii tale: „Ofranda genuchilor tăi
- albatroşii;/ Lujer de smirnă -
trupul în drum;/ Gura - răceala
fântânilor roşii;/ Arcul sprincenii
- corăbii de fum.// Mai trebuie
piatra statuii din mine!/ O, nu-i
răsu cită în aerul gol,/ Nălucă
făpturii de imn şi rubine.../ Ar-
gint de tră dare sau ţipăt de stol,/
Mor şoap tele spuse, cu foşnet de
ceară/ O mul se-nchină păgânului
tors,/ Umerii-i curg ca o apă de
seară,/ Rugă sau cântec spre tine
în tors.”; Tragerea pe roată: „A
cotropi cu trupul tău lumina?/ A
fi? Numai a fi? Ca-n aur fraged/
A fi în trup? Ograda-i cât o pal -
mă -/ N-ar sta în ea un câine-n

două labe.// O podină înaltă de
o sândă/ Pentru Ioan, bărbatul fă -
ră ţară/ Şi-o stemă de pecingine
pe u măr!/ Când se ivi pe cer un
soa re rânced, călăul îşi întinse
mâna/ Şi-l smulse. Mă orbea
moneda/ Rostogolindu-şi peste
mine zim ţii./ O lamură de lemn
mi-era carnea,/ Se vătă mase

cerul a ninsoare...”; Pedepsele de
mâine: „Vi-s stâlpii casei năclăiţi
cu sânge/ De miel ucis, sub lună
fără geană;/ Lumină din lumină
se va frânge/ Pentru măslini, pen-
tru ni sip şi rană.../ Amare ierburi
veţi mân  ca la cină/ Şi buza arsă
va stârni răcoare/ Fântânilor cu
pace de răşină.../ Ţărână, dă-le
binecuvântarea.../ Veţi adormi le -
gaţi în somnul ierbii/ Ca sabia să
fulgere departe/ Cruţâdu-vă şi ste -
lele şi cerbii/ Şi fiii dez  le  ga-se-vor
de moarte...”; Desen cu ferigi:
„Cicatrizate stele cad/ În plasa
rugilor de mure/ Şi-n piramida
unui brad/ Adoarme-ntreagă o
pădure// În iarba caldă ca un şal/
Înalţă greierii spirale/ Şi somnul
ud al unui val/ Rotund pe lespezi
se prăvale.// Iluminându-şi cea-
sul vag/ Mai ard ferigile albastre
-/ E abur turnul unui fag/ Şi-s
abur trupurile noastre”; Desen de
primăvară: „Grâul dospeşte sub
jarul zăpezii;/ Muguri de pace, pe
creanga amiezii,/ Toam nă de fa -
guri presimt - şi lumina/ Pe umeri
îşi arde - albastră - răşina.// Bra -
ţele întinse, în arc, peste vreme/
Sânt spice-nfrăţite aceleiaşi ste -
me.// Urcă din vârste un soare, o
liră; Degete albe ga roa fe răsfiră/
Peste pământul surpat în baladă,/
Când grâul do s peşte sub jar de
zăpadă.// Aerul creşte în preajmă
de steaguri/ Şi muguri de pace
vor trece în faguri.” 
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„Apusul se topeşte în sineal`/ În vişinul
b`trân - la geam - în r`muriş// T`cerea ca

un fluture de noapte/ În camer` se
cuib`reşte pe furiş.// Garoafele se scutur`
pe mas`:/ Carminul lor p`lind pe-atlasul

moale,// Nu ştiu de ce îmi aminteşte parc`/
Purpura stins`-ncet 

a gurii tale.”
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CÂNTEC NUD

Nimic din cele lumeşti
să nu-mi fie străin
pe o poală de rochie
o cupă de vin
printre bucle bogate
şi fese rotunde
picioare prelungi să alin.
La locul cel tainic
şi magic altar
bărbăteşte să-nchin
totul să cuprind
şi în tot să îţi sorb
al dăinuirii dulce venin
al trupului tremur
şi al plăcerii
femeiesc suspin...

CÂNTEC LIN

Munţi şi văi
desenând sânii tăi.
Adulmecând uşor
printre vârfuri cu dor
degustător
să cobor
peste pântec în jos
către crângul umbros
fructul oprit
fructul râvnit
fructul găsit.
Cântec lin
cu gust de vin
pelin
vino să-ţi 
alin dulce şi amar
suspin...

CÂNTEC MOLCOM

Un munte
o vale
aşa de tare
aşa de moale
coborând
pe potecile tale
coborând şi plângând
plângând şi râzând
râzând şi sărutând
sărutând şi simţind
simţind şi iubind
un munte
o vale
aşa de tare
aşa de moale...

CÂNTEC VERDE

Să te privesc
să te doresc
să te-aduc
să te apuc
să te-nvârt
să te-ndoi
să te dezdoi
printre fire de trifoi

numai noi
numai doi
iarăşi doi
până-n ziua 
de apoi.

FEMEIE

Acolo
între Scyla
şi Caribda.
Acolo 
unde se despart
apele
şi viitorul creşte
din trecut.
Acolo
unde se leagă
şi se dezleagă
tainele lumii.
Acolo
unde este începutul
şi unde se arde
rugul existenţei.
Acolo
unde se germinează
sămânţa 
din sămânţă 
şi unde curge
izvorul
din izvor.
Acolo 
între coapsele tale
sunt trup
din trupul tău
şi trup
în trupul tău
femeie...

Dan Camer
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În câmpia cea mare a satului
meu există un copac singuratic.
Es te singurul copac din câmpie.
A crescut odată cu naşterea satu-
lui nostru. Este cunoscut drept
„plopul de la calea ferată”. Toată
lumea îi păstrează o amintire fru-
moasă. Este un copac secular.
Acest lucru îl susţine fosta învă-
ţătoare a satului, doamna Maria
Io niţă, care în curând apropie un
secol de viaţă. Îşi aminteşte că,
pe când era copil, l-a cunoscut cu
aceeaşi coroană majestuoasă.
L-a cunoscut şi mama dumneaei.
{i alţi ţărani ai satului l-au cunos-
cut, din moşi strămoşi.

La începutul secolului două-
zeci a început construirea căii fe-
rate Buzău - Brăila - Galaţi. A
fost un mare eveniment. În mod
sigur proiectanţii au stat la umbra
răcoroasă a acestui copac. Se
spune c` ei ar fi salvat copacul.
Au modificat planşa de proiecta -
re cu câţiva centimetri astfel în -
cât copacul să se afle la o distanţă
de şapte metri de calea ferată.

Noi, copiii, am fost mereu
atra[i de acest copac. Cu umbra

lui deasă şi răcoroasă a mângâiat
copilăria multor gene ra ţii. În faţa
lui se află o vâlcea pli nă de iarbă
bună. Acum, a ceas tă vâlcea este
„redată” agriculturii. Noi mer-
geam cu turmele de miei acolo.
Animalele păşteau liniştite, iar
noi ne jucam la umbra copacului.
La o sută de metri de calea ferată
se afla fântâna lui Vasile Dragu,
unde ne astâmpăram noi setea.
Copacul era protejat, nimeni  nu-l
ciopârţea pentru a lua crengi din
el, chiar dacă în faţa lui se aflau
lo tu rile de vii cu multe coli be la
care erau necesa re multe crengi.
To tuşi, noi co pi ii, scrijeleam une -
ori cu bri cea gul scoarţa copa cu -
lui însemnând numele noastre pe
ea. Ne dădeam mari că aveam
asupra noastră bri cege cu plăsele
pe care le le gam cu sfoară de mij-
locul pantalonilor, bricege procu-
rate de la târ gul Drăgaica. Cu
timpul, aces te însemnări cu ini-
ţialele noastre dispăreau rămâ-
nând numai nişte umbre pe
scoarţa lui \ntruc=t de la un an la
altul copacul creştea şi absorbea
iniţialele noastre în cercurile lui
bătrâne, în interiorul lui. Acest
lucru mi-a fost explicat de tatăl
meu când într-una din zile m-am
dus su pă rat acasă că nu am mai
găsit pe co pac iniţialele numelui
meu.

Marele copac mai juca un rol
important. Întâmpina trenurile
ca re treceau pe linia ferată. Noi,
copiii, ne aliniam şi salutam me-

canicii de locomotivă. Pe vremea
a ceea erau locomotive cu aburi şi
când locomotiva trecea prin
drep tul nostru, mecanicul trăgea
de un mâner iar locomotiva slo-
bozea un fluierat prelung. Acel
fluierat era pentru noi şi tare ne
mai bucuram. Mecanicul de lo-
comotivă ştia că la acel copac din
câmpie sunt mulţi copii care îl sa-
lutau pe el. Legat de calea ferată
mai învă ţasem un lucru. Puneam
sâr me pe şinele de cale ferată şi
du pă trecerea trenului obţineam
cu ţite pe care le foloseam la tăiat
pepenii. {i aşa ne petreceam noi
copilăria, iar mieii păşteau liniş-
tiţi. Când venea ora mesei ple-
cam acasă şi stăteam vreo două
ore pentru a ne odihni pe căldura
cea mare. De multe ori stăteam
culcat pe iarba moale şi priveam
coroana maiestuoasă a copacu-
lui. Am constatat că pe copac nu
se aşezau păsări. Aceasta, deoa-
rece frunzele făceau un zgo mot
continuu şi uşuiau pă să ri le. Aco -
lo sus, curenţii de aer miş cau me -
reu frunzele. Acestea aveau co  -
di ţe subţiri şi încercau să se eli -
be reze. Fraţii Mărgăritescu erau
cei mai avantajaţi, fiindcă aveau
casa aşezată pe latura de vest a
sa tu lui şi când ieşeau din casă
privirea le pica fix pe b`tr=nul
plop. Copacul singuratic a asistat
la multe evenimente din sat. El
auzea clopotul de la biserică când
chema lumea la slujbă, a auzit şi
văzut horele satului în zilele de

P`strez o amintire frumoas` din timpul
copil`riei mele, amintirea copacului singuratic.



Şi îngerii pier

strigătul eliberat mă doare ca un cleşte
soarele a rămas în urmă.
zborul se rupe 
inima se contractă
în flori de măslin 
[i cade într-un oraş aglomerat
de statui 

norii fumegă intens 
dintr-o dată miroase a prunc până la cer
doar viile plâng ca un martor tăcut 
al acestei orbiri;
niciun strop de bună credinţă 
nu se mai prelinge din streaşina lumii

până la Dumnezeu ne mănâncă silenţios acarienii 

alte începuturi petrecute aievea

mă hrăneam direct 
din gura ta mentolată, Chiril,
când deodată
dragostea ne-a înzăpezit

şi nu a venit nimeni
să ne descopere;
ne-am topit
unul după altul
fără a înţelege întârzierea
cocorilor;
lumea nevinovată
e din ce în ce mai departe 
acum,
anii s-au îndepărtat şi ei
şi s-au pierdut 
între sprâncene de ceară

despre reg`sire, prim`vara

tu eşti legat de carnea
şi sângele meu
printr-o fibră intimă
eşti ca mielul
scăpat din încercuirea lupilor
din cauza atâtor capcane
nu mă recunoşti
te simţi urmărit
dar în spatele tău
este doar un copac
îngreunat de floare
avalanşa de verde
te va împinge
într-o spovedanie rodnică
adâncit în iertarea de sine
vei înţelege tăcerea ochiului
arătos ca o lună plină
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sărbătoare, ce aveau loc în faţa
pră văliilor lui Nicolae Niţă şi Io-
nescu Urleanu. Îi spunea Urleanu
deoa rece vorbea repede şi tare de
parcă urla. Copacul acesta ne era
tare drag. Era ca un paznic pentru
marea câmpie şi parcă stătea de
strajă pentru sat.

Arc peste timp
Inevitabilul urmează să se pro-

ducă. Copacul se va usca, adică
va muri, nu va mai vegeta. Eu îi
mai dau maximum douăzeci de

ani. Mulţi dintre noi nu o să mai
fim atunci. Primarul, fiu al satu-
lui, va confecţiona un gărduleţ de
fier şi va scrie „monument al na-
turii”. Într-o primăvară a anului
2019 copacul nu va mai înverzi,
iar lumea prin sat va comenta:

- Se usucă copacul, măi. Mare
regret, el era un reper important
pentru sătenii din Bentu.

Aceasta este frumoasa poveste
a copacului din câmpie. Cei care
am plecat de acasă îi păstrăm o
frumoasă amintire.

Plop singuratic,
îţi mulţumesc plop singuratic
că de la tine am învăţat,
să trec prin viscol şi furtună,
cu demnitate şi neînfricat.

(lui Gelu Moise,
pictor şi scriitor de o mare 

sensibilitate)

Stelian Grigore
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Prieteni, cunoscuţi sau simpli
admiratori l-au sărbătorit vineri
pe fostul diplomat Bucur Chiriac,
cu ocazia împlinirii vârstei de 81
de ani. Evenimentul a fost găz du -
it la sediul Fundaţiei „Sf. Sava”,
iniţiativa aparţinând preotului
Mi hail Milea.

„Fundaţia Sf. Sava are trei di-
mensiuni: social, misionar şi cul-
tural, iar acest eveniment face
parte din domeniul celor dedicate
susţinerii culturii. Ne-am gândit
să dedicăm această lună fostului
diplomat şi scriitorului Bucur
Chi ri ac, un adevărat brand al
nostru, al Buzăului”, a declarat
pre  otul Mihail Milea.

Alături de sărbătorit s-au aflat
scriitorii Marin Ifrim, Nicolae
Peneş, Titi Damian, Gheorghe
Pet cu, artistul plastic Gheorghe
Ciobanu, dar şi reprezentanţi ai
Primăriei. „Pentru mine numele
lui Bucur Chiriac este sinonim cu
<generozitatea>. Ca un adevărat
diplomat, dânsul s-a comportat
tot timpul exemplar, ajungând
singurul om pe care eu îl cunosc

care să nu aibă niciun duşman.
Nu întâmplător Bucur Chiriac a
fost unul dintre cei mai buni prie -
teni al marelui Marin Sorescu şi
asta într-o lume în care marii
scriitori, precum Nichita Stă nes -
cu sau Adrian Păunescu, nu au a -
vut prieteni până la capăt”, a
de clarat Marin Ifrim.

Cei prezenţi au vorbit fiecare
despre felul în care l-au cunoscut
pe Bucur Chiriac, au organizat şi
mici momente artistice, i-au cân-
tat „La mulţi ani!” şi au ciocnit la
final un pahar de [ampanie.

Bucur Chiriac s-a născut pe 1
mai 1932, fiind elevul unora din-
tre cei mai titraţi lingvişti şi cri -
tici literari ai limbii şi literaturii
române, precum Tudor Vianu,
George Călinescu, Alexandru
Ro setti, Iorgu Iordan, Edgar Pa -

pu, Mihail Pop, Zoe Dumi tres cu-
Buşulenga. Fost diplomat la Am -
basada României la Mosco va,
buzoianul a donat Municipiului
Buzău, în 2006, o colecţie de 250
de tablouri, găz duită în prezent la
Muzeul Judeţean Bu zău. Co -
lecţia de artă este evaluată (neo-
ficial) la aproximativ 1 milion de
euro şi reuneşte peste 250 de lu -
crări (sculptură, pictură, grafică
şi tapiserie) semnate de nume
mari ale artei româneşti, precum
Ciucurencu, Margareta Sterian,
Vasile Grigore, Dan Hatmanu,
Cella şi Constantin Neamţu, Ion
Grigore, Ion Murariu, Ion Pacea,
Sabin Bă la şa, Constantin Piliuţă,
Alin Gheorghiu şi mulţi alţii.

Articol [i foto preluate de pe 
http://opiniabuzau.ro

Fostul diplomat 
Bucur Chiriac, s`rb`torit 
la Funda]ia „Sfântul Sava” 
la \mplinirea v=rstei 
de 81 de ani

Cristian Ionescu
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str`zile

străzile se întind
în lungul şi latul oraşului
unele se sfârşesc altele încep
se întretaie se ocolesc
sau sunt paralele
străzi strâmte străzi largi
primind perpetuu în plină figură
loviturile sacadate ale pantofilor
bocancilor saboţilor
sau palmele delicate ale tenişilor
adidaşilor şlapilor sandalelor
străzi triste străzi vesele
străzi pustii străzi aglomerate
străzi cu burţile pline
de cabluri electrice de conducte
de fibre optice de canale de scurgere
străzile expoziţii în aer liber
pentru urmele întunecate ale roţilor
frânate brusc
pentru desenele ploilor de vară
pentru cristalele fulgilor de nea
simeze prelungi pentru tablourile

frunzelor toamna
străzi centrale străzi periferice
încep sau sfârşesc în câmpie
străzi iluminate străzi întunecoase
străzile contoare ale paşilor noştri
cartea cu poveşti
pentru fiecare
străzi cu cicatrice pe obraz
săpate adânc de sticlele sparte
de beţivi sau de adolescenţii teribili
străzi scuipate zilnic
arse de chiştoacele nestinse ale ţigărilor
străzile depozite ambulante sau permanente
de gunoi menajer
străzi netede străzi cu cratere
străzi cu magazine de lux
şi restaurante de top
străzi cu crâşme de cartier
străzi inundate de câini vagabonzi
străzi cu vile
străzi cu case sărăcăcioase
străzi care nu duc nicăieri
străzi care coboară în iad
străzi care te urcă la cer

Poet, eseist, traducător. Licenţiat în filolo-
gie, specializarea română-franceză. Studii
post-universitare la Sevres, Franţa. Unul din-
tre veteranii cenaclurilor literare buzoiene.
Colaborator la majoritatea zia relor şi revis-
telor buzoiene. Colaborator constant la di-
verse reviste literare naţionale. Autor a 11
volume. Antologat în cele bra colecţie „Opera
omnia” (Tipomoldova, Iaşi, 2011). Distins cu
zeci de premii şi diplome. Considerat „cel mai

în vogă poet buzoian”. 
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copii

au rămas oraşele fără maidane
- paradisuri ambulante ale copiilor -
au venit buldozerele şi le-au nivelat
pentru dezvoltatorii imobiliari
conglomerate de beton şi oţel
au luat locul verdelui
întunecând gri lumina soarelui 
fotbal se joacă printre blocuri
cu mingi din peturi goale
câinii vagabonzi căpuşaţi
sunt arbitri lătrători imparţiali
în spatele tomberoanelor arhipline
tot mai rar vezi puşti
jucând hoţii şi vardiştii
cartoane sau nouă cărămizi
copiii oraşului au acum
ID HI5 facebook e-mail blog 
ca o gaură neagră
îi înghite lumea virtuală
mai veseli mai trişti mai indiferenţi
ei sunt oricum lumea noastră reală
şi zâmbetul lor
scoate la suprafaţă
iarba de sub asfalturi
şi cheamă primăvara păsările
din ţările calde

Gigi-tv

era un om simplu de la ţară
sigur dintr-o zonă montană
şi singur în stupina urbană
la o oră haotică
avea în priviri toţi Carpaţii de curbură
şi nostalgia ţigărilor cu acelaşi nume
după ce tocmai îi dădusem un foc
să-şi aprindă un Winston light
care fumat în exces
poate provoca impotenţă la bărbaţi
şi copii strâmbi la femei
când dădea fumul pe nări
încă se simţea în aer
mirosul de cetină rămas
prin cotloanele plămânilor
avea o vârstă nedefinită 

când brusc la intersecţie
stând la semafor
aruncă nedumerit

o dată cu ţigara
o întrebare
bre nu ştii matale cumva
unde e băieţii ăia cu Gigi
da cine e Gigi băiatul dumneavoastră?
nu bre ăia care bagă cablu
a Digi-tv zic eu
aşa aşa că mă omoară femeia
dacă nu rezolv treaba cu Gigi ăsta
că toată lumea are la noi în sat
i-am dat reperele
după care mi-a zis
bre îţi mulţumesc mult
că te văd om cu carte
(aveam în mână un roman recent)
şi când vii pe la Bisoca
să întrebi de mine
ca să bem o ţuică ecologică
de la mama ei sau a lui
pentru câteva momente
am devenit militant green peace
salvările strigau din sirene
după pacienţi virtuali
la un colţ de stradă
câţiva pensionari
înjurau guvernul în curs 
şi guvernul care va veni

kaput 

a fost într-adevăr o revoluţie
în zona industrială a oraşului
s-au luptat fabricile şi uzinele
între ele
până când le-a ros rugina
grămezi de fier zac
în geometrii contorsionate
de artă avangardistă
zona industrială contemporană
un Alcatraz din care
muncitorii au evadat toţi odată
transformându-se instant
în şomeri profesionişti



Nicolae Pogonaru a dat cu
„Oraşul din camera WEB”, apă -
rut la editura şi tipografia buzo -
iană „Editgraph”, un foarte bun
volum de poezie - impresionând
prin maturitatea de viziune şi de
compoziţie. Poetul este un spirit
critic, lucid analitic şi sintetic, o
rază pene trantă care străbate ce -
ţurile unor vremi revo lute.

Poezia sa este acum mai aşe -
zată, chiar mult mai echili brată
stilistic. N.P. face dovada acumu -
lărilor şi experienţelor literare
multianuale, dar şi a consacrării
sale în comunitatea literară unde
a dobândit recunoaştere şi apreci -
ere. Lirica poetului este „cronica
unei comunităţi”. Con figuraţia
topografică a universului buzo -
ian, dincolo de faptul că e una ne -
inventată, mizând pe me morialul
faptic direct, urmea ză liniile unui
proiect menit să implementeze/
impună memoriei/ conştiinţei co -
lective imagini de un realism ci -
nic al societăţii româneşti dintr-o
unitate tempo rală în care sur-
prinde „...ome ni rea obosită/ de
grija zilei de mâine”.

În periplul său citadin, poetul
surprinde „cetăţeanul municipal”
în diversele-i şi multiplele-i ipos -

taze funcţionale, spirituale -
punctând harta locului cu chipuri
imortalizate cu tuşe viguroase, de
un imagism baudelaire-an frus-
trant. Puţin interiorizat, el se re -
feră la realităţi de relaţie „...te-
rase, străzi, cârciumi de cartier,
evenimente citadine şi, mai ales,
sec venţe temporale”. Cultivă o
poezie de observaţie - descriind
cu a plomb ceea ce este, nu ceea
ce ar trebui să fie.

Poezia lui N. Pogonaru este de -

zarmant de simplă, dar cu atât
mai mult, are o adresabilitate
vast - penetrantă, radiografiind
stări ce mustesc de nemulţumiri.

Scrie pe înţelesul tuturor, iese
din mocirla prezentului cu greaţă
politică, silă socială, frică şi re-
semnare faţă de cele lumeşti.

Versurile sale sunt spumoase, in-
spirate şi relaxate, lăsându-se
surprins/ sedus de voluptatea ni -
micului; jocul de cuvinte este
magistral aplicat de autor şi dă o
muzicalitate/ sonoritate aparte
poeziilor. Găsim, însă, şi versuri
în care răbufneşte sensibilitatea
şi gingăşia unui suflet îmbrăcat,
sau mai degrabă, protejat de pla -
toşa/ armura „durului” nemul ţu -
mit şi intransigent faţă de realita-
tea înconjurătoare intrată în ma -
rasmul descompunerii.

N. Pogonaru face parte din ca -
tegoria răzvrătiţilor, incomozilor,
a celor care se exprimă franc,
dezinvolt şi dezinhibat despre
orice şi despre oricine; este ex-
presia vocală, critică, ultragiată a
conştiinţei colective. Scrisul lui
este o chestiune personală care îl
priveşte în exclusivitate, nu dă
nimănui socoteală pentru ceea ce
scrie.

Versul... creşte pe un fond po -
lemic ireductibil, gluma sa a vând,
de cele mai multe ori, accente de
tragism, dar şi de amă răciune
frustă. Un fin şi me ticulos obser-
vator al cotidianului, banalului,
derizoriului din care extrage
esenţa urâtului, a hâdului - cu ca -
re biciuie simţurile cititorului -
arătându-i jungla per pe tuă a lu -
mii româneşti neschimbată de
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Marcel Isb`şoiu

„Poezia lui 
N. Pogonaru este
de zarmant de

simpl`, dar cu atât
mai mult, are o
adresabilitate 

vast - penetrant`, 
radiografiind st`ri
ce mustesc de
nemul]umiri.”
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ştiinţă ori de civilizaţie. Sensibi -
litatea veşnic ultragiată a poetu-
lui îl conduce pe acesta în actul
creaţiei la sarcasmul liric cu care
mobilează într-o arhitectură pre -
stabilită, mai fiecare poem. Poe -
zia, scrisă într-un ritm alert, fluid,
se citeşte cu sufletul la gură
aşteptând/ urmărind puncte ter-
minus predictibile din imediatul

tern al existenţei noastre civice
anoste, bolnăvicioase. Cultivă
poezia citadinului cu toate ale
sale tonuri de gri trist şi verde
murdar, şi mai nou, anostul şi
degradantul portocaliu cu revo -
luţia-i vetustă şi vexantă.

Pe tot parcursul discursului po-
etic îşi păstrează dezinvoltura,
lipsa de scrupule, spiritul incitant

şi mai ales naturaleţea, frustul -
în redarea imaginilor locului de
domiciliu: „oraşul/ un muşchi
miocardic uriaş/ ce ne pompează
zilnic/ prin arterele şi venele stra -
dale/ cu destinaţii pentru plecări
şi întoarceri/ până la un moment
dat” (definiţie, p. 41) în care
„umbrele pomilor şi ale blo cu -
rilor/ şi-au dat mâna/ şi s-au me -
tamorfozat în noapte” (noapte de
vară, p. 28-29), sau în care sun-
tem spectatori sideraţi ai „...
jocului de artificii bubuitor/ ca o
bucurie rapidă/ peste grijile per-
manente/ ale cetăţeanului muni -
cipal” (festivalul berii (locco), p.
49-50).

N. Pogonaru rămâne acelaşi
ironic ireversibil, un antiliric ne -
predispus la digresiuni - oferin -
du-ne poezii coerente, sugestive,
fruste - pe linia înfăţişării dina -
mice a cunoaşterii. Autorul ex -
pri mă în versuri dizarmonia,
mizeria şi opacitatea cotidianu-
lui, iar când acestea sunt scrise
sub in cidenţa cognitivă a unor e -
mo ţii, acestea în sine se suprapun
ace luiaşi cinism constatativ al
cu noaşterii ontice.

Forţând filosofia şi, mai ales,
teoria literaturii, l-aş încadra pe
poetul Nicolae Pogonaru în cu -
rentul pe care mi-aş lua îndrăz -
neala să-l numesc „realism
cinic”.

Poezia lui, în arealul literar al
cotului Carpatic, este singulară,
cu accente de unicitate autentică,
scopul demersurilor sale poetice
nefiind acela de a oferi soluţii
pentru problemele societăţii - ci
de a le constata şi a le critica. (25
octombrie 2013, ora 11:30, aula
Bazil Iorgulescu - Biblioteca
Judeţeană „Vasile Voiculescu”,
Buzău).
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MAMA

Izvor e[ti cu ap` vie,
ploaie cald` \n câmpie,
pământ bun lângă izvor,
inim` plin` de dor,

Îngrijorare e[ti [i ai albit
de întrebări fără sfâr[it
E[ti... rugăciunea c`tre r`s`rit
s-apară puiul ce n-a mai venit

Cu lacrima p`strat`
\n col]ul de năfram`
m-a[tep]i mereu \n poartă,
iubita mea mamă.

Tu e[ti stejarul
sub care uit de team`
când plâng pe-al tău umăr
te simt c` e[ti mamă.

VIS DE MAI

Miez de stea înmiresmat
peste tei a tot plouat
stele mici din aur pur
prinse-n crengi ca pe un [nur,

Ne privesc cu ochi de miere
[i ne-mbată fără vrere
vin din cer rupte din soare
[i ne cheamă la visare,

Se-nfioară-ncet \n boare
melancolie trecătoare,
floarea de lumina vie -
mesager de bucurie.

Se jertfesc îns=ngerate
numai din iubire toate
buchetele delicate -
n-or mai sta decât o noapte

Vino s`-l culegi,
de-l vrei,
chihlimbarul
cel din tei!

ILUZII

Pe buza toamnei
mai tremur` încă
sărutul verii ce-a trecut.
De gând cernit suspin` cerul
când păsări trec înspre zenit

O toamn` lene[ă trenează
sub soarele din asfin]it,
ne-n]eleg=nd ce se înt=mplă
în grabă pomii-au înflorit.

E-o simfonie de culoare
pe crengile mirate parc`;
speran]a lor s` nu se piardă,
tu, Tat` Noe, f`-le-o arc`!

Maria Prahoveanu
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Creator al unei culturi materi-
ale şi spirituale superioare, popo -
rul român a aflat în cântecele şi
obiceiurile sale un sprijin puter-
nic în lupta îndelungată de păs -
trare şi dezvoltare a funcţiei sale
naţionale, de asigurare a continu -
ităţii în vatra în care s-a zămislit.
Se impune, de aceea, depăşirea
stadiului discriptiv, de suprafaţă,
care se mai resimte uneori în
prezentarea faptelor de cultură
populară, în sensul evidenţierii
semnificaţiilor lor de profun zi -
me, a relaţiilor cu întregul sistem
de valori social-istorice şi eco-
nomice pe care le-au generat
evoluţia, modului de integrare a
creaţiei populare tradiţionale în
contemporaneitate.

Ţinutul Buzăului - străveche
vatră de cultură şi civilizaţie ro -
mânească, punct de legătură între
cele trei mari provincii româneşti

- Muntenia, Ardealul şi Moldova
- a fost catalogat pe nedrept ca o
„zonă a interferenţelor pure”, în
care elementele originale au
mers până în pragul disoluţiei.

Făcându-se apel la aceste aşa
zise „zone de interferenţă”, unii
folclorişti au mers până la ex-
trema minimalizare a originalită -
ţii creaţiei populare din diferite
zone etno-geografice ale ţării. În
acest sens, cazul cel mai edifica-
tor este cel al judeţului Buzău. În
volumul „Folclor din judeţul Bu -
zău”, publicat în 1928, folcloris-
tul N. Georgescu Tistu afirma că
zona folclorică a Buzăului rapor -
tându-se la creaţia populară naţi -
onală, este o zonă de interferenţă,
caracterizată nu numai prin cu-
mulare de influenţe din zonele
vecine ci chiar prin simpla alipire
a acestora.

Un astfel de verdict, care încă
mai persistă în conştienţa unora,
contravine, privind lucrurile de la
nivelul la care a ajuns astăzi fol-
cloristica, legilor de dezvoltare a
creaţiei materiale şi spirituale ale
unei colectivităţi folclorice. A ceste
legi, impun, logic, că oricare co -
lectivitate folclorică nu se poate
limita doar la acceptarea fără in -
tervenţii a unor influenţe, chiar
dacă acestea sunt superioa re ca
realizare cultural-artistică sin cre -
tică, fără să filtreze prin perso -

nalitatea sa valorile cu care ia
contact.

Considerăm că nu e puţin lucru
ca din multitudinea influenţelor
exercitate asupra-i, creaţia popu -
lară buzoiană să-şi oprească pen-
tru sine doar ceea ce i se potrivea.
Tocmai de aceea apreciem că
poate nicăieri ca aici spiritul de
selecţie şi sinteză nu a funcţionat
mai puternic, mai decis, creaţia
populară buzoiană constituind,
din acest punct de vedere, o ma g -
mă spirituală în continuă fer men -
tare şi latentă sedimentare.

Fără a minimaliza sau ignora
punctul de vedere contrar, susţi -
nem deci că elementele de influ -
enţă venite din zonele învecinate
sau din alte locuri de ţară, s-au
grefat pe elementul originar exis -
tent, în sensul sedimentării lor
într-o concepţie spiritual folclo -
rică proprie. Fiind vorba de zone
învecinate, relaţiile dintre popu -
laţia buzoiană, ardeleană sau
moldoveană au putut lua forme
diferite, contribuind astfel la ve-
hicularea creaţiei folclorice loca -
le, dintre care menţionăm schim-
burile comerciale, transhumanţa
sau refugiul temporar sau defi ni -
tiv în faţa vicisitudinilor istoriei.

Se poate afirma deci, că ele-
mentul de împrumut - departe de
a dizolva fondul originar existent
- a fost asimilat în mod creator în

Laz`r Isvoranu
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sensul integrării lui într-o con -
cepţie proprie.

Teoria contaminării zonelor fol -
clorice trebuie înţeleasă în sen sul
că orice zonă etnofol clo rică a
ţării, oricât de bine ar fi ea con -
servată, conţine, fără îndoia lă, şi
elemente de împrumut. Da că lu-
crurile nu ar fi abordate din acest
punct de vedere ar însemna să nu
admitem însăşi principală funcţie
a actului de folclor - comunica -
rea. Astăzi este unanim accep ta -
tă ideea că orice act de cultură,
deci şi folclorul, este prin exce -
len ţă un act de comunicare, struc -
tura unitară a folclorului nostru
apărând, în acest context, şi mai
pregnant în evidenţă, fie că ne re -
ferim la variile domenii de reali -
zare ale acestuia, la funcţii, mij -
loace de expresie, categorii etc.

Creaţia populară trebuie privită
în dinamica ei, înţeleasă ca un
tot, la împlinirea căruia şi-a adus
contribuţia fiecare zonă a ţării
prin modalităţi proprii de înţele -
gere a lumii, de interpretare a ei,
de exprimare a gândurilor şi sen-

timentelor, toate subordonate vi -
ziunii generale a poporului român
asupra lumii.

Creaţia populară buzoiană a
coexistat din vremuri imemoriale
în interiorul creaţiei populare ro -

mâneşti cu amprenta specifică pe
care i-au conferit-o oamenii, lo -
curile şi evenimentele sociale cir-
cumscriind o realitate complexă,
dictată de însăşi istoria acestor
meleaguri.

Casa Rușe]u, jud. Buz`u; Muzeul Na]ional 
al Satului „Dimitrie Gusti” Bucureşti
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doar briza mării -
legănată de valuri 
Regina Nop]ii
#
zorii se crapă -
dinspre marginea mării 
surâsul zilei
#
nori de furtună -
tot mai intens devine 
tumultul mării
#
furtună în larg - 
cerul s-a amestecat 
cu valurile
#
rugă aprinsă -
iedera răstignită 
pe crucea veche
#
burg medieval -
printre pietre de pavaj
verdele ierbii
#
b`trânul pescar -
în n`vodul destr`mat
doar briza m`rii
#
fragilitate -
mirabila sămân]ă
printre betoane

secetă mare -
pe fruntea ]ăranului 
o nouă brazdă
#
nimburi argintii -
crucea de pe Caraiman
strapunge norii
#
privire în gol -
iri[ii au năpădit 
vechiul cimitir
#
clepsidra spartă -
în bătaia vântului
tot timpul pierdut
#
m`lini înflori]i -
mama î[i aranjează
părul din tâmple
#
captivitate -
luna prinsă în pânza
unui paianjen
#
arde pădurea -
toamna a împrăştiat
foc peste frunze
#
rafale de vânt -
din cire[ul înflorit
roiesc petale

Genovel Florentin
Fr`]il`

Volume publicate:

„Picuri de rou`”, Editura Rafet, 2012 - volum
propriu de haiku 

„DRACULA Ordinul Iubirii” Editura Rafet,
2013 - (pseudo) jurnal Zen

Antologii haiku:

„Dimine]ile cocorilor”, editura Grinta, 
2011 volum colectiv (debut)
„Ţip`t de cocor”, Editura Grinta, 
2011 volum colectiv
„Stol de cocori”, Editura PIM, 2013
„Zbor de cocori” , Editura PIM, 2013

Premii obtinute:

2011 - Men]iunea de onoare (honorable 
mention) acordat` deMinisterul de Afaceri 
Externe al Japoniei
The Ministry of Foreign Affairs of Japan and
the European Union (EU) at the second Japan
- EU English Haiku Contest 2011 under the
theme of „KIZUNA - bonds of friendship”
premii [i men]iuni la concursurile na]ionale
organizate de ROMANIANKUKAI.
2012 - Locul III la festivalul na]ional
„Nelini[tea m`rii” - sec]iunea haiku
2013 - cel mai bun volum de versuri,
sec]iunea autori debutan]i la „Prim`vara
Poe]ilor” - acordat de Biblioteca Jude]ean`
„Vasile Voiculescu” Buz`u
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Diasporă, exil, surghiun, expa-
triere: sunt alte câteva denumiri
a le emigraţiei postbelice. Terme -
nul de exil defineşte însă cel mai
bi ne fenomenul manifestat după
1945. Exilul durează aproape
cinci   zeci de ani: intelectualitatea
din străinătate revocă statutul de
e xi lat abia în 1996, odată cu
schim barea culorii politice a gu -
ver  nului. Astăzi nu se mai vor be ş -
te despre exil şi graniţe în chi se,
ci despre emigrare şi globalizare.
Rămâne valabil faptul că exilul,
prin de finiţie, este condiţionat
politic şi eco nomic, dar nu este şi
nu a fost niciodată un stil de vi -
aţă, ci o situaţie extremă, anga ja -
tă sau con strânsă, un moment de-
venit pentru unii permanenţă.
Problematica exilului (şi implicit
a emigraţiei de după ’90) se stu -
di a ză cu dificultate, deoarece el
re prezintă un cumul de expe ri en -
ţe individuale. Se poate vorbi în -
să de etapizare, de generalităţi
precum supravieţuirea intelectu -
ală şi economică, de păstrarea
iden ti tăţii, de efectele lui, de a -
dop ta rea unor atitudini sociale
sau po litice. 

Exilul provoacă sentimentul
înfrângerii intelectualilor care
rea lizează despărţirea de formele
natale. Ideea revenirii acasă le in -
flu enţează şi organizează viaţa.
Exi laţii simt că patria trebuie re -
con struită, cel puţin la nivel cul-

tural, în ţara gazdă. Numai aşa
valorile româneşti pot supra vie -
ţui. Pentru că la celălalt pol pul -
sea  ză ideea renunţării, se con   sti-
tuie treptat o deontologie gene -
rală şi neoficială. Ea presupune
abţi ne rea de la polemici inutile
între ro mâni, afirmarea spiritu -
alităţii na tive, sprijinirea materi -
ală şi mo       rală a asociaţiilor, orga-
nizaţi i lor, revistelor, cultivarea
limbii şi a valorilor româneşti.

Viaţa în exil este dificilă şi pro -
blematică din prima zi. Eruditul
vrea să obţină faimă şi trebuie să
se adapteze la cerinţele noului
public. În anii ’50, scriitorii pun
problema revenirii la matricea
spirituală de dinaintea sovie tiză -
rii, nebănuind deceniile ce se vor
scurge până când românii vor re-
dobândi libertatea. Dar în acei
ani nu se doreşte decât supravie -
ţuirea, deoarece mare parte din
intelectualii români trăiesc de pe
o zi pe alta şi neajunsurile mate-
riale îi împiedică să-şi mai exer -
ci te profesia şi vocaţia. Fe  no  me-
nul este valabil şi astăzi pentru
inte lec tualii plecaţi în căutarea
res pectului academic şi profe si -
onal. Supravieţuirea nu trebuie să
fie doar materială, ci şi spirituală.
Refugiaţii anilor ’50 apelează
ade sea la asociaţii caritabile pen-
tru a primi hrană sau bunuri de
consum, aşteptând uneori la cozi
interminabile, dezumanizante.

Sta rea morală a unui intelectual,
a unui om ce beneficia de o anu -
mi tă situaţie materială, de recu -
noa ştere socială, se modifică
în tr-o asemenea situaţie. Viaţa în
exil şi diasporă e plină de neajun-
suri materiale şi decepţii pe toate
planurile.

Teama comună a românilor
„ple  ca]i” este de a nu provoca di -
fi cultăţi familiei rămase în ţară.
Începând cu 1948, corespon den -
ţa este treptat diminuată, cărţile
cenzurate, iar oamenii anchetaţi.
Faptul că veştile de-acasă vin in-
direct, pune un mare semn de în-
trebare asupra veridicităţii lor. În
zi lele noastre, globalizarea şi teh -
nica permit o comunicare facilă,
cen zura nu mai este nici ea ce-a
fost, iar Securitatea şi-a retras
mâ na lungă. Rămâne însă singu -
ră tatea. De aici nevoia oamenilor
de a se reuni, nu doar pentru a or-
ganiza sau participa la diferite
manifestări politice sau culturale,
ci şi pentru a petrece împreună
tim pul liber, pentru a se împrie -
te ni sau îndrăgosti, pentru a avea
o viaţă normală. În anii ’50, exi -
lul românesc este marcat de do -
rin ţa întoarcerii acasă, iar faima

Mihaela-Nicoleta Grigore



SPRE PLOAIE

Peste păm=nt s-a lăsat o boare,
Zările fug în pământ la răcoare.

Soarele e pustiu înţepenit,
S-a aprins ca o claie-n zenit.

Un c=rd de prigori croiesc trepte pe cer,
Aici sunt aproape, aci-n slavă pier...

Peste pământ s-a-ntins o văpaie,
Vin dinspre nord cetăţi mari de ploaie.

STATUI

Statuile din parcuri stau veşnic gânditoare
Pe soclurile sure cu zgrunţuri de granit.
Au nins pe ele anii şi frunze şi petale,
De soare-nfierbântate, în ploi s-au răcorit.

C=nd pasu-ncet răsfiră în jurul lor tăcere,
Tu, inimii, în şoaptă, parcă ai vrea să-i spui
Istorii fără margini şi făr-de-napoiere
Despre poporu-acesta de piatră, din statui.

Din volumul „Copac solitar”,
Editura „Albatros”, Bucureşti, 1981
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câştigată în ţară funcţionează
pre cum un liant. Treptat însă, fie -
ca re caută să-şi găsească propriul
drum spre reuşita materială sau
spirituală. Astăzi plecăm din ţară
pentru a câştiga faimă şi respect.
Din spaţiu al libertăţii, Occiden-
tul se transformă în pământ al o -
por tunităţii. 

Bilingvismul reprezintă o con -
di ţie a adaptării la viaţa în afară.
Scriitorii se pot regăsi, întâm plă -
tor sau voit, într-o altă limbă pen-
tru că vocaţia poetică are limite
lingvistice ce pot fi depăşite. Li -
teraţii trebuie să se adapteze no -
ului context şi să aleagă între a
scrie în limba maternă pentru un
număr redus de cititori sau a crea

în limba ţării gazdă. Nu doar no-
torietatea îi împinge la respin-
gerea limbii materne, ci şi dorinţa
de a se adapta, de a se confunda
cu noua cultură, dar o ruptură to -
tală este imposibilă. Cioran, de e -
xem plu, alege limba franceză,
în să nu poate ieşi din contextul
teo retic şi emoţional al culturii
româneşti. El nu face altceva de -
cât să-şi desfăşoare personalita -
tea într-un alt cadru. Eugen Io -
nescu nu vrea să fie recunoscut
drept scriitor al exilului, iar pen-
tru Eliade nu primează limba în
care scri e, ci ceea ce scrie. În-
toarceri la matricea lingvistică
există însă în toate cazurile. In -
telectualii ca re păşesc în afara

ţării, îşi asumă rolul de păstrător
şi promovator al existen ţialis mu -
lui românesc cu tot ce presupune
el. Datoria lor a fost şi este să
contribuie la con strucţia cultura -
lă a României, la păstrarea iden -
ti tăţii româneşti. De aceea, litera-
tura scrisă în exil sau în diasporă
ar trebui să fie în întregime ata -
şa tă istoriei literaturii române.
Mi se pare straniu să găsesc, în
unele biblioteci, autori precum
Mircea Eliade, Emil Cioran, Eu -
gen Ionescu, Monica Lovinescu,
Virgil Ierunca, la raf tul de litera -
tură străină. Exilul şi emigraţia ar
trebui să se transforme, din cri-
terii de împărţire a literaturii, în
atribute ale unei singure generaţii. 

Gheorghe Andrei
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Cu adevărat a existat VULTU-
RUL ILIE şi a trăit la Buzău între
a nii 1924 şi 1942.

Oamenii l-au botezat Ilie. „Na -
şul” nu se ştie cine a fost, dar
VUL TU RUL ILIE a fost admirat
de buzoieni aproape 20 de ani. A
fost prins în zona Gura Teghii -
Var la am, la poalele Penteleului,
de c`tre pădurarul Furtună. Un
negustor din Buzău îl cumpără de
la pă durar şi-l ţine în coteţ, îm -
pre u nă cu curcanii. Vulturul Ilie
iubind mult libertatea, a lovit cu
cio cul în zăvor şi a zburat până în
înal tul cerului. A admirat Buzăul
de acolo, de la înălţime, şi a ateri -
zat pe moara Zangopol. Patronul
aces teia l-a adoptat. De la înălţi -
mea morii unde îşi făcuse cuibul
vedea trenurile care intrau în gara
Buzău. Vulturul Ilie venea până
la geamul vagonului restaurant,
un de era servit de ospătar cu o
friptură. Toată lumea din gară \l
admira pe Ilie cum serveşte frip-
tura. La zece jumătate ieşea pe
pe ron şi se plimba; sosind trenul
favorit, vulturul pornea în grabă

spre vagonul mult râvnit. Dacă
în tre timp venea un tren care nu
avea restaurant, atunci ospătarii
de la restaurantul gării îi ofereau
pe tavă o friptură. Toată lumea
din gară se strângea în jurul lui şi
îl admira. După masă, zilnic, Vul-
turul Ilie se ridica până în înaltul
cerului şi pleca spre piaţa ora şu -
lui, lângă biserica Sf. Îngeri. Mă -
celarii de aici îl serveau prin ro-
taţie cu carne... Servea friptura,
se ridica în văz duh - toţi oamenii
din oraş îl admirau în acest timp
- şi pleca spre moara Zangopol.
Într-o iarnă ge roa să, „Vulturul
vă zu pe-o casă/ limbi de foc cum
se ridică”. Co bo rî din înaltul ce -
rului şi poposi pe o fântână în
apropierea casei ce luase foc. Oa-
menii se strân se ră în jurul lui şi
observară focul, pe care îl stinse -
ră, mulţumindu-i lui Ilie. 

În timpul celui de-al doi lea
război mondial, oraşul era îm -
pânzit de trupe germane. Un
neamţ a ochit şi vulturul Ilie se
pră buşi din înaltul cerului... Pari -
ul pus de grupul de nemţi, că îl

vor doborî, era să se sfârşească
cu o răzmeriţă a populaţiei oraşu -
lui împotriva neamţului asasin.
L-au purtat pe ultimul drum „toţi
copiii, tot oraşul”. Înmormânta -
rea lui a avut loc la cimitirul
Dum bra va, ca a oricărui cetăţean
al oraşului. Lumii nu-i venea să
crea dă că Ilie nu mai este. „Rugă -
ciu nea” lui Brîncuşi, din cimitir,
îl veghează. Vânătorul care a vân -
dut vulturul negustorului buzoian
ce locuia lângă gară i-a povestit
acestuia cum se moare în lumea
vulturească. Un zăgan îmbătrânit
se urcă în înaltul cerului şi cu o
vi teză ameţitoare, ca la stelele
căză toare, se zdrobeşte şi moare
iz bindu-se de stânci. Aşa de mult
l-a iubit poetul Bucur Chiriac în -

Gheorghe Petcu

Din lucrarea 
„Jude]ul Buz`u. Tradi]ii, 

legende, obiceiuri, datini, 
mituri, arhitectur`, turism,

credin]ele ]`ranului român 
despre cer [i stele. 

Enciclopedie” - 
coordonator [i autor principal 

„mai de mult, într-o câmpie
printre alte zburătoare,

un vultur fără de seamăn,
care se numea Ilie,
vieţuia în bună pace
în natalul meu Buzău.
Nu a fost un oarecare,
ci o pavăză în zare,
ba chiar <pasăre erou>.

Bucur Chiriac
„Vulturul Ilie” (fragment)
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cât în vis a crezut că l-a părăsit
Vul turul Ilie... Plecase doar la o
nun tă vulturească la stolul său
din Pănătău... Poetul Bucur Chi -
ri ac i-a dedicat o carte, „Ultimul
ză gan”, în care, în versuri, „po -
ves teşte” aşa de frumos despre
Vulturul Ilie, cu care a copilărit.
Numele „Ultimul zăgan” este dat
de Marin Sorescu, prietenul foar -
te apropiat al autorului.

Buzoienii nu l-au uitat pe VUL -
TURUL ILIE şi la intrarea în
pro ducţie a Fabricii de bere din
Buzău, în 1978, au dat numele
„VULTURUL” unui sort de bere.
Buzoienii l-au iubit atât de mult
încât au dat numele unei străzi
Vulturului iar la ini]iativa lui
Gheorghe Petcu un traseu din
Mun]ii Penteleu a fost botezat
„Vul turul Ilie” (2011).

La Buzău a rămas doar strada
VUL TURULUI [i un traseu din
mun]ii Penteleu, VULTURUL
ILIE. Să nu cumva să le vină
ideea vreunor nebuni să schimbe
[i aceste denumiri...

Aşa de mult l-au iubit buzo ie nii
pe Vulturul Ilie, aşa de mult l-a di-
vinizat domnul Bucur Chiriac -
prieten din copilărie cu Vulturul
Ilie... vecini în cartierul Mihai
Vitea zul...

VULTURUL ILIE, 
MASCOTA 

AERODROMULUI 
DE LA BUZĂU

De obicei, aviatorii se feresc de
vul turi, şi în general de orice pa -
să re care ar putea să le perturbe
zbo rul. Dar pe Ilie... nu l-au întâl-
nit în cer, ci - culmea - pe pă -
mânt. Pentru că Ilie, vulturul, era
şi el pământean, ca toţi pământe -
nii... Mergea pe stradă, prin piaţă,
prin restaurante, prin gară, pe

aero drom, se amesteca cu trecă -
torii, era un obişnuit al locului. O
apa riţie ciudată. Oamenii îl ocro -
teau, îl hrăneau. Era... de-al lor.

Era un vultur mare, cam de sta -
tura unui om, spun cei care l-au
cunoscut. Venise, nu se ştie de
un de, şi se pripăşise la frizeria
din spatele gării. Se familiarizase
cu aerodromul, cu avioanele, cu
aviatorii, îi cunoştea pe cei care
îi dădeau de mâncare. Ştia, chiar,
când vine la aterizare avionul pri-
etenului său şi îi ieşea în întâm -
pinare. Mai ştia, de asemenea,
când sosea acceleratul de Bucu -
reşti. Venea pe peronul gării şi se
posta chiar în dreptul vagonului
restaurant, pentru că... mai avea

aco lo un prieten, chelnerul, ca-
 re-i arunca întotdeauna ceva de
mân care. Lumea era obişnuită cu
el, şi el cu lumea. Până într-o zi,
când a apărut pe peron un neamţ
cu un câine lup. Câinele s-a re -
pezit la vultur, vulturul a dat din
aripi, s-a apărat şi până la urmă i-
a spart câinelui ţeasta cu ciocul.
Era să-l omoare şi pe neamţ, ce-
a fost acolo, panaramă mare... În
această încăierare pe viaţă şi pe
moarte, neamţul a scos pistolul şi
l-a împuşcat...

Nimeni nu ştia de unde a venit.
Aviatorii îi spuneu Ilie, fiindcă
Ilie este patronul aviaţiei, cel care
s-a suit la cer cu un car de foc...
Aşa a murit Vultulul Ilie, victimă

APOGEUL VULTURULUI ILIE 
DUPĂ 1989 - FABRICA DE BERE „VULTURUL”; 

DAR NU DUREAZĂ PREA MULT ŞI PE VULTURUL ILIE 
ÎL ÎMPUŞCĂ DIN NOU FABRICA DE BERE „URSUS”…

După 1989 Fabrica de bere Buzău şi-a luat numele 
de VULTURUL. A fost perioada lui de glorie: 

toată lumea bea VULTURUL...
După aceea, ca şi în 1942, când a fost împuşcat de nemţi, Vul-

turul Ilie a fost „împuşcat” a doua oară: de la berea VULTURUL
s-a trecut la berea URSUS. O fi bine, o fi rău?...

Dar numele lui a dispărut de pe sticla de bere... Mare păcat... 



55

a unui glonte pătimaş, într-una
din zilele războiului, în gara din
Buzău, fără ca prietenii lui, avia-
torii, să-i poată sări în ajutor
(după relatarea adj. av.(r) Mihai
Guneş din Galaţi).

O ALTĂ POVESTE 
DESPRE 

VULTURUL ILIE
Anghel Adam, primul hangiu

din spatele gării Buzău, de abia
trăsese obloanele de la fereşti,
când îşi făcu apariţia în pragul
hanului un muntean cu gluga pe
umeri, cu nelipsitu-i toiag de
călătorie în mână, şi cu un „pui
de curcă” sub braţ. La un ciocan
de rachiu, tot aşa cum şugubăţul
cumpărător preţăluia „găinuşa”
lui Ionică în iarmarocul de pe
Ozana, cârciumarul Anghel înce -
pu târguiala cu ciobanul:

- Frumos curcan ai, moşule!
De unde-l aduci?

- Din vârful Penteleului, tai -
că...

- Cât ceri pe el?
- Apoi, e cam greu de spus, că

so iul ăsta de curci e tare scump!

Şi uite-aşa, mai lasă fine, mai
lasă jupâne, cum e obiceiul iar-
marocului, iată-l pe Ilie devenit
orăşan. Şi cum nu putea încă să
zboare, fu lăsat să convieţuiască
în pace cu celelalte orătănii din
curte, cu care Ilie s-a acomodat
cu vremea.

Hanul din spatele gării deve -
nise noul său cuib şi atât de mult
s-a legat de el, că orice încercare
forţată de schimbare de domi-
ciliu a fost apoi imposibilă. Ilie
era la el acasă, stăpânitor şi des-
pot. Şi dacă, cu tovarăşii săi de
pătul nu se certa niciodată, apăi
cu câinii nu se împăca nicide-
cum. De la o vreme, prinzând cu -
raj şi aripi, dedându-se cu lumea
de primprejur şi cu muşteriii din
prăvălie, Ilie îşi obţinu toată li -
bertatea de acţiune... Începu să
ia să la plimbare pe stradă, să mear -
gă la gară şi să se hârjo nească cu
copiii şi cu câinii, şi aşa, încet-în -
cet, să-şi facă prieteni şi cunos -
cuţi. Devenit cetăţean de onoare
al urbei, Ilie călca cu pas de stă -
pân pe străzile Buzăului. Se obiş -
nuise cu mersul pe jos, că de câte

ori îşi lua zborul trebuia să se
războiască cu puzderia de ciori
ca re întuneca cerul oraşului şi-l
ciuguleau, sărmanul de el, de-i
mergeau fulgii, că el fiind greoi
în mişcări, nu se prea putea apăra
de ele. În fiecare dimineaţă se du -
cea pe jos la piaţă, în hale, unde
măcelarii îl aşteptau cu tainul de
carne, sau la hala de peşte - după
cum era zi de dulce sau zi de
post.

Mersul lui era încet şi legănat,
prin centrul oraşului. Pe trotuar
nu mergea, că se împiedicau pie -
to nii de el. Pe stradă, iar nu mer -
gea, că avea de furcă cu birjarii.
De aceea mergea pe marginea
străzii, pe lângă trotuar, pe acolo
unde se scurg ordurile, unde nu
se supăra nimeni.

Aveam un coleg de clasă, Che -
la  ru, fiu de medic, la rădăcina că -
ruia plouase din abundenţă, că
tre cea cu vreo trei centimetri
peste doi metri înălţime. Nici el
nu putea să meargă, mai ales va -
ra, pe trotuar, că se lovea cu capul
de storuri, şi mergea şi el tot pe
unde mergea şi Ilie. Mai în glu -

Gara din Buz`u [i Vulturul Ilie. Colec]ia Cristian Ionescu - Ziarul Opinia.
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mă, mai în serios, îl numeam şi
pe el tot aşa. De altfel, de la o
vre me, nu era cunoscut decât sub
numele de Ilie.

Aproape în fiecare dimineaţă
când mergeam spre şcoală, îl
înso ţeam din urmă pe Ilie, mer -
gând agale către piaţă - că piaţa
cu toate ale ei era în centrul ora -
şului, la Biserica Sfinţii Îngeri, şi
mergeam împreună o bună buca -
tă de drum. Aveam impresia că
mă cam împrietenisem oarecum
cu dânsul, că-mi permitea să-i
mângâi penele... Dar când mă ui -
tam la ciocul lui, mă făcea să-l
pri vesc cu mai mult respect...

Într-o zi, pe când treceam a -
mân doi pe lângă poarta căpita -
nului Negoiţă, ordonanţa aces  tu ia
l-a oprit pe Ilie şi i-a pus dinainte
o cratiţă cu tocană. Ilie s-a uitat
la ea, i-a mulţumit soldatului în
legea sa, şi şi-a continuat drumul,
cum făcea în fiecare dimineaţă,
fă ră să se atingă de bunătăţile
bur ghezeşti.

Către vremea prânzului, îl ve -
deai pe Ilie sus, pe localul gării,
cu norul de ciori dându-i roată,
iar când vedea expresul de Cer -
nă uţi - Bucureşti că-şi face intra -
rea în gară, cobora şi el pe peron,
că şi aici bucătarul de la vagonul
restaurant avea rezervate ceva
delicatese culinare pentru el.

Afară de câini şi copii, Ilie nu
se împăca nici cu vânzătorii de
ziare şi covrigi, care îl trăgeau de
pene - şi aşa ceva nu-i plăcea de
fel. De multe ori se uşurau de
marfa pe care o aveau şi scăpau
cu fuga pe unde vedeau cu ochii.
Îi urma Ilie, care număra ziarele
şi covrigii...

De câte ori nu ieşea bietul Ilie
ciufulit din cârciumă, aruncat pe
trotuar de către domnul Anghel

Adam - că de, hanul era deschis
pentru toţi, iar dumnealui i se ri -
dica sângele la cap când vedea că
intră doamnele cu căţeluşi cu
vestă verde... De aceea, când un
a vocat din Galaţi a cerut neapărat
să i-l vândă hangiul n-a stat prea
mult pe gânduri şi l-a dat. Dar,
neobişnuit cu bălţile Dunării, cu
ţânţarii de pe Lacul Brateş, Ilie s-
a prezentat din nou peste câteva
zile la Buzău, că doar el buzoian
din tată-n fiu era! De altfel, aici
el era prieten cu toţi locuitorii
ora şului şi nimeni nu s-a plâns că
i-a făcut vreo stricăciune.

Ca orice târgoveţ ce se respec -
ta, în timpul verii, Ilie pă ră sea şi
el oraşul şi se ducea la mun te, în
vizită la neamuri. Oda tă şi-a adus
cu el şi un înso ţitor, dar acesta,
când l-a văzut cobo rân du-se în
vâltoarea vieţui toa relor în care el
nu putea să aibă încredere, s-a
mai rotit de câteva ori în zbor şi
s-a reîntors spre culmile albastre
ale Carpaţilor.

Cu anul 1939, bătrâna Europă
a fost iarăşi cuprinsă de friguri şi,
ca şi în alte părţi, au început şi la
noi concentrări, mobilizări şi de -
pla sări de trupe. Pe peronul gării
Buzău, Ilie îşi aştepta trenul său.
Dar trenurile nu mai circulau
cum le cerea sorocul lor. La ora
aceea însă, un tren plin cu cătane
ce se ducea spre Moldova, pe
„zo na de operaţii”, opri în faţa
peronului. Cu voie, cu nevoie,
Ilie a fost prins cu arcanul, luat la
oaste şi timp de o lună de zile a
stat într-o cuşcă pe la Dorohoi,
depunând şi el jurământul de cre -
dinţă faţă de drapel şi rege... Ca
şi stăpânul său, toată lumea cre-
dea că i s-a făcut dor de Penteleu
şi e plecat în vacanţă, la munte.
Un avocat din Buzău, concentrat

tocmai în regimentul cu pricina,
a dat de bietul Ilie. Mare-i fu sur-
priza, după cum şi mare bucuria
lui Ilie când a auzit că cineva îi
spu ne pe nume. Regăsirea celor
doi prieteni a dus la eliberarea
cap tivului, iar reapariţia sa la
furnizori, ca şi aflarea adevăru -
lui, a dat prilej presei locale să
pună la mare preţ civismul lui
Ilie, dându-l exemplu acelora ca -
re se eschivau prin toate mij loa -
cele să-şi facă datoria faţă de
neam şi patrie. Ilie făcuse o lună
de concentrare...

Armata română trecuse Prutul,
dezrobind pământul scumpelor
noastre provincii Basarabia şi
Bucovina, şi înainta victorioasă
spre răsărit. Străin de evenimen -
tele ce clătinau aşezarea lumii,
Ilie îşi urma cu sfinţenie progra-
mul său. Era la vremea prânzului.
De acolo, de sus, de pe localul
gării, Ilie privea spre Dealul Pa -
şii, de unde trebuia să apară ex -
pre sul de Cernăuţi.

În acel moment, un tren militar
german intra în gară. Un soldat a
sărit şi a deschis fereastra vago -
nului. Un răpăit surd de pistol
mitra lieră şi bietul Ilie se prăvăli
mort pe peron... Iar peste câteva
clipe, când boneta albă de la va -
go nul restaurant cobora cu far-
furia plină cu delicatese pe peron,
cu capul sfărâmat şi plin de sân -
ge, cu ochii stinşi şi cu aripile în -
tinse ca pentru un ultim zbor, Ilie
nu mai dorea nimic...

Eram la Rostok, într-un alt ca -
păt de lume, când, răsfoind „Uni-
versul”, am aflat de ştirea morţii
sale. În chenar, erau date foto grafia
lui şi un scurt panegyric: „N-am
putut să-mi reţin lacrimi le...”

După cum vedeţi, moartea vul-
turului Ilie de la Buzău a fost un
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eveniment naţional - dacă scria
şi-n „Universul”! - cu ecouri care
depăşeau graniţele ţării. Un fin
analist ar trage poate nişte con-
cluzii privitoare la apariţia, exis -
tenţa printre oameni şi dispariţia
acestui simbol al aviaţiei ro mâ -
neşti.

Şi totuşi, „a trăi - spune cu spe -
ranţă aviatorul Antoine de Saint
Exupery - înseamnă a te naşte

neîncetat”. Fiecare aviator poartă
pe piept un vultur - însemnul
Avi aţiei. Fără îndoială, un Vultur
Ilie...

P.S. Am scris despre Vulturul
Ilie în lucrarea „Municipiul Bu -
zău. Monografie”. Am fost rugat
de un român plecat în Germania
în 1982 să îi trimit această carte.
Românul nostru trăieşte la Műn -

chen acum şi de fel este din satul
Lim peziş. Mi-a atras atenţia că
Vul turul Ilie a fost omorât de ruşi
şi nu de germani. Păi în 1942 e -
rau ruşi la Buzău? Mărturia unor
oameni contemporani cu Vultu-
rul Ilie nu contează? Trebuie să-i
critic pe ruşi, că altfel sunt comu-
nist. Este păguboasă această con -
cep ţie, că ruşii trebuie criticaţi şi
pen tru ce nu au făcut.

FEMEIA

Focul din fereastră
duioşie
devotamentul
veioza aprinsă
delicatesa
admiratoarea
materia literară
falsitatea
farmecul corespondenţei
călugăriţa
visurile poetului
instinctul sexual
frumuseţea ideală
amintirile din fericire

AC}IUNEA LITERAR~

Uşa deschisă romanului
poeziei

numelui
teatrului
oricărei vârste
poziţiei sociale
bunăvoinţei
defilând iluzii
decepţii
lumină
glorie
frumuseţe
complezenţă modernă

ABSOLUTUL

Stările de trecere ale creierului
necuprinse simultan
omul caută
(in)explicaţia de azi
viitorul de mâine
veşnicia necuprinderii
ce-n veacuri va fi cunoscută

Dumitru K. Negoi]`
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M.I.: Stimată domniţă Maria
Di ana Popescu, de câţiva ani
buni, prin prestaţia dvs. din ex-
cepţionala revistă „Agero” din
Germania, sunteţi, pe bune, un
publicist de top, de actualitate.
De unde vine această vervă plină
de metafore, diagnostice, coe -
renţă morală şi literară?

M. D. P.: Stimate Marin Ifrim,
v-aţi aplecat spre mine - neofitul
- tocmai domnia voastră, „perso-
nalitate morală, de mare onesti-
tate, cum rar se naşte la români,
întemeietorul unui letopiseţ pe
teme social-politice, cum magni-
fic vă descrie Liviu Ioane Stoi-
ciu? Dumneavoastră, „eseistul,
poetul, cronicarul şi publicistul
de frunte, generos, sincer şi de
bună credinţă, cel care a condus
reviste literare, a întocmit alma-
nahuri [i a pus la cale manifestări
[i concursuri literare?” Vă mulţu -
mesc pentru întrebările de acura-
teţă şi rafinament, ele comportă

decantări şi tonalităţi ce ţin de al-
chimia coloriştilor. Dar nu vă pot
răspunde în metafore, ci pe un
ton „foarte bărbătesc”, pentru că
de 24 de ani trăim în prezenţa u -
nei corupţii înfricoşătoare, în tr-o
at mosferă tensionată, caracteris-
tică Războiului Rece, într-un sis-
tem social-economic ce s-a do ve  -
dit a fi falit din start, într-un sis-
tem politic care a plantat toţi ti-
căloşii şi hoţii de profesie în
func ţii decizionale. Iată de ce de-
mersurile noastre, ale celor cu
tastatura şi condeiul în m=nă tre-
buie să acceseze şi să revigoreze
conştiinţa colectivă. Motiv pen-
tru care şi răspunsul meu este
unul de conştiinţă. Umanitatea
mea nu se simte definită în apro-
pierea hienelor străine aciuate în
ograda Ţării, nici de obtuzitatea
şi violenţa lumii capitaliste, nici
de avioanele invizibile ameri-
cane, nici de centralele nucleare,
nici de organismele financiare
mondiale care ne-au făcut praf,
nici de teoria relativităţii - discu-
tabilă şi ea, se pare, nici de vac-
cinuri sau carduri cu cip, nici de
sloganul libertăţii. Nici măcar de
filosofia lui Kant în aceste con-
diţii. Lăsînd la o parte progresul
şi căut=nd la esenţe, observ că
centralele se construiesc şi se fac
scrum, avioanele au devenit biju-
teriile criminalilor care vor răz-
boi, capitalismul răsp=ndeşte ha-
os, sclavie, sărăcie, moarte, iar

vaccinurile şi ideile născute pe
lamelă, devin rapid ucigaşii ome-
nirii. Iată, „secularizarea” în di-
rect a vieţii contemporane, ge ne -
rată de trecerea frenetică de la
morala teocentrică la cea antro-
pocentrică, individualistă şi dis-
tructivă. Dacă aţi găsit o vervă
plină de metafore, diagnostice,
coerenţă morală şi literară, dacă
aţi aflat adevăr în condeiul meu,
nu este de la mine, ci din dragos-
tea de adevăr şi de Ţară. Încerc
să trezesc, să st=rnesc publicul,
să-l (re)conectez la tabla de va-
lori şi la adevărata realitate, as-
cunsă de operatorii capitalişti,
precum gunoiul după uşă. Citito-
rii înţelepţi îşi dau repede seama
că multă vreme au dat crezare
unui eroism al vicleniei, că au
trecut cu vederea peste moravu-
rile ce au înghesuit spiritul româ-
nesc sub scena teatrului extern.
Nu mai există în afară şi înăun-
tru. Ne-au amestecat şi gata!
Există Europa, normele globali-
zante şi at=t! Dar, e xis tă şi dreptul
la liberă exprimare. Şi, evident,
nimeni, nici con   textul vremii, nu
se poate sustrage observaţiei de
minima moralia. Tuturor români-
lor le a dre sez un îndemn, în egală
măsură, valabil şi mie: să fim
mai români! Nu c=teodată, ci
mereu: în apărarea ţării şi a cre-
dinţei, în salvarea României şi a
normalităţii, în g=ndirea altruistă
şi înţeleaptă. Încă se mai poate!

Interviu consemnat de Marin Ifrim
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M. I.: Faptul că aveţi un chip
de înger blond, original, frumos,
vă dă, cumva, un sentiment de si-
guranţă, de optimism, un atu faţă
de demersurile dvs. foarte accen-
tuate, cu un verb categoric? 

M. D. P.: Constatările domniei
voastre îmi creează uneori difi-
cultăţi descurajante. Dar mă stră-
duiesc să răm=n un luptător, nu
pentru titluri de glorie, ci pentru
a păstra curată haina de jurnalist
în cadrul unei intenţionalităţi de
con ştiinţă şi adevăr. De aceea
port salopetă, pălărie şi mănuşi
de dantelă cînd mă apuc să curăţ
prezentul de vulgaritate, parveni-
tism, corupţie, vedetism, prostie,
violenţă, tupeu, senzaţional, se-
xualitate. Există şi o teorie psiha-
nalitică despre luptător şi în  fă ţi-
şare (în speţă, fiind în dezavan-
taj), care ar rotunji schema inte-
rioară a problematicii, însă a-
ceasta face obiectul unei teme de
sine stătătoare. Mulţi nu vor să
audă adevărul, aşa că te atacă, te
fac con spiraţionist, te înjură, te a -
meninţă, te desfiinţează cu ajuto-
rul presei, dar asta nu schimbă
deloc adevărul. Ameninţările şi
avertizările pe care le primesc
prin e-mail sau telefon cu privire
la viaţă, mă fac să silabisesc pre-
văzătoare prezentul, dar îmi con-
firmă şi statutul de jurnalist inco-
mod. De aceea trăiesc pe furiş,
nu primesc acadele de la binevoi-
torii necunoscuţi, mi-am schim-
bat de c=teva ori domiciliul după
ce mi-am gă sit motanul mort la
uşă, nu dau fuga la înt=lnire cu
barosa nii care, declar=ndu-se în-
drăgostiţi de condeiul şi de figura
mea, îmi promit parcele pe lu nă,
nu stau la masă cu diavolii, mă
uit cu atenţie la deal şi la vale

c=nd trec pe zebră, şi înnoptez
doar în odaia mea. Mă bucur să
am aproape de mine tot mai mulţi
intelectuali români din ]ară şi de
peste hotare, care îmi încurajează
şi îmi susţin „verbul cate go ric”.
Vedeţi cum omenirea este ma -
nipulată să se depărteze cu fie -
care pas de starea originară, ca re
a fost nu numai o stare de bi ne
colectiv, ci şi o stare firească de
superioritate, prin însăşi structura
şi firea sa, şi să se îndrepte spre
devalorizare şi degradare, per -
vertire, împrăştiere şi destrăma -
re. Acesta e preţul pe care îl
plă teşte omenirea pentru a acope -
ri costurile uriaşei destabilizări
mon diale, pe care eu n-o pot ac-
cepta ca pe o favoare. 

M. I.: Nici nu ştiu unde să vă
aşez în „tabelul mendeleevian” al
propriei mele „istorii literare”.
Aveţi, să mă iertaţi de accent, un
scris foarte „bărbătesc”. Fireşte,
e vorba de chestiuni preconce-
pute. Nu vreau să vă obosesc cu
întrebări inutile. Văd în dvs. o...
„Xenă” a publicisticii. Ca ori ce
creator de literatură, mai mult
sau mai puţin subiectiv, cum vă...
percepeţi?

M. D. P.: Ostencios (cu sensul
de dificil) a vorbi despre percep-
ţia asupra propriei persoane, des-
pre acea încadrare a locului pe
care eul meu spiritual l-ar ocupa
în propria imaginaţie. Peste tot
tre buie să mă iau cu mine. Peste
tot trebuie să las eul meu, dar  să-l
iau înapoi ca pe un bun necesar,
semn că imaginea de sine ne in-
fluenţează comportamentele. O
percepţie bună a sinelui ne dă de-
terminare, energie, entuziasm şi
ne ajută să reuşim în îndeplinirea
obiectivelor. Ca o peliculă foarte
clară, mărturisesc, niciodată nu
m-am lăsat sf=rtecată de ideea că
aş fi cineva „fără de care”. Cine -
va care îşi distribuie prin linkuri
imaginea calificării în top. Vehi-
culaţii jurnalişti din topurile in-
terne sunt plătiţi cu mii de euro,
ca p=rghii ale unui sistem corupt
şi bolnav. Plata muncii mele este
recunoaşterea şi aprecierea unui
public tot mai numeros, căruia îi
mulţumesc pentru că acceptă să
stăm împreună la masa adevăru-
lui. Voluntariatul la cele două
prestigioase reviste de cultură
Agero şi ART EMIS invită la re-
flecţie şi la observaţii de bun
simţ, încearcă să construiască
pentru cititor o lume de date reale
şi de avertismente şi are la bază
dragostea pentru Ţară, pentru ro-
mânii înhămaţi cu forţa la căruţa
capitalismului, a sclaviei şi a să-
răciei; are la bază dragostea pen-
tru credinţa strămoşească în
Dumnezeu şi ideea de manifest
pentru sănătatea morală a omeni-
rii. Nu mă consider o „Xenă”,
cum preafrumos şi nobil mă nu-
miţi, dar ştiu sigur că jurnalismul
nu e o profesiune a firilor pline
de slăbiciuni.

„De aceea tr`iesc
pe furiş, nu primesc

acadele de la 
binevoitorii 

necunoscu]i, mi-am
schimbat de c=teva
ori domiciliul dup`

ce mi-am g` sit 
motanul mort 

la uş`...”
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Conci

Soldatul c-un ruksac în spate s-apropie de pod. Eu stau
Pe banca veche de mesteacăn şi ochii mei astâmpăr n-au.

Nu-mi pot da seama cât de bine se simte în bocancii grei,
Ci doar că jind curat e timpul când am ştiut mândria ce-i.

Purtam pe umeri toată lumea civilă când urcam în tren,
Entuziast precum un înger absent vremelnic din Eden.

Atunci te-am întâlnit, silfidă cu păr de aur prins în conci
Pe care-n lanul de secară l-ai desfăcut zvâcnit din sponci!

Nart

Să cred că-i fiica sărbătorii în haine scumpe de brocart
Şi că nici nu mă bate gândul cumva de ea să mă despart?

Să-mi pară că inspir mireasma livezilor à la Descartes
Cu ea alături când finişul e zilnic compromis din start?

Să-mi fac iluzii c-o s-apară ca un taifun prin geamul spart
Să-mi prelungească oful după, de-i e sau nu soroc de nart?

Ştiu doar că nu e un computer oricând pasibil de restart
La miezul nopţii-n care iese Orfeu, îngândurat, din cart!

Mers

Cel care merge-n două cârje în faţa mea încă nu-s eu:
De-o să-l ajung o să-şi dorească să aibă el destinul meu.

La o răspântie ce nu e adast un sfert de ceas măcar,
Ca şi cum s-a blocat pe roşu un semafor imaginar.

Când nu-mi mai zgârie auzul cadenţa cârjelor de lemn,
Mă-ntorc pe propriile urme cu pas energic şi solemn.

Totu-i zadarnic, căci din urma ce-acum e faţa mea venea
Un altul c-o proteză nouă din care straniu bocănea!

Ion Roºioru

S-a născut la 14 august
1944, în satul Grunj, co-
muna Mânzăleşti, jud.
Buzău. Poet, prozator,
eseist, publicist şi critic li -
terar. Profesor de limba
franceză la Liceul „Ion
Cotovu” din Hârşova,
unde întemeiază şi
coordonează Cenaclul li -
terar „Duiliu Zamfirescu”.
În 1994, urmează un
stagiu de specializare în
Franţa, la Rouen. A debu-
tat în 1962, în ziarul
„Viaţa Buzăului”. A tradus
în limba franceză
numeroşi autori români. A
tradus în limba română
versuri ale unor mari
poeţi francezi. A obţinut
numeroase premii lite -
rare, inclusiv premii ale
Uniunii Scriitorilor din
România, al cărei mem-
bru este de peste 15 ani.
A publicat peste 15 cărţi
de versuri, critică literară,
eseu, monografii etc. În
decembrie 2013, Asocia -
ţia Culturală „Renaşterea
Buzoiană”  i-a acordat
Premiul „Opera Omnia”.
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Sâmbătă, 8 iunie, 2013, înce-
pând cu ora 10:00, la Casa de
Cultură a Sindicatelor din Buzău,
s-a desfăşurat o importantă ma-
nifestare dedicată cărţii, care a  a -
vut ca protagonist pe scriitoarea
Viorica Popescu - preşedinta fi-
lialei Braşov a Ligii Scriitorilor
Ro mâni. Manifestarea a fost mo-
derată de cunoscutul publicist şi
scriitor Marin Ifrim.

Întâlnirea cu prietenii din copi-
lărie, cu scriitorii şi cititorii bu-
zoieni, dar mai ales cu colegii de
şcoală pedagogică, a constituit,
pen tru distinsa doamnă, un mo-
ment plin de emoţie şi de încân-
tare.

Cu ocazia acestei întâlniri, de
neuitat, am dorit să-mi exprim
câ teva gânduri şi idei despre do -
uă dintre volumele de poezii:
„Sal vaţi prin iubire” şi „Inscrip-
ţie pe timp”, pe care domnia sa
mi le-a dăruit.

Le-am citit şi recitit cu deose-
bită plăcere şi mărturisesc că am
trăit cu adevărat bucuria lecturii. 

Mi-au mers la inimă, pentru că
vin din vibraţiile unei inimi ce
ba te pentru semeni. Versurile a -
ces tea, superbe, nu pot fi simţite
decât cu inima. Numai inimii îi
este îngăduit să simtă frumosul
(ve zi „Privilegiu”, pag.6 din vo-
lumul „Inscripţie pe timp”).

Neobosită în drumeţii, prin ţa -
ră şi pe meridianele lumii, pelerin
la Locurile Sfinte, doamna Viori -
ca Popescu este o căutătoare
vred ni că de comori, în tainele
vieţii (vezi „Viaţa e un regal”,
pag. 69 din volumul „Inscripţie
pe timp”).

Vocaţia de educator, de slujitor
al sfântului cuvânt, se simte, pe
deplin, în versurile sale. Fiecare
experienţă de viaţă şi fiecare  e -
mo  ţie s-au dizolvat, în creuzetul
fiinţei sale, transformându-se în
versuri, ce ne comunică o sensi-
bilitate aparte (vezi „Crez”, pag.7
din volumul „Inscripţie pe timp”).

Poeta exprimă convingător ce
a trăit direct. Reuşeşte să scoată,
în lumină, ce e nobil în natura  u -
ma nă, dar şi ceea ce înseamnă
slă  biciune sau defect, căutând
„căi de vindecare”, prin credinţă
în Bunul Dumnezeu, iubire pură,
to leranţă, bunătate şi speranţă
(vezi „Îmbrăţişare de îngeri”,
pag. 45 din acelaşi volum).

Poezia sa are darul de a ne des-
chide porţi către lume, pentru a o
înţelege mai bine, ne îmbogăţeşte
privirea înlăuntrul vieţii. Poeta
po sedă ochiul care vede în adân-
cul sufletului semenilor săi (vezi
„Forţă şi sens”, pag.72 din ace-
laşi volum).

În versurile sale, am descoperit

sentimentul artistic dezvoltat,
gu s tul pentru frumos şi dragostea
pentru adevăr (vezi „Emin - Duh
Sfânt Român”, pag.81-82 din
ace laşi volum).

Priveşte către semeni cu bucu-
rie împărtăşită, cu căldură, cu în-
ţelegere şi iubire, dar şi suferă.
Su ferinţa poetei, înnobilată de iu-
birea Christică, este aceea că nu-i
poate ajuta pe cei în suferinţă,
decât rugându-se lui Dumnezeu
să-i ajute şi să-i aibă în pază (vezi
„Plâng şi mă rog”, pag.14 din vo-
lumul „Salvaţi prin iubire”).

Pot afirma, cu certitudine, că
doamna Viorica Popescu este o
poetă sentimentală, a cărei poe-
zie este aureolată de sentimentul
religios. Este un suflet deschis,
ri sipitor de iubire de semeni şi de
înţelepciune (vezi „Ideal de risi-
pire”, pag. 65 din volumul „Sal-
vaţi prin iubire”).

Ne îndeamnă să simţim cu ini -
ma, ne spune că nu putem iubi,
fă ră să ţinem seama de vibraţiile
inimii şi nu putem supravieţui, în
a fara simţirii din inimă (vezi
„Sub ploaia de crini”, pag.28 din
volumul „Inscripţie pe timp”).

Poezia sa e plină de învăţămin -
te, de sensuri, ne bucură şi, ci-
tind-o, devenim mai înţelepţi. Ne

Stelian Grigore
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arată calea iubirii lui Dumnezeu
şi cum să păşim spre mântuire.
(vezi „Retorică transcendentală”,
pag.48- 49, din volumul „Inscrip-
ţie pe timp”).

Momentul întâlnirii cu doamna
Viorica Popescu nu-l pot uita ni-
ciodată, pentru că, atunci, am fă -
cut cunoştinţă, cu adevărat, cu o
minte luminată, temeinică şi in-

credibil de activă, am cunoscut o
inimă deschisă pentru cele mai
bu ne şi mai frumoase lucruri, o
inimă ce emană un farmec deose-
bit.

b`rbatul plecat

Nu am a[teptat destul: 
orele, erele, limbile ceasurilor se preschimbau în limfa 
care curgea 
peste pleoape, invadând străzi, aeroporturi, canale, 
aerul dintre noi...
Nu ]i-am respirat niciodată sunetul, cravata, parfumul...
Căma[a atârnată - pe un col] de divan - era o mână moartă 
a destinului
ce plecase cuminte
peste nouă ]ări [i nouă mări...
erai eroul neînvins în războaie - Bărbatul, Ulise - neînfricatul:
nu te întorceai niciodată rănit!
Nu, sigur nu am avut răbdare să torc
secundele disperate ce mă lin[au 
cu fierbin]eala frun]ii, 
de fiecare dată când 
deschideam ochii peste zările inundate de tine...
din depărtare se auzeau doar ecourile 
tăcerii mele incolore...

Manuela Camelia
Sava

calcule

am început să număr secundele 
nu au ie[it pare...
am încercat să trec peste valurile ce ostenesc
curajoase la mal...
nu au cum să fie pare...
am socotit câte vie]i ar fi de ajuns să te iubesc: 
nu mi-au ie[it decât impare la numărătoare...

Volume publicate: 

„Între DA şi NU”, 
Editura Valman, 2009
„Feţele infinite ale poemei”,
Editura Valman, 2010
„Taina supremelor ceasuri”,
Editura Editgraph, 2012
„C`ma[a de rou`“, 
Editura Editgraph, 2013
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Multe şi importante lucruri, pe
care ar fi trebuit să le am în co -
mun cu profesorul Petru Ursa-
che, sunt cele am=nate. Şi le
am=nam pentru că, spuneam noi,
avem timp. Ne înt=lneam spora-
dic, vorbeam pe întrecutelea,
enunţam c=te ceva despre proiec-
tele pe care le aveam în faţă.
Apoi ne despărţeam cu promisiu-
nea unei reînt=lniri la care să
avem timp să vorbim „pe sătura-
telea”. Cu Petru Ursache şi cu
Magda Ursache, evident. Pentru
că erau, de fiecare dată, „una”.
Rar mi-a fost dat să văd at=ta ar-
monie intelectuală între doi oa-
meni. „Bătr=nul şi Magda”, îi
alintau prietenii. Dar şi nepriete-
nii spuneau la fel. Căci vorba
academicianului Valeriu Cotea:
„Pe Magda şi Petru Ursache ori
îi iubeşti cu patimă, fără rest, ori
îi respingi cu teamă, tot fără rest.
Ei nu cultivă relaţiile călduţe,
sunt oamenii care ard fără ce-
nuşă”. Ne-am citit unul pe altul
din respect, ne-am găsit compa-
tibili şi în atitudine şi în sub-
stanţă. Pentru că ne-am revendicat
mereu de la cultură, de la noută-
ţile de lectură. Fiecare înt=lnire
cu „ursăcheştii” era o sărbătoare.
Cineva făcea o remarcă vorbind
despre un cuplu celebru din lite-
ratura franceză: Sartre şi Simone
de Beauvoir. Cei doi îşi vorbeau
continuu, discutau continuu.
Chiar c=nd ieşeau în lume, la

adunări mai mult sau mai puţin
literare, cei doi se izolau într-un
colţ şi continuau să discute tot
între ei, cu aplomb, ca şi cum
atunci s-ar fi văzut după o des-
părţire de ani. Contrariau pe cei
din jur. Cam aşa apărea lumii
noastre, p=nă acum c=teva zile,
cuplul „Bătr=nul şi Magda”. 

Pregătisem pentru Profesor
vreo treizeci, patruzeci de între-
bări pentru un interviu consis-
tent, aşa cum îmi provoc interlo-
cutorii. Mi-a spus, aşa cum mi-a
spus şi părintele Iustin prin anii
‘90, că încă nu e cazul, că avem
timp să vorbim, să dialogăm pe
teme curente. Am am=nat dialo-
gul pentru altădată. Acest „altă-
dată” s-a transformat în „prea
t=rziu”. Vom publica c=ndva doar
întrebările, răspunsurile le vom
regăsi, cu siguranţă, în opera Pro-
fesorului. 

Înt=lnirea cu soarta

În plină sesiune de examene, în
martie 1983, în vremea studen-
ţiei, sunt invitat de un coleg de la
filologie să poposesc o noapte în
camera sa dintr-un cămin din
T=rguşor Copou. Locuri erau, ca-
merele debordau de paturi. În
acea noapte eram vreo opt per-
soane în cameră. După o seară
lungă de vorbe, după miezul nop-
ţii stingem lumina. Era frig afară,

un reşou completa căldura care
nu venea dinspre calorifer. La un
moment dat încep să tuşesc şi mă
trezesc. Fumător fiind, din cate-
goria celor care fumau nu mult ci
continuu, am pus tusea mea seacă
pe seama fumatului. Dar nu era
aşa. Perna unui coleg căzuse de
pe pat direct pe reşou. Iar mirosul
de burete poliuretanic ars era în-
grozitor, sub forma unui fum
dens şi înecăcios. Am deschis
geamul, am trezit pe toată lumea,
am chemat paznicul care moţăia
sub o scară. Era spre ora trei di-
mineaţa. Mi-am luat bagajul, îm-
preună cu un alt coleg de an,
Adrian Popa, de la Bacău, fiul in-
spectorului de română de atunci
(o spun pentru rigoare!) şi am
plecat în Copou. Era frig, dar fri-
gul ne-a ajutat să ne refacem res-
piraţia ultragiată de mirosul greu
de plastic ars. Dimineaţa la ora 9
aveam examen la Folclor cu pro-
fesorul Petru Ursache. Cu ochii
c=rpiţi de somn şi emoţie ne tra-
gem biletele de examen. Mi-a
căzut, între altele, ceva despre
predestinare şi soartă, referirile
fiind la folclorul românesc. Fap-
tul că am fi putut să murim atunci
sufocaţi în somn, ţinea de predes-

Adrian Alui Gheorghe
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tinare? Că nu am murit, totuşi,
ţinea de soartă? Am detaliat acest
lucru la examen, cu profesorul
examinator, care era Petru Ursa-
che. Am purtat subiectul prin
toate mediile folclorului nostru.
Mi-a pus zece. Şi am rămas prie-
teni. Ne-a condus apoi, pe mine,
pe Aurel Dumitraşcu şi pe Adrian
Popa, în Copou, pe o ban că [i am
continuat să vorbim despre şu-
brezenia noastră în faţa destinu-
lui. 

Doctoratul

Nu am avut niciodată ambiţia
să devin doctor în ceva. Fiecare
carte de creaţie pură, poezie sau
proză, înseamnă, îmi spuneam
eu, mai mult dec=t un doctorat.
Însă conştient fiind că bibliote-
cile există doar pentru a fi jefuite
de înţelesuri şi subînţelesuri, am
adunat în preajmă o mulţime de
cărţi care trebuiau parcurse. Ri-
goarea unui doctorat ar fi fost
aceea care m-ar fi pus la treabă.
Aşa că l-am căutat pe Profesor şi
i-am spus că am o obsesie, bas-
mul românesc „Tinereţe fără
bătr=neţe şi viaţă fără de moarte”
şi o temă: să demonstrez că acest
basm e o contribuţie românească
la fondul universal de utopii.
Profesorul mi-a făcut loc pe lista
lui de doctoranzi. După patru ani
de lucru, de lecturi, de discuţii,
de renunţări şi reveniri, îl anunţ
pe Profesor că eu nu pot termina
lucrarea, aşa cum am concepu t-o,
că abia am vreo cinci sute de pa-
gini de manuscris şi încă vreo
c=teva sute de pagini de fişe, că
aş mai avea nevoie măcar de
patru, cinci ani. Eram la nu-ştiu-
ce manifestare la Iaşi, profesorul

mă ia deoparte şi îmi spune sec:
Ai două săptăm=ni să închei lu-
crarea, o laşi exact în punctul în
care ai ajuns, faci rezumatul şi
gata. După ce susţii doctoratul,
nu ai dec=t să lucrezi la temă c=t
vrei. Organizarea unei teme nu
constă în numărul de pagini, ci în
puterea de a o încheia la un mo-
ment dat!

În două săptăm=ni lucrarea
mea, „Tinereţe fără bătrîneţe şi
sentimentul tragic al timpului”
era gata. În iunie 2004 am susţi-
nut-o. 

O şotie

În anul 2010, pe 15 mai, Profe-
sorul împlinea 79 de ani. Muncea
pe ruptelea. Se ascundea la Si-
naia, acolo unde avea o garso-
nieră pusă la dispoziţie de un fost
student şi scria. Pentru că se
apropia ziua Profesorului, am
pus la cale cu Magda Ursache o
şotie. Cartea la care lucrase şi o
pusese deoparte se numea „Isto-
rie, genocid, etnocid”. Nu era
gata, dar Profesorul nici nu părea
să vrea să o definitiveze, fiindu-i
extrem de drag subiectul. Am
primit manuscrisul de la Magda
U., am scris o prefaţă şi am tipărit
cartea. Pe 15 mai la Suceava era
programat un t=rg de carte. Pro-
fesorul era invitat să conferen-
ţieze, să lanseze o altă carte.
Eram de faţă. După ce a vorbit
Profesorul, trebuia să vorbesc eu
despre ediţia nouă din Mic tratat
de estetică teologică. El s-a aşe-
zat cuminte pe scaun şi asculta.
Eu am început să vorbesc cu fra-
zele sale din „Istorie, genocid, et-
nocid”. Îl văd surprins, îşi ciu-
leşte urechile, după care spune:

„Dar astea sunt frazele mele!”
Nu bag în seamă remarca, conti-
nuu să vorbesc. Fac referire la
text, fără să spun titlul cărţii.
Uit=ndu-se însă spre sală, Profe-
sorul observă un lucru straniu:
toţi cei care formau auditoriul
aveau în m=ini o carte pe care el
nu o cunoştea, dar care îi purta
semnătura. Pentru moment mi-a
fost teamă să nu i se şubrezească
inima. A rezistat. 

Demers pentru 
o cultur` moral` 

Lista cărţilor semnate de Pro-
fesor este amplă şi acoperă cele
mai diverse domenii. Toate au,
însă, un numitor comun: se re-
vendică de la valoare, de la tradi-
ţie şi de la o morală sănătoasă.
Personalităţile la care se rapor-
tează Profesorul în scrierile sale
sunt emblematice: Titu Maiores -
cu (Titu Maiorescu. Esteticia-
nul), Mihai Eminescu (Doina;
Luceafărul), Mircea Eliade (Ca-
mera Sambo. Introducere în ope -
ra lui Mircea Eliade), Paul Goma
(Omul din Calidor), Cezar Ivă-
nescu (Înamoraţi întru moarte.
Eros-Poesis la Cezar Ivănescu).
Dar şi la Anonimul care a scris
Mioriţa, căreia (căruia) îi face un
monument impresionant (Mio-
riţa - dosar mitologic al unei ca-
podopere). Nu lasă deoparte nici
„cazul Mărie” (Cazul Mărie. Sau
despre frumos în folclor), „bucă-
tăria vie” (Bucătăria vie: file de
antropologie alimentară), „este-
tica teologică” (Mic tratat de es-
tetică teologică) sau „etnosofia”
sau chiar „sadovenizarea” (Sado-
veniz\nd, sadoveniz\nd. Studiu
estetic şi stilistic) literaturii noas-
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tre. Bucuria scrisului se vede din
frumuseţea ti tlurilor date cărţilor.
Între toate cărţile Profesorului
însă, „Istorie, genocid, etnocid”
mi se pare cartea cea mai apro-
piată de aspiraţia spre înţelegerea
lumii noastre, a răului care ne-a
însoţit istoria. O sintetizare a în-
ţelesului acesteia poate fi bene-
fică eventualului cititor, pentru
conturarea unui profil interior al
Profesorului. „Culpa colectivă”
pentru răul istoriei este asumată
individual de cel sensibil, de cel
care raţionează. L-am auzit pe
Profesor vorbind despre momen-
tele din viaţa sa, din istoria ime-
diată, în care ar fi putut ajuge la
închisoare, la politici, pentru mo-
tivul de a spune că eşti (even-
tual)... român. Depindea de
tonalitate. Nu a ajuns, de asta
avea o consideraţie aparte pentru
cei care „fuseseră aleşi” să repre-
zinte România în închisoare. L-
am întrebat: Aţi fi rezistat? Mi-a
răspuns: Acolo, în închisoare, ci -
ne nu avea conştiinţa că are o mi-
siune, pierea. De asta cred că aş
fi rezistat. 

Despre „istoricid”, 
modele şi eroi. 
O relectur` a c`r]ii 
„Istorie, genocid, 
etnocid” 

a) „Fenomenul Piteşti” nu e,
totuşi, un fenomen muzical

În vremuri de război eroul e cel
care apără o cauză, care moare pe
c=mpul de luptă sau, în cel mai
fericit caz, este cel care trăieşte
după luptă în numele unui ideal
colectiv. 

În vremuri de pace eroul este

artistul, cel care preia energiile
unui neam şi le converteşte în
artă, în iubire, în mitizarea vechi-
lor bătălii, în descifrarea căilor
pentru un ipotetic viitor. 

Dar ce se înt=mplă în vremu-
rile nealese, în care războiul des-
chis este escamotat într-o pace
str=mbă, c=nd fronturile sunt în-
chise, iar în vechile răni se răsu-
cesc continuu săgeţile înmuiate
în otravă? Dar ce se înt=mplă
atunci cînd arta este ur=ţită prin
ideologizare, c=nd artistul-erou
este alungat din cetate, ostracizat,
iar arta este maimuţărită în fel şi
chip de ideologii calpe? Unde şi
cine este eroul, în aceste condiţii?
Poate trăi un neam fără modelele
care l-au consacrat în istorie?
Poate trăi un neam fără artiştii
care i-au definit sensibilitatea,
care au limpezit calea spre pan-
teon eroilor naţiei? Poate trăi un
neam fără religia care i-a dat o
metafizică, fără calea care să
arate duhului din om sensul ieşi-
rii din „animalitate”? 

La întrebările acestea şi la al-
tele şi mai inspirate încearcă să
răspundă cartea profesorului
Petru Ursache, întitulată at=t de
ispititor „Istorie, genocid, etno-
cid”. Mărturiile despre perioada
comunistă, despre şi din războiul
de „desţărare” a României sunt
multe, dar incoerente. Că aşa au
fost vremurile şi contextele şi in-
teresele politice post-revoluţio-
nare. Profesorul Petru Ursache
face, însă, un lucru extraordinar:
pune în coerenţă mărturii, arată
cum pot fi adunate aceste mărtu-
rii, scrise (şi trăite) pentru a da
imaginea iadului prin care au tre-
cut românii în perioada ideologi-
zării forţate. Cartea aceasta,
„Istorie, genocid, etnocid”, prin

exemplaritatea modelelor şi a
ceea ce reia ca probe din cărţile
şi documentele comentate, prin
semnalul de alarmă tras în ceea
ce priveşte derapajul p=nă la
aneantizare a destinului unui
neam, ar trebui să fie un manual
de studiat obligatoriu în toate
şcolile din România! 

E plină aria curriculară educa-
ţională din şcoala românească de
după Revoluţie de materii para-
zitare şi nu avem un manual de
istorie adevărată despre perioada
comunistă. Cum şi cu ce să-i
ferim pe bieţii elevi de azi de că-
derea sub istorie, dacă nu le ară-
tăm limitele la care a ajuns
umilinţa şi umilirea generaţiei
bunicilor şi părinţilor lor? „Feno-
menul Piteşti” poate să pară unui
imberb de astăzi vreo experienţă
muzicală sau altceva recreativ, în
lipsa unei explicaţii directe, după
mărturii. Acea celebritate diabo-
lică, Eugen Ţurcanu, care a con-
dus „fenomenul Piteşti”, cea mai
dezumanizantă experienţă din
Europa, de după război, ar ră -
m=ne, prin uitare, iertat de isto-
rie. Iată ce spune profesorul Petru
Ursache, relu=nd informaţiile din
mărturiile „subiecţilor” care au
trăit direct experimentul: Ţurca -
nu transforma în derizoriu Istoria
românilor, mai veche sau mai
nouă, considerată fără eroi şi fără
glorie, cu domnitori beţivani, tră-
dători, desfr=naţi şi lacomi de
avere. Să ne amintim că unii is-
torici postdecembrişti au înfăţişat
şi ei pagini din trecut, în manieră
derizorie, vorbind despre „firea
românilor”, îndeosebi despre
domnitori, beţivani fără pereche,
intriganţi, criminali şi trădători.   

[...]
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Hopa Mitică

Eu groapa singur nu mi-o sap,
N-am greutăţi în exprimare,
La mine plumbul nu-i la cap,
Ci... la picioare.

Măsură 
de precauţie

Vă întrebaţi de ce din nou am cioc? 
V-o spun, imperturbabil, să se ştie:
Epigramiştii, dacă am noroc,
Se vor lua de el, nu de... chelie!

Matematicǎ 
aplicatǎ

Mulţi escroci, precum se ştie,
Au fǎcut la noi avere
Folosind cu dibǎcie
Ridicarea la putere.

Unui 
„om de afaceri”

Deşi e astǎzi plin de bani
Nici sǎ citeascǎ nu prea ştie,
Cǎ a fǎcut doar 4 ani
...De puşcǎrie.

Vestea rea

E dezastru, dragul mamii,
Iar s-a anunţat la ştiri:
Mai ceva ca un tsunami
Vine... valul de scumpiri.

Unui chirurg ambidextru

Doctorul meu Nae,
Cunoscut deja,
Cu o mână taie
Şi cu alta... ia.

Garanţie 
la saltul cu paraşuta

Instructorul, ca o aspidă,
I-a spus, făcându-se că plouă,
Că dacă n-o să se deschidă
I-o va schimba cu una nouă.

La mulţi români, 
de Sf. Nicolae

Bocancii, fata cea sǎracǎ,
I-a pus la geam într-o extremǎ;
De-ar avea Moşu’ bani sǎ-i facǎ
Mǎcar cu... cremǎ.

Preferinţǎ

Vrǎjit de sânii sǎi enormi,
De gura sa cu buze dulci,
Cu ea nu ţi-ai dori sǎ dormi,
Ci... sǎ te culci.

Tâmplarul 
în faţa unui nud

Când o vǎd zâmbind aşa
Din tablou, de bunǎ-seamǎ,
Aş dori sǎ-i fac ceva;
N-aţi ghicit... sǎ-i fac o ramǎ.

Născut la 15.11.1942 în co-
muna Borduşani, judeţul Ialo -
miţa. 

Absolvent al Facultăţii de
electrotehnică, Institutul Po-
litehnic Iaşi.

Inginer, profesor.
Membru al Uniunii Epigra -

miştilor din Rom=nia.
Vicepreşedinte al Cenaclului

umoriştilor „Nicolae Grigore
Mihăescu - Nigrim” al Casei de
Cultură „Ion Caraion” a mu-
nicipiului Buzău.

Preudonime literare: Ciu-lin,
Dumitru Ion-Borduşani.

Opera: rondeluri, epigramă.
A compus (muzică şi text):

Imnul festivalului buzoian, Im -
nul satului natal, Imnul pro mo -
ţiei 1965 al Facultăţii electro-
tehnice Iaşi, melodii umoris-
tice.

Volume de autor: Ghilotina
cuvântului - rondeluri politice,
(1997), Şah etern (rondeluri,
2007), Inspiră-mă, Doamne! -
La umbra psalmilor (rondeluri,
2007), Epigrama - Ghilotina
modernă Miti... cisme (epigra -
me, 2011). 

Este publicat în culegeri şi
antologii de epigramă.

Ion Mitic`
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George Tarara

Cred că orice apariţie edito ri a -
lă constituie, potrivit unei fericite
formulări a lui Mircea Florian o
„bi ruinţă a gândului”. Şi urmea -
ză, negreşit, unei înfrângeri. 

Aceas tă izbândă iese din suc-
cesiunea evenimenţială strictă.
Proclamă depăşirea într-un alt
plan, superior ierarhic în raport
cu rutina, altfel acaparatoare şi
evident obositoare, a existenţei
supusă regulii paralelogramului
de forţe şi care, dintr-un aseme-
nea motiv, scapă controlului.

Căpătând realitate, mai ales în
haină eseistică, o carte editată are
menirea reconvertirii energiilor
sufleteşti, acumulate din ciocni -
rea cu prezentul palpabil şi po -
triv nic, în repere esenţiale pentru
alţii. Acestui demers, deloc facil,
du reros până la amputare afec ti -
vă, i se subsumează şi volumul
Oa nei Şerban intitulat „Aşa a
fost, se-ntâmplă-n viaţă” (tipărit
în condiţii grafice deosebite la
„Editgraph” Buzău).

Victoria spiritului nu înseam -
nă, în acest caz, o riguroasă şi se -
veră raţionalitate. Pentru că ar
ie şi din canonul sufletesc al au-
toarei, mai predispusă la confesi -
uni „pe dedesubt”, decât la for-
mule explicative. Marchează,
mai de gra bă, o altfel de înţele ge -

re a vi e ţii şi a temeiurilor ei, pro -
venită din comandamente de uni-
tate şi pu ritate, menţinute intacte
cu ori ce preţ, inclusiv cu cel al re -
nun ţărilor, care nu o mai pot răni.

În ceea ce o priveşte direct pe

Oa na Şerban, trebuie să semna -
lez un fapt pe care îl aşteptam de
ceva vreme: maturizarea filoso -
fi că. Am în vedere, în primul
rând, adâncimea nebănuită pla sa -
tă dincolo de imaginea, ajustată
liric, a ti tlului. Formula corectă
din punct de vedere gnoseologic
- „asa a fost să fie, se întâmplă în
viaţă”- apare rescrisă din per-
spectiva experienţei personale.
Transformarea a generat o tensi-
une între necesitatea acceptării
unui determinism, pe care l-aş
numi constatativ („aşa a fost”) şi
cerinţa înţelegerii succesiunii de
evenimente aleatorii, ce ne afec -
tează exis tenţa („se întâmplă în
viaţă”). Aici, ideea funda men tală
este cea conform căreia un filo -
sof nu poate eluda în nici un chip
aceas tă încordare. Trecerea este
rele vantă: de la viziunea omului
aflat sub puterea vremurilor (în
fond, a cronicarului doar minu -
ţios), la cea a înţeleptului (sau,
măcar, a flat pe calea înţelepţirii),
îmbo gă ţit mental, mai calm, mai
detaşat şi implicit superior în
gândire. Atingerea transcenden -
ţei, visul nemărturisit al oricărui
metafizi ci an, capătă, iată, o ex-
presie ine dită. Acesta este sem-
nul des păr ţirii de corporalul
mes chin, dominator şi, în acelaşi

S-a născut la data de 23 oc-
tombrie 1956, în Buzău. 

Eseist , doctor în filozofie.
Membru al Cenaclului „Viaţa
Buzăului”. Editor şi coordo-
nator al unor publicaţii ale
Colegiului Naţional „B. P.
Hasdeu”. Colaborator la di-
verse publicaţii locale şi
naţionale. Unul dintre cei
mai apreciaţi intelectuali ai
Buzăului, cariera sa didactică
fiind una exemplară.
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timp, devorator de spaţii ce nu
mai pot hrăni lotu sul spiritualu-
lui.

În al doilea rând, transforma -
rea constatării în explicaţie este,
în buna tradiţie a lucrului „bine
fă cut”, produsul unei distilări
cul turale. Identific, mai întâi de
toate, planul unei prelucrări, bine
dozat` din surse filosofice şi nu
numai. Se întrepătrund perspec-
tive şi sisteme referenţiale de
ana liză, ilustrate de nume impor-
tante ale reflecţiei. Nietzsche şi
Paler, Descartes şi Barthes, Goe -
the şi Paleologu, Voltaire şi Pes-
soa reprezintă, în ansamblu, o
splendidă alăturare, filtrată prin
propria capacitate a autoarei de a
sublima informaţia în intero ga ţi e.
Apoi, merită să subliniez pre -
zenţa, în subtext, a influen ţelor
din partea lui Foucault şi Marion.
Ele ţes canavaua abordărilor în-
treprinse de Oana Şerban. Aces-
tea nu sunt, în fond, decât e xer -
ciţii hermeneutice de tip tare.
Disecă ce ea ce este de desfăcut,
taie ceea ce este de împărţit, şi
leagă ceea ce este de dăruit. Am -
bivalenţa pla nurilor se recon ver -
teşte într-o sumă de teme şi afir-
maţii care, prin autenticitatea lor,
pun cititorul pe gânduri. Exem-
plific prin câteva dintre cele care
merită toată atenţia, datorită mie -
zului lor metafizic incontestabil.

„Anonimatul ca falsă terapie”
(pag. 12) aduce în discuţie efec -
tele sociale perverse ale diso nan -
ţei cognitive. Motivele din ca te -
goria orgoliilor, indife ren ţe lor
sau retragerilor, prin care ieşim
din situaţii neprevăzute sau je -
nante, exprimă o cădere în anoni -
matul heideggerian, atât de bine
redat în particula „se”. „Aşa se
face” devine un principiu al cu -

min ţe ni ei comportamentale, în
care este anulată orice individu-
alitate.

„Conformismul de sufragerie”
(pag. 18) defineşte locul mulţu -
mirii de sine. Mai întotdeauna în-
temeiat pe sintagma „aşa a fost să
fie”, el denotă lipsa de putere a
omului, incapabil să avanseze, să
schimbe, să înnoiască ceva în
viaţa proprie sau a celorlalţi. Ast-
fel, este marcat un soi de acomo -
dare afectivă, lipsită de orice
tră ire în sau pentru relaţia deja
osificată într-un paravan bun să
ascundă tensiuni latente.

„A trăi la întâmplare” (pag. 57)
în seamnă a pierde raţiunea bine -
lui şi a răului. Criza valorilor mo -
ra le ne sufocă trăirile - iată stri -
gătul de alarmă, lansat de Oana
Şerban. Inexistenţa repe re lor va -
lorice generează un univers alea -
toriu: ceea ce e bine azi, de vi ne
rău mâine, nimic nu mai are im -
portanţă, totul se relativizează ca
într-un joc al dramelor perfect
substituibile, din deşertul de cre -
tă al vieţii. Tensiunile dispar, lu-
crurile şi actele se ordonează în
suprafeţe semnificante, articulate
după legile diferenţelor. Doar in-
stinctul, pornire primară a vieţii
exprimabilă în mărimi cuantifi-
cate, instituie alegerile. Dar, mai
sunt oare, acestea, alegeri? Aici,
post-modernismul îşi arată limi -
tele. Este incapabil să genereze
moralitate. Rămâne prins în cap-
cana facticităţii, cea în care a trăi
drept devine a trăi bine. 

„O societate construită după
metafizica privirii” (pag. 78) ar fi
una plasată sub aripa aspectelor
umanităţii: răgaz, bună credinţă,
alături, împreună etc. A lua dis -
tan ţă devine elementul definito-
riu al unei atitudini filosofice faţă

de celălalt. În sensul bun al anti -
chi tăţii greceşti. Este încă un
semn că demersul Oanei Şerban
se desfăşoară sub lumina plato -
nismului.

Dar probabil că piesa de re zis -
tenţă este portretul filosofului
(pag. 86). Oana Şerban arată că a
înţeles menirea sophos-ului: ace -
ea de a nu se lepăda niciodată de
sine, de a fi întotdeauna autentic,
nu om de prag (adică un om al
trecerilor repetate, înainte şi îna -
poi, în funcţie de interese), de
a-şi asuma tăria unei vreri, mai
înal tă şi mai puternică decât pro-
pria sa voinţă. Autoarea refuză,
aşa dar, statutul de fiinţă de hârtie
(care foşneşte şi cam atât!), pe
cel de făuritor de tremur (dezor-
donat şi agresiv prin prezenţă),
pentru a-şi alege, conştientă, pe
cel de filosof. Conform jură mâ n -
tului socratic, evident: „Iubite
Pan şi voi, zeităţi de aici, câte
sun teţi, faceţi să dobândesc fru -
mu seţea lăuntrică. Iar dinafara
mea să fie toate prietene celor din
mine. Fie, apoi, să-l socotesc pe
înţelept bogat. Şi să am parte de
o avere nici mai mare nici mai
mică decât aceea pe care numai
omul cumpătat poate şi să o poar -
te şi s-o mâne” (Phaidros, 279 e).

În încheiere, câteva consi dera -
ţii stilistice. Verbul este bine stru -
nit, iar efluviile lirice sunt atâtea
câte trebuie. Rigoarea metafizică
potenţează erupţiile sentimenta -
le. Din această inter ac ţiune, de -
cur  ge o luciditate suspectă,
între ţinută de gustul amar al
replierii. În nici un caz al renun-
ţărilor, chiar dacă luciditatea
aduce sufe rinţă (sau cum spune
un prieten comun, câte melan-
colii, atâtea cărţi). Iată de ce,
Oana Şerban este o învin gătoare.
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Daniela ªonticã

Gr`dina

Dimineaţa un strugure brumat
prin care s-a oglindit soarele
venit de sub lumi glaciare
trăgând după el franjurii pustietăţilor cosmice.

La prânz platouri întregi
cu exotice arome
cu păstăi verzi, untoase, munţi de rodii însângerate
tăiate de ascuţişuri de Toledo
o, pe tâmplele acestor spade sunt încrustate 
istorii
care mi se rostogolesc 
spre cerul gurii ca dintr-un viitor atât de bun.

La ceasul la care se ia ceaiul 
îmi îngrop gleznele cu ghirlande 
în jocuri nebuneşti
ca-ntr-un covor din Fanar 
dar nu ştiu cum 
am ajuns prizoniera acestor liane ciudat împletite
ce inundă princiara masă din pridvor
crengile cresc şi sufocă terasa
într-o catastrofică maree vegetală
te aşteptam tremurând pentru viaţa fructelor 
şi pentru destinul gata croit al grădinii nebune
mă ascunsesem acolo de singurătate.

Seara un măr ascetic,
iar dimineaţa următoare a venit el
impecabil în livrea lui
cu degetele înmănuşate în alb
a decupat o uşă în zidul de crengi
şi mi-a deschis-o
iar dincolo de ea am văzut
oraşul de sus
grădinile erau aşa de monotone 
nici un trandafir nu avea o petală în minus

iar margaretele egale se pregăteau să îmi spună 
bun venit
în viaţa ta. 

M`tase

Nici azi n-o să-mi trimiţi de departe 
un semn,
nici azi uitarea nu e mai mult 
decât o poveste despre cum respiră luna topind 
haotic mizeria în adâncuri
să mă fac mică 
fără un cuvânt
să rămân martora aceleiaşi ispăşiri interminabile

voi continua să trăiesc printre insistenţii cerşetori
de trup 
iluzionaţi că în dorinţă 
ei 
ştiu cum arată Dumnezeu

să rămân, aşadar, o dulcinee în faţa morilor de
vânt 
dinspre răsărit 
de unde veştile vin scrise pe mătasea 
din care viermii au zburat lepădând cămăşile albe 
cu două secunde înaintea morţii

numai eu şi concubinele din Joseon 
exersăm arta unei adânci înţelegeri 
şi doar un semn de la rege 
ne face fericite.
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Iată că palmaresul romanesc al
lui Dumitru Dănăilă spore[te cu
o nouă carte inspirată din actuali -
tatea imediată - Întoarcerea (E di -
tura Editgraph, Buzău, 2012).
Este cel de-al cincilea roman,
după Destine la indigo (2008),
Iu birile de altădată (2010), În
căutarea paradisului (2011) [i
Robul zarului (2012), toate apă-
rute, după cum se poate vedea,
într-un interval de timp destul de
redus, ceea ce dovede[te puterea
de muncă uimitoare a autorului
care, ziarist de profesie, a acumu-
lat o vastă experien]ă [i probabil
că [i o dexteritate extremă a scri-
sului străin oricărei redundan]e.

Romanele lui Dumitru Dănă -
ilă, proaspăt membru al Uniunii
Scriitorilor din România, Filiala
Bacău, conturează avizat o amplă
frescă a tranzi]iei române[ti care
nu dă niciun fel de semne că s-ar
mai isprăvi vreodată.

Protagonistul ultimului roman
este un ]ăran din Câmpia Bărăga-
nului, mai exact comuna Padina
aflată în partea de sud a jude]ului
Buzău, nonagenarul George Bă-
răgan (nume generic încărcat de
o întreagă simbolistică rurală),
poreclit, se în]elege de ce, Pălma -
[u. Planul diegetic principal se
derulează din primăvara până în
toamna anului 2012, mai precis
din ajunul zilei în care bătrânul
Bărăgan î[i serbează împlinirea
celor nouă decenii de via]ă [i

până la moartea acestuia interve-
nită câteva luni mai târziu. Dra -
ma ]ăranului atât de încercat de
istorie [i de destinul propriu este
aceea că dorin]a sa secretă de a-[i
vedea recoagulat, pe temeiuri în-
trucâtva feudale, clanul familial,
nu se mai poate împlini. {i nu
doar familia lui s-a ciocnit atât de
violent de o istorie vitregă ca re o
va scoate definitiv din matca ei
rurală. Comunismul cu colecti vi -
zarea lui for]ată a avut un impact
nefast asupra satelor ro  mâne[ti [i
a dispersat o întreagă civiliza]ie
ancestrală [i mai ales a reu[it tri-
sta performan]ă de a distruge
dra gostea românului fa]ă de pă-
mânt. 

O ultimă, dar destul de palidă
[ansă ar fi ca tranzi]ia, prin în-
răută]irea vie]ii oră[enilor cărora
pensia drastic diminuată nu le
mai ajunge să trăiască nici mă car
la limita decen]ei, să-i readu că în

satele pe care le-au pă răsit în ca-
drul atât de celebrelor, prin tam-
tamul propagandistic făcut în
jurul lor, muta]ii geografico-so -
ciale prilejuite de furia megalo-
manică a industrializării so   ci alis-
te din anii 50-60. Nonagenarul
are bucuria să vadă că măcar una
din fetele lui, Angelica Răduca -
nu, s-a întors la vatra părintească
\mpreun` cu so]ul ei, Ilie. N-a re-
curs din convingere, ci din strin-
gentă nevoie, de nu cumva din
disperare, la a cest gest salvator.
Nu se [tie însă dacă familia sexa-
genară va beneficia pentru multă
vreme de a van tajele vie]ii la ]ară,
dat fiind că o boală tainică [i ne-
iertătoare o sapă lă un tric pe pen-
sionara reruralizată. Sora ei mai
mare, Pro fi ra Leonte, căsătorită
cu un ma   is tru, Drăgan, [i ajunsă,
prin trans ferul acestuia, învă]ă -
toare în Bucure[ti, va muri de
aceea[i maladie neiertătoare chiar
în vara cu pricina. Abia cu ocazia
înmormântării ei, familia în]ele -
ge de ce bucure[teanca î[i tergi-
versase sine die stabilirea în
provincie. Nonagenarul, fost [ef
de echipă în ceapeul cu pământ
mă nos al satului de câmpie, î[i
pier duse în împrejurări tragice
cei doi fii care ar fi putut să-i per-
petueze numele [i visele de trudi -
tor al gliei. Vlad căzuse cu trac  -
torul într-un canal de iriga]ie în-
trucât, obligat să lucreze [i noap-
tea, a dor mise la volan, iar celă-

„Romanele lui
Dumitru D`n` il`,
proasp`t membru al
Uniunii Scriitorilor din
România, contureaz`
avizat o ampl` fresc`
a tranzi]iei române[ti
care nu d` niciun fel
de semne c` s-ar mai
ispr`vi vreodat`.”
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lalt, Lu ca, „a înro[it câmpia îna -
inte de a pleca la oaste”, adică a
fost ucis, probabil din gelozie, de
un criminal al cărui nume nu s-a
a flat niciodată.

Dacă întoarcerea fetelor [i a
celor doi gineri ai lui George Bă-
răgan în sat, spre a lua frâiele
gospodăriei în mâinile lor oră[e -
ni zate pre] de-o genera]ie, stă mai
mult sau mai pu]in sub semnul
ilu zoriului [i al imposibilului, de
revenirea [i stabilirea vreunuia
dintre nepo]i nici nu mai poate fi
vorba. Profira are o fiică avoca -
tă, e vorba de Despina Neme[, [i
un fiu, Eusebiu, cu apucături de
beizadea, neavând nicio ocupa]ie
la cei 32 de ani ai săi [i fiind im-
plicat într-un eveniment rutier în
care a omorât un om. Când buni-
cul nonagenar află că odrasla nu
va fi pedepsită în niciun fel, în-
trucât va fi scoasă, de către avo -
ca]i diabolici, basma curată, se
o]ără[te pentru că a[a ceva nu are
niciun punct tangent cu valorile
sale morale cultivate cu îndârjire
constantă o atât de îndelungată
via]ă de om: „Nu-i plăcu bătrânu-
lui răspunsul. El [i-a învă]at co-
piii să fie cinstisti]i [i drep]i.
Când nu s-a întâmplat a[a, s-a su-
părat foc pe ei. {i acum s-ar a -
prin de. N-ar fi bine, abia î[i
pro pusese să nu-i contrazică pe ai
săi, să accepte ce spun, să nu
strice cheful.” Ceva mai bine pe
scara de valori morale ale bătrâ-
nului care a fost un justi]iar la
vre mea lui, chiar dacă s-a consi-
derat prea mic pentru a schimba
societatea rău întocmită de al]ii,
stau nepo]ii buzoieni adu[i pe
lume de mai productiva Ange-
lica: e vorba de Eleonora, coafe -
ză, de Vi[an, chitarist într-o for-
ma]ie ce cântă mai ales pe la

nun]i, de Mirel, agent de pază la
o firmă [i de Ionu], ziarist la un
oficios din Cetatea lui Sava Go -
tul. Ultimilor doi, încă holtei, pă -
rin]ii le lasă, prin plecarea lor la
Padina, apartamentul de două ca-
mere, în blocul în formă de semi-
lună din spatele restaurantului
„Pomul Verde”, prilej [i acesta de
eternă ciondăneală [i de a-[i că -
uta râcă neîncetat, chiar [i la ani -
ver sarea bunicului, stare de ten-
 siune alimentată de neajunsuri [i
de nesiguran]a zilei de mâine. De
altfel, cel de al doilea filon die-
getic al romanului îl constituie
tocmai acest perpetuu malenten -
du dintre cei doi fra]i celibatari,
ultimul dovedind nu odată por-
niri de-a dreptul malefice.

E greu de spus dacă romanul
social al tranzi]iei este ingredien-
tat cu cel de dragoste sau invers,
de nu cumva ambele se împletesc
într-o structură armonioasă de in-
vidiat. Cititorului îi este dat să
asiste, după [i printr-un procedeu
amintind de cel din {eherezada,
la frumoasa [i dramatica poveste
erotică a lui George Bărăgan care
în tinere]e a fost asaltat deopo-
trivă de înstărita Fili]a Co[ovei [i
de mult mai săraca Floarea, am-

bele a[teptând nerăbdătoare să se
întoarcă de la oaste acest consă-
tean harnic amintind, până la un
punct, de Ion al Glaneta[ului. Că -
ile [i resorturile dragostei rămân
încurcate pentru flăcăul disputat
aprig de cele două fete din sat:
„Întrebarea asta m-a zgândărit dă
la tinere]e până în ziua dă azi. Nu
i-am aflat niciodată răspuns.
N-am în]eles dă ce umbla după
mi ne, când ea era bogată, venea
dântr-o famile înstărită a Padinii.
Când o vedeam a[a frumoasă [i
în straiele ei scumpe, nu îndrăz-
neam nici să-i trec pân fa]ă. Nu
mă gândeam io că într-o zi o să
ridice ochii asupra mea. Nu mi-a
tre cut pân cap că o să mă priveas -
că senin [i drăgăstos, fără să-i
pese dă prăpastia care ne des   păr -
]ea. Nu [tiam ce să zic dă privirea
aia insistentă, dă dansurile înfo-
cate dă la horă, dă bucuria ei
când să afla aproape dă mine (...).
Când a apărut Floarea, proaspătă,
firavă [i stingheră, era cu doi ani
mai tânără dăcât Fili]a, am fost
sigur că bogătana o să să dea la o
parte [i o să ne lase în pace, ve -
dea [i ea că mă potriveam cu Floa-
rea. Dă unde? Mai tare s-a aprins
Fili]a.” În cele din ur  mă, „Sărăn-
tocu’ lui Pălma[u” a fugit cu
Floarea [i tânăra pereche a locuit
o vreme la Smeeni, satul ridicat
mult din sărăcie pentru că aici se
născuse nomenclaturistul Chivu
Stoica. Regretul nonagenarului
care-[i relatează, cu suspansurile
de rigoare [i factură [eherezadi -
că, traiectoria sa erotică, e că nu
i-a spus niciodată so]iei, trecută
de mult în lumea umbrelor, cât de
mult a iubit-o, cum ar spune,
într-un roman cu aceste vorbe în
titlu, un personaj al lui Zaharia
Stancu. „Îmi pare rău că io, ăl în-

„Profira are o fiic`
avoca t`, e vorba de
Despina Neme[, [i un
fiu, Eusebiu, cu apuc` -
turi de beizadea, ne-
având nicio ocupa]ie
la cei 32 de ani ai s`i
[i fiind implicat într-un
eveniment rutier în
care a omorât un om.”
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drăzne], în stare să spună oricui
verde, fără ocol, ce gânde[te,
eram în fa]a ei un neajutorat, nu
eram capabil să încheg două vor -
be”. După trecerea ei în nefiin]ă,
Floarea e, pentru bătrânul so] ce
se textualizează neîncetat prin
amintiri testamentare, o absen]ă
prezentificabilă de o mare [i fru-
moasă acuitate.

Trebuie să recunoa[tem că psi-
hologia omului de la ]ară e ma-
gistral descifrată în acest roman
în care relatarea e sincronizată ca
aproape niciunde cu realitatea
abordată. Pove[tii de dragoste,
cu toate meandrele ei analepsice,
a lui George Bărăgan, i se adaugă
cea dintre Mirel [i Zenovia.
A cea sta din urmă are revela]ia
alienării individului prin munca
în echipă. Regăsirea de sine a in-
sului se poate produce în cazul
creatorului autentic de opere de
artă prin care se învinge ac]iunea
corozivă a timpului. Fosta lucră-
toare într-o fabrică de textile e
încu rajată de pictorul Gogu Sfin -
te[, căruia îi devine, de altfel
cola boratoare, să revină la preo -
cupările sale picturale din anii li-
ceului. Zenovia e un personaj
dilematic [i de o sensibilitate
a par te, gata oricând să-[i pună
capăt zilelor decât să se lase tâ-
râtă în mizerie morală [i-n pro-
miscuitate, fie că-i vorba de
atmosfera din familia ei în care
certurile [i violen]a parentală
erau la ordinea zilei, fie că male-
ficul ziarist [i cumnat Ionu] face
o pasiune diabolică pentru fru-
muse]ea ei [i vrea s-o posede cu
orice chip ori de câte ori o găse[ -
te singură a casă. Amenin ]ându-l
pe agresor că-[i taie venele cu o
lamă de ras, după ce a reu[it să se
încuie în baie, Zenovia î[i sal-

vează nu doar onoarea [i purita-
tea corporală, ci [i li ni[ tea conju-
gală a cămi nului abia întemeiat
în con di]iile din ce în ce mai dure
ale tranzi]iei ce a]â]ă instinctele
cele mai animalice ale bipedului
ce continuă să-[i zică om. Dis-
cre]ia [i ingeniozitatea cu care lu-
minoasa Zenovia rezolvă tran-
[ant acest incident năbădăios îl
va coborî, mai ceva decât un du[
rece, pe Ionu] cu picioarele pe
pământ [i-l va determina să-[i ur-
genteze căsătoria cu Amelia, o
tânără secretară care se săturase
de tărăgănările ziaristului căruia
căderea celor de la puterea pe
care o slujea frenetic îi reduce
drastic tupeul [i impertinen]a de-
venite proverbiale în ora[ [i în fa-
milie. La o ameni]are sau chiar la
o tentativă de sinucidere recurse
[i Fili]a din povestea de dragoste
precedentă.

Fără a demonstra câtu[i de pu -
]in o anume teză, romanul Întoar-
cerea implică ideea că, mai de-
   vreme sau mai târziu, frumu se]ea
morală [i cinstea au câ[tig de
cauză. Cuplului conjugal format
din Mirel [i Zenovia pare să-i su-
râdă norocul, fie că acesta ia chi-
pul prietenilor genero[i Dorin [i
Veronica Ispă[oiu, cea cu for]e
premonitorii, fie pe acela al bă-
trânilor proprietari ce le închi-
riază [i apoi le vând casa cu
pers pective de a deveni vilă de

lux pe strada Transilvaniei, nu
de parte de blocul în formă de se-
milună în care rămăsese acum sin-
gur înfumuratul Ionu] Răducanu.
Neamul Bărăganilor nu se va
pierde în colbul istoriei galopante
chiar dacă nu mai e niciun des-
cendent care să poarte acest nu -
me. Gospodăria va fi administrată
de un băiat sărman, Codrin, asu-
pra cărui nonagenarul [i-a trans-
ferat prinosul de afec]iune de
care moartea celor doi fii ai săi
l-a frustrat. Bocetul metafizic cu
care se încheie poematic romanul
tulburător, prin realismul lui psi-
hologic, al lui Dumitru Dănăilă
capătă din mers inflexiuni [i va -
len]e optimiste: „George Bărăgan
a apucat pe ultimul drum. N-a
apucat suta de ani, cum do rea,
n-a apucat să mai stea un timp pe
lângă ai săi, să vadă că le e [i lor
mai bine. Pleacă nemul ]umit,
cum a fost o via]ă. Nemul ]umit
că în urma lui nu rămâne mai
nimic în afară de gospodăria în-
vechită. A[a să fie? În urma lui
rămâne satul zbătându-se să intre
în ritmul noilor vremuri [i să re-
ziste neschimbat în tradi ]ii [i
obice iuri. Rămâne câmpia ne -
 sfâr     [ită, cu păsările cerului [i
cum  penele fântânilor. Rămâne pă -
mântul care i-a acoperit pe Lu ca,
pe Vlad, pe Floarea, pe Pro fi ra...
{i rămân, risipi]i peste tot,
Bă răganii. Înainte de toate, oa-
menii rămân. Ei sunt bogă]ia cea
mai mare. Ei valorează infinit
mai mult decât medalia imensă,
din aur, pe care nu [tia cum s-o
împartă nonagenarul în vis [i să
dea fiecărui urma[ o parte”.

Lacrima pe care ne-o [tergem
pe furi[ la terminarea lecturii
a ces tui roman captivant e pe de-
plin una întru totul motivată.

„Lacrima pe care
ne-o [tergem pe furi[
la terminarea lecturii
a ces tui roman
captivant e pe deplin
una întru totul
motivat`.”
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Stare

plumburiu
cucută
pustiu
slută
aştept
întorci
deştept
storci
penumbră
sine
sumbră
linie
necinstită
sparte
regăsită
departe

xxxx

neofilită de normalitate
mă nasc din nou în albia roşie a gurii
văd lumina ce-mi luminează trupul
îmi merge pământul pe tălpi
m-aşteaptă un înger în spatele lacrimilor
mut marginea

Ars

tăcerea-i vocea celui care lipseşte
nu e foc ce arde cu văpaie
ori pustiu uitat de ploaie

tăcerea e vocea celui care pleacă

Pe prag

dansez pe cioburile spaimei
din prag se vede dincolo
umbra mea umblă 
nu ştiu unde mai sunt, 
nu ştiu de unde sunt, 
nu ştiu de unde mă ştiu
rod al disperării
frica scobeşte ochiul din orbită,
poartă dintre afară şi-nlăuntru,
la capătul zilei, numai pâinea-i bună

Urme

Îngerii noştri târzii
se războiesc 
presărând pe cărare cenuşă

Rug`

tată,
de ce nu m-ai aşteptat
să-mbătrânim împreună...

Când speran]a 
pleac` prima

tencuită cu ţipete, cu sare, cu nor
mărginită-n ziduri reci ce nu mor
pietrele clănţăne  - inimă, 
singură în tărâm uitat de zbor
răsădit cu umbre ce-mi pun piedică
zilnic printre ele mă ridic
m-ajută blândeţea pietrelor
compătimirea cerului sterp
oasele albite ale părintelui
umblu, tot umblu, 
alte căderi
păcatul celor ce imploră
e refuz
cu gura plină de nisip 
nu mă rog

Punct

frunzărind cuvânt de muguri
mă cobor pământ în neguri
rană-nfrunzită-ntre praguri
mă preling prin spaţii şiraguri

sunt pământ în uleiul icoanei facerii
mâinile îngheţate durerii
nu mai vor să mi se-mpreune

Stare IV

cât de greu mă deprind
cu pământul,
flămândul!
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Din „ostenelile”
lui Marin Ifrim

Liviu Ioan Stoiciu

(prefa]a la cartea „Scrisori din Anglia”)

Poet, eseist, cronicar, publicist
de frunte, Marin Ifrim „din Bu -
zău” s-a impus cu tonul său pam -
fle tar, polemic şi parodic o ri gi-
nal. Sigur, trebuie să-i fie adău-
gate şi sinceritatea, buna credinţă
şi generozitatea arătate faţă de
colegii de literatură română (pe
plan local are deja o confrerie li-
terară a lui; nu e debutant care să
nu-i aibă confirmarea, ai impre-
sia, dar şi „con  sa craţii” au parte
de primiri critice colegiale re-

marcabile), pe care i-a susţinut
până în pânzele albe. A condus
reviste literare, a întocmit alma-
nahuri şi a pus la cale manifestări
şi concursuri literare. Mai nou,
are şi un blog activ, ţinut la zi (in-
titulat „Blogul lui Marin Ifrim”,
pe teme literare, transformat într-
o adevărată foaie de cultură.

„Omul, ca persoană” şi scriito-
rul (în general) Marin Ifrim au
impus la Buzău o personalitate
morală cum rar se naşte la ro-
mâni, de mare onestitate. De ce
să nu citez un poem al lui, intitu-
lat „Vasul Marin”, care-i dă de
gol ceva din autentica valoa re?

vasul marin ifrim nu e un 
vas de război

deşi are un contur agresiv
vasul marin ifrim
este un vas schizofrenic
până la măduva apelor
vasul marin ifrim are o 

dinamică stranie
şi caută golfurile femeii cu 

apucături de canibal
vasul marin ifrim e o 

ambarcaţiune
cu însuşiri stranii...

Fără să dea peste nimeni, vă-
zându-şi de drumul lui, condus

de o stea boemă, Marin Ifrim s-a
tre zit „la o vârstă” (e născut în
1955), în 2010, invitat în Anglia,
în vizită particulară. În 30 de-
cembrie 2010, fericit, Marin
Ifrim îmi scria pe e-mail: „Dragă
Liviu, sunt de trei zile în Anglia.
Sunt multe de povestit. Trăiesc
într-o lume nefiresc de normală,
în New ton Abbot, un orăşel de
vreo 21.000 de locuitori”... Aşa a
început povestea acestei cărţi,
care adună epistolele lui Marin
Ifrim din Anglia. De un an, Ma -
rin Ifrim avea rubrica lui într-o
publicaţie online (cu impact pe
pia ţa publicistică de la noi) pe ca -
re eu am inventat-o, la insistenţa
u nui prieten, Laurenţiu Barbu (cu
firmă de softuri), cu numele de
Jurnalul de Vrancea, actualizată
zilnic (bazată pe textele inedite
primite de la scriitori la Opinii şi
la pagina de cultură - la care Ma -
rin Ifrim era atotprezent, semnă-
tura sa dădea greutate; tonul tex-
telor lui scoţând din minţi autori-
tăţile locale, care i-au pus pe ur -
me, la un moment dat, serviciile
secrete, să-l compromită; la Opi-
niile Jurnalului de Vrancea, în
cele şapte zile ale săptămânii, fie-
care scriitor cu ziua lui, semnau,
alături de mine şi de Marin Ifrim,
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criticul focşănean Mircea Di-
nutz, poeţii adjudeni Paul Spires -
cu şi Adrian Botez şi doi bucu-
reşteni: prozatorul Petru Io nes cu
şi istoricul literar Rodica Lăză-
rescu). Din păcate, din martie
2012 Jurnalul de Vrancea a dis-
părut din peisaj (eu am renunţat
la coordonarea lui, care-mi con-
suma întreaga zi), administrato-
rul său intrând în faliment. Îmi
amintesc de un text incomod al
lui Marin Ifrim, scris după ce a
fost închis Jurnalul de Vrancea,
la înfiinţarea blogului lui cultural
(în care anunţa şi înfiinţarea blo-
gului lui politic!), „Despre teroa-
rea politică a culturii şi cultura
politică a terorii”, care spune
mul te despre Marin Ifrim, îl ci -
tez: „Am jurat mie însumi, am
pro mis celor apropiaţi că, orice ar
fi, niciodată nu-mi voi mai da cu
părerea despre gaşca naţională de
godaci politici. Şi m-am ţinut de
cuvânt. Totuşi, după ce am fost
înlăturat <cu delicateţe> din co-
lectivul unei puternice publicaţii
on-line, după ce mi s-a spus
verde-n faţă de către şeful unei
publicaţii locale (buzoiene), unde
realizam, bilunar, două pagini,
una politică (pamflet) şi una lite-
rară, că nu mai pot scrie nimic
despre politicieni, după ce am
fost pur şi simplu redus şi indus
la tăcere, la moarte civilă, cum se
spune, spurcăciunile din cine ştie
ce şi care servicii oculte, tot îmi
pândesc sâmbetele. Se pare că
dincolo de a mă băga eu însumi
în seamă, în faţa oglinzii, în spa-
tele acesteia lucrează la erodarea
imaginii mele o puzderie de
draci, carcalaci indestructibili.
Eu sunt deja o fiinţă, un scriitor
anihilat... Nu fac parte din circul
nimănui. S-a mers până acolo

încât mi-a fost jignită foarte du-
reros şi cinic familia... Dar nu
mor elefanţii când vor purecii...
În rest, numai lite ratură, numai
de bine, numai despre cuvinte
împărtăşite, sfinţite încă de la bo-
tezul fiecăruia...”

„Scrisori din Anglia de la Ma -
rin Ifrim” se intitula serialul de la
pagina de cultură a Jurnalului de
Vrancea - paginile lui de jurnal
fiind însoţite de fotografii. Eu l-am
rugat pe Marin Ifrim să scrie im-
presii ale lui din călătoria în An-
glia pentru cititorii Jurnalului de

Vrancea şi ai blogului meu (pe
atunci, un blog aflat în floare; din
21 august 2012, în semn de pro-
test l-am închis, după întoarcerea
lui Băsescu la Palatul Cotroceni,
împotriva celor 7,4 milioane de
români care au votat pentru de-
miterea lui, ajutat de şase poli-
truci de la Curtea Constituţională
şi de mafia politică europeană).
„Cititorii Jurnalului de Vrancea
pot vedea prin ochii lui Marin
Ifrim realităţi dintr-o lume înde-
părtată”, îl prezentam. Nu mi-a
venit să cred când am văzut că
are acces la Internet acolo unde

era şi că-mi scria „în direct” din
Anglia: „Totul e accesibil, mai
pu ţin băutura şi ţigările. De exem-
plu, ţigările de aici sunt cam de
vreo patru ori mai scumpe decât
cele din România.” Sau: „În fine,
după opt zile, am băut şi eu o
bere englezească. Meniul este
foarte variat în specialităţi engle-
zeşti fiind însoţit de o prezentare
ireproşabilă din partea persona-
lului. La intrare, clientul este în-
tâmpinat cu citate scrise direct pe
perete, din mari oameni de cul-
tură: Shakespeare, J. J. Rousseau
etc. Deviza localului este suges-
tivă: <Intri ca străin şi pleci ca
prieten>...” De pe atunci se anun -
ţa a fi un jurnal epistolar literar
superb (azi, jurnalul şi memoriile
au îndeosebi cititori de calitate;
nu neapărat jurnalul dintr-o călă-
torie). M-am bucurat acum să
aflu că epistolele lui din călătorie
se constituie într-o carte, care ar
putea fi de referinţă în opera lui
Marin Ifrim. Descoperi în ea
men talitatea unui scriitor român
din Buzău pus faţă în faţă cu ve-
chea realitate a Angliei - ispitele,
frustrările şi mândria îşi dau mâ -
na în această carte şi-i cresc au-
torului Marin Ifrim până la cer
respectul de sine, considerând că
face parte dintre norocoşi că a
ajuns la capătul Europei, pe in-
sula glorioasă a lui Shakespeare.
A cules în Anglia, prin senzaţii,
noi „esenţe şi intensităţi”. Marin
Ifrim a rămas îndrăgostit de An-
glia, unde s-ar întoarce şi ar ră-
mâne acolo „pentru totdeauna”.
Deşi, după o reflecţie îndelun-
gată, ar putea să recunoască, în
faţa oglinzii, ca Emil Cioran:
„Am căutat prea mult nimicul în
altă parte. Dar mă întorc unde
suflă ostenelile”...

„De pe atunci se
anun ]a a fi un jurnal
epistolar literar 
superb (azi, jurnalul şi
memoriile au 
îndeosebi cititori de
calitate). M-am 
bucurat acum s`
aflu c` epistolele lui
din c`l`torie 
se constituie într-o
carte.”
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UN FEL DE ŞCOAL~

Sănătate, fericire
În viaţă să aveţi mereu,
Vă cântă azi orfanii
Trimişi de Dumnezeu.
Aşa-ncepea colindul nostru.
Deschideau ferestrele
Stingeau luminile
Ne chemau sub balcoane
Aşteptând daruri de Crăciun.
În loc de nuci, cozonaci, mere
Găleţi cu apă caldă aruncau
Peste noi mereu,
Aşa, ca să nu răcim.
Râdeau şi noi plângeam.
Frumos spectacol.
Bulgări de zăpadă aruncam
Cadou peste geamurile lor.
Un bătrân trecător
Intrat fără bilet la acest spectacol
Ne-nvăţa să-i înjurăm
După alfabetul vieţii.
Era prima lecţie de şcoală
În afara şcolii.

REPETI}IE

De-atâta aşteptare
S-au spart ploile
Prin târgul de vise.
Hoţii cuvintelor furau
Tăceri ascunse

Muşcătură de măr
Plecare dincolo.
Aşteaptă-mă
Când pământul mă va chema.
Până atunci ca suvenir
Voi purta la rever
Semnul lui Amin.

FOTOGRAFII

Acolo bucuria purta
Hainele uitării.
Arătam pozele părinţilor
Doar oglinzilor
Ce mult se bucurau.
Târziu ochii liberi
Zburători ai cerului
Ne linişteau somnul.
Începea o nouă zi
Ce năştea o altă noapte
Ca două lacrimi ce se-mbătau
Cu durerea noastră

NEBUCURIE

Orfanul de întrebări
Joacă la ruleta vieţii
Bucuria nimănui.
Mai crede-n alfabetul
Care-l minte
Stă la colţul lumii
Cu pălăria sufletului întinsă
Râde, plânge înainte
Omul fără buzunare
Cerşetorul de cuvinte
Împrumutându-se drumului de 

cuvinte. 

SPLENDOARE

Cu-n zâmbet de copil
Am încărcat praştia
Şi-am tras în stele.
Cerul mi-a făcut cu ochiul.
De-atâta înălţare
Splendori de gânduri
Înfloreau
În copacul vieţii
Ce frumos e să tragi
Cu praştia-n stele.

ÎN C~DERE

Sub sărutul frunţii
Priviri scânteietoare
Deschid umbrela vieţii.
În cădere
Aud paşii norilor
Atingând fierbinţeala roşie
A zăpezilor plecate
Hai linişte,
Cheamă-mi strigătul acasă.

ASCUNZ~TOARE

Plângeam ascuns de geam
Neputinţa mâinilor
De a ne zbura în alt timp.
Îndrăzneşte-mă realitate
Îngenunchează-mi
Gândirea, privirea, 

menirea
Lângă pasărea vieţii
Ce-şi caută altarul
Prin cuibul cu pui.

{tefan DIma
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„Iart`-i, Doamne! Iart`-i,
Doam  ne pe to]i!”

A[a \ncepe conciliant dna. prof.
Violeta Vîlcu, [i bine spune, \n
deschiderea articolului publicat joi,
13.06.2013, \n cotidianul Opinia,
\n urma particip`rii la vizita Mi -
nistrului culturii la fosta \nchi soa -
re comunist` din Râmnicu S`rat.

Da, suntem un popor cre[tin,
un popor care a stat ca un scut \n
evul mediu \n fa]a otomanilor, o
adev`rat` pav`z` pentru cre[tin` -
tatea apusean`. Papa acelor vre-
muri l-a numit pe {tefan cel Ma re
[i Sfânt „atletul cre[tin` t`]ii” pen -
tru faptele sale de eroism. Ace -
la[i popor st` acum [i va sta [i \n
viitor \n fa]a seculariz`rii occi-
dentale din zilele noastre. Un
neam blând, iubitor de aproa pele,
indiferent de confe siu  nea aces-
tuia. Un popor sortit s` r` mâ n`
cre[tin de[i, cum spu nea Octa-
vian Goga \ntr-un mo  ment de
dezam`gire, „a c`zut lamentabil
la examenul istoriei”. {i istoria
iat` c` se repet`. Cu toate aces-
tea, dup` cum vedem, a reu[it s`
\[i p`streze credin]a \n Dumne -
zeu [i tradi]iile din care \[i trage
seva. De ce oare afirma atât de
dra matic [i categoric O. Goga
ce ea ce spuneam mai sus? Pro -
babil pentru c` [i pe vremurile
acelea, ca [i acum, \n fa]a na]i -
unii, la con ducerea ]`rii, parve-
neau oameni care nu au nimic \n

comun cu ceea ce este poporul
român [i interesele sale legitime,
de[i de cele mai multe ori provin
chiar „din rândurile poporului”.
Avem de-a face cu un neam
h=r[it de-a lungul istoriei de via]a
grea sub do mina]ia otoma n`,
austro-unga r`, fanariot` [i, nu \n
ultimul rând, comunist`.

Personajele malefice celebre
din literatur` ar avea, cred, multe
de \nva]at de la a[a-zi[ii condu -
c` tori ai neamului românesc de
du p` 1989.

Iat` c` Bunul Dumnezeu nu-i
ui t` pe martirii \nchisorilor poli -
ti ce comuniste, [i \n ceasul al
doisprezecelea se dore[te, cel pu -
]in decla rativ, un muzeu al terorii
la \nchisoarea de la Râmnicu S` -
rat, cunoscut` ca una dintre cele
dure pu[c`rii politice comuniste.

Da, istoria trebuie reevaluat`,
rescris` corect [i f`r` patim`.
Ceea ce a fost a fost [i ceea ce es -
te adev`r istoric trebuie recunos-
cut \n fa]a timpului. Din p`cate se
pare c` acest lucru este foarte
greu, c`ci multe personaje ce po -
puleaz` \nc` lumea noastr` ar tre-
bui s` renun]e la obedien]a fa]`
de ni[te idealuri false care le-au
orbit via]a, [i aici m` refer la
acele personaje sincere, de bun`
credin]`, care au crescut cu ide-
alurile mistificate ale comunis-
mului [i pe care realitatea dur` a
zilelor noastre le aduce \ntr-o

real` stare de derut`, ei inter-
pretând istoria recent` prin pris -
ma unui prezent fals [i nu pe baza
dovezilor sau, [i mai grav, prin
pris ma propriilor interese, mici,
meschine [i nesemnificative \n
fa]a istoriei. Acestora li se ada -
ug`, e adev`rat, [i cei care se fac
vinova]i de s`vâr[irea unor orori
incredibile [i care fug de r`spun-
derea faptelor lor.

Cl`direa \nchisorii politice de
la Râmnicu S`rat este o dovad`
concludent` a unor realit`]i pe
ca re nu ni le mai dorim, m`rturi-
ile supravie]uitorilor ne oripilea z`
[i constitue, de asemenea, do vezi
irefutabile ale ororilor din pu[c` -
ri ile politice comuniste.

Nu a[ fi scris aceste rânduri,
dar am cunoscut cândva, [i nu e
mult de atunci, un fost primar al
ora [ului Sighetul Marma]iei din

Valeriu Bistriceanu
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EMINESCU

De n-ar fi fost să fie Eminescu,
Un templu-nvăpăiat în orgă de nelinişti,
Catarg de gând incendiind oceane
Şi lebădă trecând în stele să se culce,
L-am fi chemat din marea singurătăţii
Şi l-am fi născocit din tâmplă de zeu
Să avem voievod, aici şi totdeauna,
Peste aezii acestui pământ.
De n-ar fi fost aici şi totdeauna,
N-am fi ştiut că iubirea se mistuie
În candela plopilor fără soţ
Şi doare ca o bucurie fără nume.
De n-ar fi fost să fie el Luceafăr, 
L-am fi creat din marmură stelară,
L-am fi durat din tot ce arde veşnic,
Tulburător ca dragostea de ţară.

SUNT SERI NEBOTEZATE ÎNC~

Când văl de-amurg ţesut din umbre
Văpăi din slăvi de stea dezleagă

Şi-aşterne strai de taină-ad=ncă
Să iasă luna să-l culeagă.

E-un ceas atunci când ploaia albă
Aşterne-argint din mări albastre 
Şi-nvăluie lumini ascunse
Ce ard în dorurile noastre.

Căci e un ceas c=nd dorul zboară
Cuprins în volbura furtunii
Sau se înalţă peste praguri
Să ia văpăi din cornul lunii.

Veniţi sub tei în ceasu-acesta
Şi beţi din şoapta lor poeme
Unde Luceafărul de ziuă
S-a stins ca să se-aprindă-n vreme...

E-acolo-n frunze umbra-i naltă
Pe braţul codrului de-aramă
Venită din adânc de neguri
La şoapta celui care-l cheamă

Sunt seri nebotezate încă
Scăldate-n curcubeu fierbinte,
C=nd teii freamătă cadenţe
Dintr-un poem fără cuvinte.

Din volumul „Luceafăr de dor”,
Editura „Litera”, Bucureşti, 1976

perioda postdecembrist`, un om
de o ]inut` moral` exemplar`. 

Una din durerile domniei sale
a fost [i este faptul c` Muzeul
„Me  morialul durerii” de la Si -
ghet arat` cum arat`. V` m`rtu -
ri sesc c` la \nceput nu l-am \n  ]e les
c`ci tocmai vizitasem mu zeul [i
eram profund impresionat con-
siderându-l o realizare notabil` \n
rescrierea istoriei unei epoci. Dar
s` v` spun de ce fostul primar al
Sighetului este nec`jit, [i cred c`
are dreptate. Domnia sa afirm`
c` interese oneroase ale unor per-
sonaje aparent respectabile pe
deoparte [i interese oculte ale al-
tora au f`cut ca pu[caria politic`

din era comunist` s` fie cosmeti-
zat` pentru vizitatori, ceea ce \n
fapt denatureaz` adev`rul istoric
al locurilor unde au fost schin -
giu i]i [i omorâ]i oameni.

Scriu aceste rânduri din dorin]a
[i cu speran]a c` poate cineva va
\n]elege c` realitatea istoric` tre-
buie conservat` a[a cum este ea
atunci când aceasta este posibil [i
nu cosmetizat`, c`ci minciuna a -
re picioare scurte. E drept c` ea
ne poate ]ine \n \ntuneric zeci de
ani a[a cum s-a \ntâmplat \n epo -
ca de trist` amintire.

Cu siguran]`, fiecare epoc` is-
toric` are [i p`r]ile ei bune [i
p`r]ile mai pu]in bune, este la fel

de p`gubos \n fa]a istoriei s` le
neglij`m pe oricare dintre ele, de
orice natur` ar fi ele.

Personal, am un mare respect
pentru poporul evreu, pentru tot
ceea ce face el pentru a ]ine trea -
z` con[tiin]a holocaustului din
timpul celui de-al II - lea R`zboi
mondial, [i aceasta nu cu ur`, nu
cu patim`, ci cu dorin]a de a nu
se mai permite repetarea ororilor
din acele vremuri. {i noi, cred eu,
avem datoria moral` s` facem tot
posibilul ca s` nu se mai \ntâm-
ple vreodat` ce s-a \ntâmplat \n
pu[c`riile police comuniste ro -
mâ ne[ti sau de oriunde altunde -
va.

Puiu Cristea
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16 aprilie. În această minunată zi a anotimpului renaşterii şi
reînnnoirii, îmi îndrept gândurile, cu inima plină de bucurie, spre
omul delicat şi generos, spre distinsul şi talentatul poet şi ziarist

Nistor Tănăsescu.
Dragul meu Nistor, la mulţi ani cu sănătate şi viaţă lungă alături de

cele două fiinţe dragi ţie: devotata ta soţie, Doamna Geta, 
şi scumpa voastră fiică, Bianca!

S. Grigore

Cititorul care va răsfoi (de ieri
până azi) „Almanahul Renaş te rea
Buzoiană”, cu atenţia în drep t ată
către diversitatea şi în sem  nătatea
editorialelor, va avea surpriza
u nor după-amiezi plăcute de lec-
turare. Dar, numele celui care a
trudit la realizarea sa, nu-l va în-
tâlni decât pe fila 1 (unu) ca „sec-
retar general de redacţie”. Cu atât
mai mult cu cât cititorul va face
cunoştinţă în aceste almanahuri,
an de an, cu câte o pagină dedica -
tă fiecărui scriitor buzoian, cu
atât mai mult, nedumerirea de a
nu-i întâlni numele în interiorul
almanahului constituie nostalgia
chipului nem=ngâiat în rama tim-

pului „spre lauda acelor lucruri
mici”, pentru că „omul nostru din
almanah”, Nistor Tănăsescu -
cum îl numeşte Marin Ifrim - se
simte prezent, prin munca sa, în
fiecare pagină. Şi, uite aşa, „Re -
naş terea Buzoiană” îşi atrage
lân gă vârtelniţa de aur a Cuvân-
tului, cititorii săi de pretutindeni,
datorită lui Nistor Tănăsescu.
Dacă setea şi foamea de absolut
nu pot fi satisfăcute de flacăra
celui care scrie, păi, atunci,
nu-mi rămâne decât să-i urmă -
resc şi traiectoria „celui” care se
scrie, prin forma şi stilul dat „al-
manahului” că, pesemne, o şti el
ceva, ceea ce nu ştim noi. În frun -

tă „el” viaţa şi lumea, în sensul şi
nota ei adevărată, ori, devine prin
prisma celui care scrie, doar pur -
tă torul de imagine al celui aple-
cat asupra colii de scris? Ovidiu,
în „Metamorfozele”, scria urmă -
toa rele: „Alţii spun că păstorii
lovind piatra de piatră ajuns-au/
Până la urmă că-n mâini le scă -
părară scântei:/ Una-n cădere s-a
stins, iar a doua ajunse pe paie;/
Iată pricina ce dau flăcări la Pa -
li lii”. Iată pricina pentru care me -
ritele sunt doar ale secretarului
general de redacţie, iar salutul
meu se îndreaptă către el. La
mulţi ani! 

T. Cicu

NISTOR TĂNĂSESCU, VÂRTELNIŢA DE AUR...

Sunt prea subiectiv pentru a
(mai) vorbi despre Nistor Tănă -
sescu, cel mai sensibil om şi poet
pe care l-am cunoscut vreodată.
Ne domină pe toţi prin modestia
sa dumnezeiască. El e singurul
meu frate literar. De la el am

învăţat nişte chichiţe gazetăreşti
care îmi sunt de folos tot timpul.
Rostul său ar fi fost acela de pro-
fesor de ziaristică. Îl admir şi
pentru comportamentul său tol-
erant dar şi pentru neutralitatea-i
elveţiană. Îi doresc viaţă lungă şi

bogăţie materială pe măsura
i men sei sale averi sufleteşti,
chiar dacă nu am văzut niciodată
îngeri bogaţi. Nistore, La Mulţi
Ani lân gă admirabila ta soţie,
doam na Geta, şi lângă minunata
voas tră fiică, Bianca. 

Te pup pe su   flet!
M. Ifrim

„FRATELE” NISTOR...
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RUPERI DE RITM

dedat furtunii
aproape de a fi
satyr sau faun
prin aerul didactic
scrib consemnam pre]ios
„sub cerul acoperit de pământ
(ecou:
sub ceruri
acoperi cu pământ
pornirile diurne
de la un cat la altul
se descoperi numai pe sine)
cre[tea s`mân]a mu[tarului
împreună cu gândul
până s-au rupt
baierele cerului
[i
pe cai negri
cu picioare lungi
sosise
vremea seceri[ului”

POVESTIOARA

„poezia este cum
mierea
în cantită]i mari
devine toxică”
în curtea interioară
a blocului meu
un câine
străin
e un poem
plin de oase
(adio ossi di sepia

adio montale)
care mă adulmecă
are o privire hămesită
îi aduc manuscrise
[i nu le atinge
s-a ales praful
de sentimentul meu
de comuniune
vroiam să-i arăt
concret
un oscior o vertebră
un deget
amprenta mea olografă
pielea tatuată cu stele
un text apocrif
despre poet
„când se na[te
trag de el
ca de-o halcă de carne”
când se na[te un poem
mă nasc
[i eu sunt
]ipătul
g

pentru că nu [tiam
ce este un poem
am început să me[teresc
limba de lemn
pe care o scoate spre mine
păpu[a hindusă

UNDERGROUND

erau blocuri vechi cenu[ii
cu o atmosferă ciudată
le iubeam totu[i
pentru că-n aureola lor

Născut la 12 decembrie
1955, în comuna Breaza,
jud. Buzău. Absolvent al
Liceului „B. P. Haşdeu”
Buzău. Vechi membru al
Cenaclului literar „Al.
Sahia” al Casei de Cultură
a Sindicatelor Buzău. A
debutat cu poezie în re-
vista „Vatra”, în 1982.
Debut editorial în 1994, cu
volumul de versuri „Spi-
talul Filantropia”, excelent
primit de critica literară.
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se scăldase tinere]ea noastră o dată
a doua oară intervenise rutina
[i apoi cutremurul de la 77
care a stins complet
lumina

TEAMA DE LUCRURILE FINITE

nu [tiu să pun
un punct
o virgulă
ceva acolo
pentru
că mi-e frică
s-ar putea ca după
cea nenumită
să apară
„să tr`i]i
am ie[it din serviciul de zi
[i de noapte
[i nu contează
oricum
peste styx

guvernează mările moarte”
Refren: „sunt cheia sol
rătăcită prin osuarul de [oapte
cântecul este aici interzis
sirenele au corzile sugrumate
[i nu este nici un indicator
nici un semn care să trădeze mările moarte”

MEINE TRÄUME 
SAU 
PLOAIA PERPETU~

lângă refugiu
aproape de zborul pesc`ru[ului
al cucuvelei păpădiei chiparosului
ehei
până la cer mai e un pic
[i apoi
pot să pier
pic cu pic

24.11.1973
sau

cu bandaje pe gât... într-un tren - ca s` fiu pasional [i s` r`scolesc [i eu prin co[urile de
gunoi comune - ultimul tren personal... al meu personal... în zona dintre dou` vagone...
a[a-zisul burduf... într-o aglomera]ie dante s c`… cu geamantanul din piele maro (scorojit
[i umflat) pierdut pe undeva în aglomera]ie... vl` guit... proasp`t operat... la propriu [i la
figurat... furat... f`r` speran]` f`r` identitate f`r` emo]ii f`r`… doar cu un halou ciudat

care-mi înc`lzea modesta realitate... soseau S`rb`torile [i eu plecasem spre casa p`rin -
teasc` cu un tren personal... n-aveam habar n-aveam idee... o orhidee cre[tea f`r` s`

[tiu în inima mea... strict personal pentru mine

Lumina crease un canal
evadam adesea
din regnul animal

ORBI IN LUCR~RILE HAOSULUI

asemeni viermelui
să îno]i

în grăsimea timpului
în dimensiunea lui
lipsită de [ira spinării

undeva departe
cineva vrea să deschidă cerurile
[i cheia este acest infinit
de la o privire orbită la alta



Am călătorit fără probleme cu
avionul, mai \ntâi de la Bucure[ti
la Moscova, apoi până la Asha -
bad, capitala Turkmenistanului,
unde mă a[tepta prietenul meu.
Clădirea aeroportului semăna cu
o autogară de provincie, pierdută
\ntr-un câmp sterp, mai mult ni -
sip, \n marginea Ashabadului.
Am continuat călătoria cu un au-
tobuz care lega capitala de sudul
ţării, străbătând peste 400 de km
printr-un semide[ert cu foarte
rare oaze de verdeaţă, acolo unde
autobuzul făcea opriri de 10-15
minute. Vedeam pentru prima
dată pe viu un asemenea peisaj,
enormele \ntinderi de nisip, mă -
răcini [i resturi plastice purtate
de vânt [i cu o incredibilă re]ea
de fire electrice sau de telefonie
care ha[urau \n toate direc]iile
câmpul. Din loc \n loc, pe mar-
ginea [oselei asfaltate străjuiau
panouri mari indicatoare pe care
erau \nscrise destina]iile unor
drumuri cu care ne intersectam:
„spre Colhozul Victoria comu-
nismului”, „spre Sovhozul Le -
nin”, „spre Canalul Lenin”. Nu

se zărea nicio localitate, nicio
clădire, probabil acele sovhozuri
[i colhozuri erau dincolo de linia
orizontului. Uneori peisajul se
anima prin apari]ia unor turme
\ntregi de cămile care măr[ăluiau
singure \n căutarea hranei. Am
traversat la un moment dat o lo-
calitate pustie din care mai rămă -
seseră case fără acoperi[, din
chirpici, fără u[i sau ferestre, fără
garduri [i por]i. Uli]ele \mpăr]eau
[i acum a[ezarea \n câteva gru -
puri de case accentuând impresia
stranie de ceva \nceput [i neter-
minat. Am \n]eles de la ceilal]i că
asemenea a[ezări abandonate se
mai găseau [i \n alte zone [i erau
vetrele unor localită]i decimate
de molime [i părăsite de supra -
vie]uitori.

Câmpul petrolifer cu sonde,
instala]ii [i barăci de tot felul se
afla chiar pe grani]a cu Iranul,
grani]ă naturală reprezentată de
un adevărat zid stâncos, ca o fa -
leză abruptă [i \naltă, sau ca o
cortină crescută vertical din nisi -
pul de[ertului. Unii dintre munci-
torii de aici spuneau că sondele
forau [i extrăgeau petrolul, de
fapt, pe o traiectorie oblică de
sub mun]ii Iranului, lucru posibil
având \n vedere plasarea [antie -
rului. Am rămas aici, \n baraca
prietenului, trei zile, necesare
pentru „evacuarea” lui din zonă:
formalită]i de lichidare, \mpa -
chetări, vizite de adio. Alături de
el am cunoscut localnici, am in-
trat \n casele lor, le-am văzut obi-

ceiurile, ne-am deplasat cu mo-
tocicleta cu ata[ pe drumurile de -
[ertului Karakum. M-au frapat
obiceiurile [i diferen]ele de cul-
turi dintre noi, europenii, [i ei,
asiaticii. Bărba]ii serveau masa
separat de femei, având \n curte
amenajări speciale, \n formă de
]arcuri, ca ni[te e[afoduri, coco -
]ate pe patru piloni. Am fost mu -
safirii unei familii de profesori
dintr-un oră[el din regiune, Se -
rax, oameni cu studii la Mosco -
va. Noi, bărba]ii, am fost condu[i
\n „]arcul” bărba]ilor, \n timp ce
femeile au ocupat cealaltă plat -
formă, mai mică [i amplasată
mai \n spatele cur]ii. Nu existau
masă [i scaune, ci doar un [tergar
\ntins pe podeaua de scândura [i
pe el ni s-a adus un castron mare
cu pilaf [i carne de baran (ber -
bec). Ne-am a[ezat direct pe
podea; \n pozi]ii chinuitoare pen-
tru noi, dar nu [i pentru gazde, fa-
miliarizate cu statul „popândău”
la masă. |n semn de respect pen-
tru oaspe]ii străini, am primit căte
o lingură de lemn, frumos pic -
tată, \n timp ce oamenii casei
mâncau direct cu mâna, din cas-
tronul comun, căci farfurii nu am
văzut. La capitolul igienă \ntrea -
ga Asie Centrala i]i poate oferi
imagini inedite. |n pie]ele sau pe
străzile din capitalele [i ora[elele
prin care am trecut se vindea bra -
gă, băutură răcoritoare, un fel de
bor[. Din ni[te butoaie mari se
trăgea cu un furtun braga \n gă -
le]i [i de aici, cu aceea[i cană,
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Paul Androne
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erau servi]i succesiv amatorii,
fără să se spele cana respectivă
după fiecare folosire. |n restau-
rante ni se aduceau la masă pa-
hare pe gura cărora erau vizibile
urme de buze [i chiar resturi de
mâncare, \n general boabe de
orez, de la cei care mâncaseră sau
b`user` mai \nainte. Obiceiul de
a servi mâncarea nu pe masa, ci
jos, pe podea, era respectat chiar
[i \n restaurantele mari. Aici sala
era \mpăr]ită \n doua sectoare:
unul cu mese [i scaune, altul fără,
dar amenajat ca un podium sau o
scenă din lemn pe care te urcai
după ce te descăl]ai [i \]i lăsai
\ncălţămintea la baza acestui
podium. Ne amuza să vedem
\ngesuială \n sectorul respectiv,
\n timp ce la mese erau ocupate
doar câteva locuri. Inclusiv
ofi]erii \n uniformă, cu chipiurile
lor enorme, preferau să mănânce
desculţi, trântiţi pe scândura
scenei. Dintr-una din vizite am
fost du[i la baracă cu o moto ci -
cletă cu ata[, cu puţin \nainte de
căderea \ntunericului. Cred că es -
te unul din momentele \n care de -
[ertul trăie[te partea lui de mister
[i de magie. Canicula zilei lasă
loc unei brize mângâietoare, ca o
[oaptă indistinctă, dar insinuantă
care parcă te sugestionează ca un
descântec. Arome tari, sălbatice,
de nisip \ncins, de vegetaţie cal -
cinată, de flori necunoscute, un
zumzet continuu, spart câteodată
de glasuri de vietăţi nevăzute
marchează ceasul acesta de taină,
sub un cer mai \nalt decât ori-
unde, cu stele ce se \nmulţesc [i
\[i sporesc strălucirea de la un
moment la altul. Nenumărate
iguane ies din nisip [i se a[aza pe
asfalt \n căutarea căldurii care se
păstrează aici până târziu. Rămân

imobile [i ma[inile trec peste ele
strivindu-le, a[a că [oselele sunt
pline de urmele iguanelor moar -
te. |n timpul zilei totul pare să ia
foc. Nisipul arde la propriu [i
aerul de flăcări devine irespira -
bil. Muncitorii \ncetau lucrul
timp de câteva ore pentru a-l re -
lua către seară. Barăcile aveau
toate aer condiţionat fără de care
ar fi fost imposibil să rezi[ti.
Fiindcă nisipul se infiltra peste
tot, oamenii blindaseră ferestrele
[i cadrul u[ilor cu o bandă izola-
toare din plastic negru, a[a că
\năuntru era beznă, trebuia nea -
părat să aprinzi lumina, ceea ce
\nsemna [i o sursă de căldură ne -
dorită. |n faţa intrării \n baracă,
la doi-trei pa[i, am instalat un
grătar ca să ne facem o friptură
ca acasă. Mi[cările noastre semă -
nau leit cu cele făcute de cineva
care calcă pe cărbuni aprin[i. Ţo -
păiam rapid, \ntorceam o bucată
de carne pe partea cealaltă [i fu -
geam repede \n baracă, cu senza -
ţia de arsură \n tălpi. Privind \n
zare, pe deasupra nisipului fier -
binte, aerul semăna cu o apă \n
mi[care, cu valuri mărunte [i agi -
tate.

Am părăsit [antierul [i ne-am
\ntors la Ashabad cu acela[i auto -
buz cu care venisem. Urma să
plecăm către est, spre inima Asi -
ei, cu destinaţia Pamir. Am lăsat
mare parte din bagaje la gara din
Ashabad unde aveam să revenim
din expediţie. Fiind vârf de se -
zon, un bilet de avion era o mare
problemă, a[a că am fost nevoiţi
să folosim trenul, de[i distanţele
erau foarte mari [i nici la tren nu
se găseau oricând bilete. Vrând,
nevrând, am rămas \n ora[ două
zile, cazaţi la un hotel din centru.
Seara, mulţi bărbaţi ie[eau din

camere [i se plimbau prin faţa
hotelului \n pijamale [i \n papuci,
oferind imaginea unor bolnavi \n
curtea spitalului. Am mers \n
marginea ora[ului unde, \ntre do -
uă dune \nalte, era un iarmaroc,
un târg cu tot felul de lucruri de
vânzare, cu me[teri artizani care
confecţionau pe loc, \n faţa ta, di-
verse obiecte din tablă, sârmă, os,
lemn, cu covoare [i produse ali-
mentare specifice zonei. |n ciuda
căldurii, localnicii erau \ncoto[ -
mănaţi zdravăn, femeile cu fuste
lungi, peste [alvari largi [i \nflo -
raţi [i cu basmale legate sub băr -
bie, bărbaţii cu ni[te anterie lungi
până la glezne [i cu căciuli mi -
ţoase de sub care abia li se vedea
chipul. Am luat căciula unuia
dintre ei, mi-am pus-o pe cap [i
m-am fotografiat, spre amuza-
mentul tuturor. Am fost atras de
o zonă a târgului unde se vedeau
numai femei formând un grup
compact [i oarecum conspirativ.
{i acolo se vindea ceva, se ve -
deau \ntinse pe jos valuri de ma-
teriale textile. Curios, m-am apro -
piat să văd mai bine [i atunci, ca
la o comandă, toate femeile s-au
strâns una lângă alta, cu spatele
spre mine, formând un zid com-
pact dincolo de care nu puteai
pătrunde. Am dat roată acelui
cerc, m-am \nălţat pe vârfuri să
văd peste umerii [i capetele lor,
dar se mi[cau cu abilitate, refu -
z=ndu-mi clar imixtiunea. N-am
\nţeles raţiunea unui asemenea
comportament, exclusivismul fe -
minin al acelui comerţ. Nu era de
vină \nfăţi[area mea de străin,
căci absolut niciun alt bărbat in-
digen nu figura \n zona cu pric-
ina.

Din punct de vedere arhitec-
tonic, ora[ul purta pecetea evi -
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dentă a stilului sovietic: blocuri,
clădiri masive, pătrăţoase, cenu -
[ii, statui impunătoare, lozinci,
spaţii ample. |n centru, o enormă
fântână arteziană era transforma -
tă ad-hoc \n [trand, căci \n bazi -
nul ei se bălăceau de-a valma,
dezbrăcaţi sau \n ţinută de stradă,
copii [i maturi, \ntr-o veselie ge -
nerală [i cu un firesc care dove -
dea că e un obicei al locului.

Cam la o oră distanţă de capi -
tală, la capătul unui drum printre
roci nisipoase ce formau pe alo -
curi adevărate chei, se afla o
minunată oază, staţiune de va -
canţă cu tabere [colare pentru pi-
onieri. Pe porţile de fier ale aces-
tora erau prinse \n mărimi supra -
dimensionate figuri decupate din
tablă reprezentând băieţi [i fete
cu cravate ro[ii la gât, salutând
pioniere[te, după vechile formu -
le folosite [i de noi \n vremea
copilăriei comuniste: „Tot \na -
inte”, „Sunt gata \ntotdeauna”.
Totul avea un aer de părăsire, cu
panouri cu vopseaua decolorată
[i cojită, cu pereţi crăpaţi [i cu
tencuiala căzută, cu geamuri spar -
 te sau cu zăbrele ruginite. |n
schimb, priveli[tea ce se deschi -
dea de pe punctul cel mai \nalt al
oazei, un pinten stâncos, era tul -
burătoare. Un enorm vultur de
oţel, a[ezat pe un soclu \nalt,
marca atât un punct topometric,
cât [i o bornă de graniţă cu Ira -
nul, a[a că ne aflam acolo cu un
picior \ntr-o ţară [i cu altul \n
cealaltă. De[ertul se \ntindea de
jur \mprejur, frământat la nesfâr -
[it \n valuri nisipoase pătate din
loc \n loc de mărăcini[uri negre-
maronii, \ncât, \nchizând ochii, te
puteai simţi pe o mare \ncreme -
nită \ntr-o eternă clipă de concen-
trare.

Drumul cu trenul spre Buhara
[i apoi spre Samarkand a avut [i
el pitorescul său. Am călătorit la
\nceput cu un tren ale cărui va -
goane erau necompartimentate [i
\n loc de banchete aveau paturi
suprapuse. Erau, de fapt, dormi-
toare pe roţi, cam 20-30 de paturi
\ntr-un vagon, absolut necesare
\n condiţiile \n care călătoreai cu
trenul chiar [i două-trei zile. Dis -
tanţele dintre staţii erau [i ele

mari, de câteva ore, iar \n staţii
opririle durau cam o jumătate de
oră, timp suficient să cobori [i
să-ţi faci cumpărături pe peronul
gării. Aproape toţi călătorii, turk-
meni, uzbeci, tadjici, ru[i, cobo-
rau [i se \ntorceau \n vagon cu
ni[te enorme sandviciuri umplute
cu ceapă aburindă [i cu carne de
oaie [i mirosul puternic pătrun -
dea parcă până \n creieri. De re -
gulă trenul se aglomera de la o
staţie la alta, a[a \ncât, dacă până
atunci stăteai confortabil, sin gur,

\ntins \ntr-un pat, la staţia urmă -
toare se mai urca [i se mai a[ezau
alături 1-2 călători, cu bagaje cu
tot. La capătul fiecărui vagon se
găsea instalat un samovar uria[,
un butoi, de unde pasagerii se ali -
mentau cu apă fiartă, pentru ceai,
a[a că se m=nca, se bea ceai, se
vorbea, totul \ntr-un du-te-vino
ne\ntrerupt. Cam aceea[i atmos -
feră familiară am remarcat-o [i
pe cursele aeriene interne, ni[te
avioane de 25-30 de locuri, \n
care toţi pasagerii păreau nave -
ti[ti care se cunosc bine \ntre ei,
râdeau [i vorbeau tare [i \n jocul
lor intra firesc [i \nsoţitoarea de
bord, un fel de taxatoare care tăia
bilete ca \n autobuz. {i tot ca \n
autobuz, neexistând comparti-
ment special pentru bagaje, călă -
torii se urcau \n micul avion cu
toate saco[ele, geamantanele, pa -
porniţele din care uneori ie[ea
capul unei gâ[te sau raţe.

Ceea ce am vizitat \n vestitele
ora[e asiatice Buhara [i Samar -
kand, puternica impresie de timp
suspendat, mort, de cantonare
\ntr-o istorie \ndepărtată [i \ntr-o
altă lume, reprezintă un alt capi-
tol al călătoriei mele [i nu \l evoc
acum, el fiind o povestire \n po -
vestire. Relatez \n continuare as-
pectele [ocante ale aventurii me-
le, c`ci, a[a cum se spune, nu
]inta, ci drumul până la ea con -
tează. Din Samarkand am reu[it
să prindem un avion până la Du -
[an be, capitala Tadjikistanului.
Mai \ntâi \ncercasem să cumpă -
răm bilete tot la tren sau la auto-
buz. La tren am renun]at fiindcă
abia peste trei zile erau locuri. La
autogară am consultat tabelul cu
mersul autobuzelor unde erau
precizate destinaţiile, orele de
plecare [i cele de sosire. Uluitor!

„Am privit de mai
multe ori avizierul,
am calculat dife -
ren]a dintre sosire [i
plecare, dar rezul-
tatul era acela[i!
Cum reu [ea auto-
buzul s` fie la fel de
rapid ca avionul?
Abia mai târziu am
observat o a treia
rubric` pe care o ig-
norasem, cea care
men]i ona ziua sosirii.
Aceasta putea fi a
doua sau a treia zi
de la plecare.” 



85

De la Samarkand până la Du[an -
be autobuzul făcea două ore, cu
o jumătate de oră mai mult decât
avionul! Am privit de mai multe
ori avizierul, am calculat dife -
renţa dintre sosire [i plecare, dar
rezultatul era acela[i! Cum reu -
[ea autobuzul să fie la fel de
rapid ca avionul? Abia mai târziu
am observat o a treia rubrică pe
care o ignorasem, cea care menţi -
ona ziua sosirii. Aceasta putea fi
a doua sau a treia zi de la plecare.
A[a că am dat Cezarului ce e al
Cezarului [i am ajuns cu avionul
la destinaţie.

|n Du[anbe aveam \ntâlnire cu
un localnic neamţ, Roman Wei -
ner, urma[ al unui soldat german
din al doilea război mondial, fă -
cut prizonier [i rămas apoi aici
pentru restul vieţii. Am aflat că
\n Du[anbe [i \n \mprejurimi tră -
ia o colonie numeroasă de nemţi
naturalizaţi prin căsătorii cu ru-
soaice din zonă. Pe Weiner \l cu -
noscuse prietenul meu pe [anti-
erul din Turkmenia unde lucrase -
ră \mpreună un timp. Pentru că
totul se \ncadra parcă \ntr-un des-
tin, \ntr-o dicuţie \ntâmplătoare
cu neamţul, prietenul a aflat că
acesta are \n munţi, \n Pamir, o
cabană. Ne va fi ghid [i gazdă \n
acela[i timp. Data sosirii noastre
\n Du[anbe era destul de incertă;
\n jur de... Popasurile, \ntârzierile
datorate mijloaceleor de trans-
port, alte neprevăzute au dat pes -
te cap orice \nţelegere prealabilă.
Nu aveam nici posibilitatea de
a-l conacta, a[a că nu ne rămânea
decât să sperăm că \l vom găsi
disponibil. Tocmai de aceea
aveam \n calcul [i o altă variantă
de a urca \n masiv, cea studiată
de mine amănunţit \n cartea
„Corturi \n Pamir”. Era vorba de

un traseu prin partea nordică, pe
valea Fergana, o faimoasă regiu -
ne mediteraneană \n plină Asie
Centrală. Ajun[i pe aeroportul
din Du[anbe, \nainte de a ie[i \n
ora[ [i de a merge la adresa lăsată
de Roman, am consultat plecările
avioanelor către Fergana. Prima
cursă era peste două zile, mult
pentru noi care aveam totu[i un
orar de respectat. |n aceste mo-
mente de incertitudini [i de cal-
cule am fost abordaţi de un băr-
bat bandajat la cap. Nu părea a fi
tadjik, ci mai degrabă rus. Ne-a
\ntrebat \n ruse[te unde vrem să
mergem [i auzindu-ne că spunem
Fergana, ne-a răspuns aproape
\ngrozit: „Nu! Ascultaţi-mă, aco -
lo e război, tadjicii pun bombe pe
[osele [i ma[inile sar \n aer. Eu
sunt [ofer, acolo am fost rănit.
Nu vă duceţi, o să muriţi si gur!”
L-am privit surprin[i. Nu [tiam,
nu auzisem nimic despre a[a ce -
va. Nu prea l-am crezut, mai ales
că după discuţia asta ne-a cerut
trei ruble fiindcă nu are niciun
ban. După ceva timp, acasă, \n
România am văzut la TV imagini
cu acţiuni ale rebelilor din zona
aceea. Rusul nostru nu minţise.

Am găsit destul de u[or locu -
inţa neamţului, un apartament
\ntr-un bloc cu o curte interioară
unde se jucau câţiva copii supra -
vegheaţi de un grup de femei.
Am sunat, o fetiţă s-a desprins
din grupul de copii, ne-a \ntrebat
pe cine căutăm [i atunci s-a apro -
piat de noi una din femeile din
curtea blocului. Era soţia lui Ro -
man Weiner. Era spre seară. Ro -
man plecase \n Pamir \n chiar
după-amiaza respectivă, cu un
grup de turi[ti, după ce ne a[tep-
tase câteva zile. Nu ne rămânea
decât să ne descurcăm singuri,

fără ghid, \n condiţiile \n care nu
[tiam nimic depre traseu, acesta
abordând Pamirul dinspre ver-
santul sudic, iar nu cel nordic stu-
diat de mine. Am fost găzduiţi cu
multă ospitalitate de soţia neam -
ţului, o rusoaică plăcută, decora-
toare la o fabrică de sticlă. Ea nu
[tia deloc germana, ceea ce mi-ar
fi convenit mai mult decât rusa.
A fost foarte dificil să \nţelegem
de la ea instrucţiunile lăsate de
Roman. Toată seara am „discu-
tat”, am insistat cu \ntrebările,
ne-am ajutat de desenele mâzgă -
lite pe hârtie. Rămâneau destule
cuvinte ne\nţelese sau de al căror
sens nu eram siguri. Ne vorbea
mereu de „plato lijn\”, de „do -
miki”; \mi suna cunoscut [i nu
prea. Am \ntrebat \ntr-un târziu:
„[to domiki”? „Malenki dom”,
mi-a răspuns ea, case mici, [i
atunci am \nţeles că undeva se
află un platou de schiat unde sunt
căsuţe, deci cabane.

A doua zi dimineaţă am fost
condu[i de gazda noastră la auto -
gară, am luat un autobuz ce părea
preistoric [i am călătorit cu aces -
ta \ntr-o \nghesuială ce ne făcea
să ne simţim ca acasă, \n ratele
noastre, timp de două ore, până
la staţia terminus, o mică staţiune
balneoclimaterică numit`, \n tra-
ducere, „Sfânta apă termală”. De
aici am urmat nebuloasele expli -
caţii ale rusoaicei. Am renunţat
la o scurtătură preferând drumul
forestier cu [anse mai mari de a
ne duce către un platou cu ca-
bane. {i \ntr-adevăr, după aproxi -
mativ o oră de mers, drumul
nostru s-a despletit \ntr-o reţea de
drumuleţe [i poteci, fiecare con-
ducând spre câte o căsuţă ampla -
sată printre arbu[ti [i mărăcini-
[uri.
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Alexandru Bolache

poetul

l-au prins
la grani]a dintre
frumos [i realitate
vame[ii
l-au catalogat imediat
traficant de iluzii
în
picături mici
încerca să intre
printr-o spărtur`
pe aripa unui fluture
în ve[minte de clovn
n-ai voie
spuneau vame[ii
visătorii
nu pot trece
fără pa[aport

rug`minte

supu[i la curte astăzi rugăm domnul
sub cerul liber ca să trecem Prutul
pierdut-am pa[aportul pe la poartă
[i-aducem ca dovadă [i ca soartă
amprenta noastră când frământăm lutul
făcut din lacrimile noastre-amare

purtate la o zi de sărbătoare
astăzi ne mai desparte numai vântul
ce a bătut din est a[a de tare
încât ne-a cam răstălmăcit cuvântul
[i vinova]i purtăm în suflet scuza
că ne-am ciocnit aici cu păpădia
când al]ii ne-au călcat apoi pe glia
purtată-n gând de Sarmisegetusa
neîntregita noastră România

pe uli]`

luceafărul dezbracă un peisaj teluric
îmbrobodind pe uli]i al nop]ii întuneric
pe prispa unei case bătrâne ca [i timpul
o bătrânică ninsă î[i cură]ă porumbul
pe fa]a-i creponată de adâncite riduri
se văd trecând în grabă [i griji [i negre gânduri
când vântul dimine]ii deschise încet poarta
[i ea gânde[te tristă: ce crudă îmi e soarta
din câ]i flăcăi crescuse în pântec [i în suflet
din câte fete mândre băteau la ei la poartă
acuma numai vântul adie mult prea încet
să-i mângâie triste]ea [i via]a-nsingurată
bărbatul [i-l pierduse în stepele pustii
chemat la datorie să ia-napoi pământul
primise ordin scurt români să trece]i prutul
[i-acum te mai a[teaptă bătrâne să revii
din târna de grăun]e luă o mănă plină
o răspândi apoi la păsări în gr`dină
oftă apoi adânc din nou pradă triste]ii
cu ochii spre ora[ul ce i-a furat băie]ii



De multă vreme constat că ma-
niera de realizare a subiectelor de
presă şi de gestionare a ştirilor de
primă pagină a părăsit deliberat
zona unei elite jurnalistice în care
editorialistul, aşa-zicând, astăzi
un promotor al şcolii suspiciunii,
respectă demnitatea protagonis-
tului de primă pagină ca pe cea a
propriei persoane. Cu atât mai
mult, această situaţie devine una
sensibilă când este aruncată în
expunerea unor evenimente aca-
demice ori educaţionale.

Există câteva trusturi de presă
care au optat, într-un capital de
afinităţi politice, să îmbrace un
conţinut mediatic într-un titlu de
primă pagină menit să asigure
comercializare numai prin cata-
lizarea unui scandal care, la o

lectură mai atentă, nu este nimic
altceva decât o expunere lipsită
de logică şi de argumentare, bro-
dată de sofisme şi de construcţii
care recurg la criterii ad homi-
nem sau de autoritate.

Aleg să discut formula unui ar-
ticol creat pe marginea - deopo-
trivă la propriu şi la figurat - cer-
cetării unui profesor de matema-
tică titular al unuia dintre cele
mai bune colegii din România,
de către procurorii DIICOT, pen-
tru traficul cu imagini pornogra-
fice cu minori pe un site adminis-
trat ca proprietate personală. Du -
pă anunţarea anchetei în presă
sub titlul de „doliu în învăţămân-
tul buzoian”, deşi metafora a că -
pă tat valenţe metafizice ne jus ti fi-
cate şi hilare, un ziar local a optat
pentru următorul titlu de primă
pagină:

În loc să-l îndepărteze cît mai
repede de cea mai titrată unitate
de învăţămînt buzoiană, Directo-
rul Banu a lipit imaginea distrusă
a profesorului Petrişan de Cole-
giul Hasdeu - A  adus o echipă de
jurnalişti în amfiteatrul liceului
să-l intervieveze pe profesorul de
matematică anchetat pentru por-
nografie infantilă 

(sursa: http://www.sansabuzo -
iana.ro/la_zi.html?aid=55822)

Cu îngăduinţa lectorilor, o să
realizez o deconstrucţie şi o in-
terpretare a unui material absurd,
punctual, argumentat şi decent,
după cum urmează:

1. Echipa managerială a repu-
tatului colegiu a organizat o con-
ferinţă de presă în dimineaţa zilei
de luni, după ce în săptămâna an-
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Între fotografia unui caz şi imaginea unei instituţii, 
o evaluare neutră

Oana Camelia
{erban
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terioară - joi şi vineri - profesorul
anchetat a lipsit de la activitatea
didactică neanunţându-şi absenţa
în prealabil. Dl. Director al Cole-
giului Hasdeu, Prof. Ionel Banu,
a declarat de altminteri în ma-
nieră deschisă faptul că nu a avut
cunoştinţă despre motivul absen-
ţei profesorului de matematică în
cele două zile, dar că acesta a
promis că va înainta în scris un
referat în care va aduce toate ex-
plicaţiile de rigoare.

Mai mult decât atât, echipa
ma na gerială a comunicat în ca-
drul conferinţei de presă realizată
în Amfiteatrul Colegiului Has-
deu faptul că îndată ce referatul
de înştiinţare a fost realizat, s-a
luat decizia de a constitui un ast-
fel de cadru în care colaborarea
instituţiei cu media să fie una
imediată, transparentă, deschisă,
furnizând toate informaţiile de ri-
goare cunoscute, în acord cu de-
rularea anchetei până la acea oră.

2. La câteva zile de la acest
eveniment, profesorul Petrişan a
acordat un interviu unui trust me -
dia pe marginea anchetei sale, în
care a discutat şi aspecte care ţin
de reuşitele didactice ale olimpi-
cilor săi din acest an. Domnia sa
este angajat al Colegiului Hasdeu
la momentul acordării interviului
care a fost găzduit în Amfiteatrul
Colegiului. De altminteri, mani-
festând un discurs dedicat şi ac-
tivităţii didactice şi carierei sale
din ultimii ani de când a devenit
ti tular al reputatei instituţii de în-
văţământ buzoian, interviul nu
pare deloc plasat într-un cadru in-
oportun.

La rigoare, te-ai putea întreba
ce ai de făcut când o ceată de jur-
nalişti îţi stau la uşa instituţiei, iar
profesorul, cercetat în stare de li-

bertate, se află la catedră în cele
câteva zile până la suspendarea
contractului său de muncă, reali-
zată prin acordul ambelor părţi.

3. Din toată această situaţie, un
ziarist a tras o concluzie formida-
bilă, pe care a convertit-o în ştire
de primă pagină. Amatorul sen-
zaţionalului inexistent s-a gândit
că În loc să-l îndepărteze cît mai
repede de cea mai titrată unitate
de învăţămînt buzoiană, Directo-
rul Banu a lipit imaginea distrusă
a profesorului Petrişan de Cole-
giul Hasdeu - A adus o echipă de
jurnalişti în amfiteatrul liceului
să-l intervieveze pe profesorul de
matematică anchetat pentru por-
nografie infantilă. 

La câteva paragrafe distanţă,
domnia sa tolerează contradicţi -
ile, ca şi când a fi şi a nu fi sunt
cu putinţă deodată, şi se hotărăşte
să se adreseze opiniei publice
susţinând că

Marţi însă, Banu a permis unei
e chipe de televiziune să intervie-
veze pe Petrişan chiar în interio-
rul şcolii, mai precis în am fi tea-
trul liceului, asociind astfel sim-
bolurile colegiului cu un personaj
suspectat de fapte groaznice, în
directă legătură cu copiii.(...) O
terfelire mai mare a Hasdeului
nimeni nu putea pune în aplicare
în afara directorului Banu.

4. De aici, câteva întrebări s-ar
putea extrage strict pentru jurna-
listul în cauză:

a. Înainte de redactarea mate-
rialului, a consultat oare trei sur -
se care să afirme unanim cele
de clarate de către domnia sa în
articol?

b. Are domnia sa o logică a tunci
când afirmă că un lucru este şi nu
este deodată? Pe la casele de-
cente, nu şcolite exhaustiv, a afir -

ma şi a nega unul şi acelaşi lucru
deodată înseamnă a produce o
contradicţie impardonabilă într-un
raţionament. Fireşte, dacă limi-
tăm articolul său la o expunere de
suspiciuni şi naraţiuni construite,
atunci chiar dacă ar scădea pre-
tenţiile de rigurozitate din partea
materialului în cazul unei lecturi
intenţionale mai atente, ilogicul
tot nu poate fi suprimat atunci
când luăm în calcul poziţia sa de
formator de opinie.

c. Cum ar putea un om care şi-a
dedicat cariera didactică, educa-
ţională şi managerială men  ţi  nerii
prestigiului uneia dintre cele mai
importante instituţii de învăţă-
mânt la nivel naţional să îşi sabo-
teze propriul loc de muncă, pro  -
priii elevi, propriii colegi de
breaslă, acţionând, citez, în scop
personal, în favoarea propriei
ima gini şi pentru păstrarea sco-
rului.

Nu cred că imaginea unui lider
poate fi izolată întru totul de cea
a instituţiei pe care o conduce.
Aceasta nu este doar o problemă
de PR sau de identitate vizuală,
cât mai curând una de asumare a
concordanţei dintre obiectivele şi
strategia planului managerial şi
persoana aflată în funcţie de con-
ducere, pe care dl. Director Prof.
Ionel Banu a realizat-o întru totul
prin activitatea din ultimii ani.

Să alegem, spre exemplu, nu -
mai simpla analiză a relaţiei pe
ca re domnia sa a cultivat-o cu
presa, prin gestionarea unui dia-
log coerent şi consistent, public,
transparent, ori de câte ori a fost
ocazia, prin omagierea unor eve-
nimente precum aniversarea co-
legiului, rezultatele elevilor la
examenele cu miză naţională şi
internaţională - bacalaureat, olim-
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piade şi concursuri şcolare, Ziua
Porţilor Deschise a Colegiului ori
discutarea altor proiecte şi ac-
ţiuni cu impact cultural şi educa-
ţional european. De fiecare dată
însă, elevii şi dascălii lor au fost
cei care au condus miza şi direc-
ţia dialogului ori a expunerilor, şi
atunci îţi dai seama lesne că pro-
fesorul Banu a acţionat, ca mana-
ger, pentru construirea unui ca pi -
tal veridic de imagine publică şi
de performanţă a instituţiei şi
alumnilor săi.

Cum ai putea acţiona în contra-
direcţia a ceea ce ai construit şi
pentru păstrarea cărui scor, când
nici măcar nu e un meci purtat de
domnia sa, ci de un angajat al in-
stituţiei cu legea? Din nou, logica
raţionamentului jurnalistic apare
suprimată.

d. Fireşte că ştiu în ce măsură
pentru jurnalismul modern, folo-
sirea impersonalului într-o ma-
nieră cât mai neutră abreviază un
stil boem şi derizoriu al titlurilor
de presă, însă Banu, Directorul
Banu şi profesorul Ion Banu sunt
nume proprii şi descripţii definite
care aplicate într-o anumită tona-
litate şi într-un anumit tip de dis-
curs induc un efort de manipulare
a opiniei publice, într-o psiholo-
gie colectivă. L-aş ruga pe jurna-
listul în cauză, dacă decide să ia
vreo poziţie referitoare la acest
articol, să nu încerce să îşi dis-
culpe nici erorile de argumentare
şi gândire critică, nici elementa-
rele erori de logică şi de raţionare
şi nici stilul jurnalistic folosit.
Fără a invoca o poziţie de autori-
tate, ci referindu-mă doar la pre-
gătirea academică şi la speciali-
zarea fiecăruia, mă pricep ce va
mai bine la Aristotel, Jung şi
Freud decât domnia sa. Observaţi

că nu am vrut sub nicio for mă să
îi pomenesc numele, pe care îl
puteţi regăsi la finalul articolului
cu pricina, şi asta pentru că
această critică pe care o între-
prind este dedicată nu persoanei
sale, ci principiilor şi poziţiei de
pretins jurnalist pe care le adoptă.

Poate ar fi o lecţie nimerită
pen tru domnia sa ca pe viitor,
pen tru un jurnalism de calitate, să
atace principii, nu persoane.

e. Greşesc dacă mă uit la capi-
talul de simpatie politică pe care
trustul cu pricina îl manifestă
pen tru o anumită grupare? Cred
că nu.

f. Este inducţia cel mai bun in-
strument de judecată axiologică
în acest moment? Cu alte cu-
vinte, în traducere liberă, cazul
Petrişan nu este cazul Hasdeu. 

La rigoare, Hasdeul nu a fost
niciodată în istoria sa de 145 de
ani un caz, ci un model, un pa -
ttern cultural coerent şi consis-
tent cu sine însuşi, definit prin
performanţă şi educaţie de înaltă
calitate.

Învinuitul este cercetat în stare
de libertate. Se bucură, după cum
le gea îi permite, de prezumţia de
nevinovăţie, iar până la finaliza-
rea anchetei este cercetat în stare
de libertate, având contractul de
muncă suspendat, cu acordul am-
belor părţi, măsură luată tocmai
pentru a scoate cazul în afara in-
stituţiei şi pentru a dezlega repu-
taţia unui angajat de cea a unei
instituţii.

Încerc să îi amintesc domnului
jurnalist că partea nu depune
măr turie pentru întreg, aşa cum
ar trebui să iau în considerare
atunci când încă mai acord ziaru-
lui la care lucrează toate cuvin-
tele de laudă în ceea ce priveşte

realizarea unui jurnalism local
cât mai corect, exceptând mate-
rialele speculative şi incoerente
pe care le-a redactat prin erori de
argumentare, informare, sofisme
şi alte instrumente care se despart
chiar şi de retorica de tip clasic,
admisă deseori în procedeele de
captatio benevolentiae (adică de
captare a atenţiei publicului, în
maniera injustă în care a procedat
când şi-a construit titlul de primă
pagină).

g. De departe, finalul articolu-
lui este unul care bănuiesc că deşi
a avut miza de a fi construit într-o
structură retorică şi printr-un ar-
gument al recursului la autori-
tate, este sortit eşecului tocmai
prin filiera logică:

Conducerea Inspectoratului
Şco lar Judeţean a sesizat şi ea
pierderea imensă creată de lipi-
rea imaginii liceului Hasdeu de
cea a profesorului Petrişan, cer-
cetat pentru pornografie infantilă
şi intervievat în interiorul şcolii.
Inspectorul general adjunct Geta
Burducea a declarat că: „Dum-
neavoastră aţi fost în şcoală unii
dintre dv., cred că aţi luat cîteva
interviuri şi am să vă rog şi pe
dumneavoastră la puţină reţinere
în a mai merge în şcoală, vă rog
să delimităm cazul Petrişan de
cazul liceului, imaginea liceului
este una, profesorul Petrişan ce a
făcut a făcut în afara şcolii... Aş
vrea ca discuţiile pe care le aveţi
cu dumnealui să le aveţi în afara
cadrului şcolii, îl găsiţi...” Exact
ceea ce spuneam şi noi.

Singura problemă este aceea că
exact asta nu aţi spus şi dumnea-
voastră, domnule jurnalist. Veţi
spune poate că tocmai alocarea
interviului în cadrul aulei Cole-
giului v-a determinat să conside-
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raţi că cele două imagini - cea a
dascălului învinuit şi cea a insti-
tuţiei - nu sunt izolate. Numai că
articolul dumneavoastră se con-
centrează asupra acţiunii mana-
geriale a domnului director, fă -
când abstracţie de faptul că deci-
ziile de maniera suspendării, de
pildă, nu se produc ad hoc, în ab-
senţa consultării echipei de con-
ducere a instuţiei ori a forurilor
educaţionale superioare aferente.
Cred cu tărie că la momentul re-
dactării materialului nu aţi con-
sultat toate conţinuturile legis la-
 tive în domeniu şi nu aţi privit la
o formă de management faţă de
care nu manifestaţi o cunoaştere
solidă: managementul timpului şi
gestionarea acţiunilor de criză în
domeniul educaţional pe această
linie. Profesorul în cauză are
contractul de muncă suspendat
iar motivaţia acestui fapt rezidă
în tocmai ceea ce păreaţi să spu-
neţi şi dumneavoastră dar nu aţi
spus-o. Sciziunea între caz şi in-
stituţie s-a produs legal, cu acor-
dul ambelor părţi, tocmai prin
această măsură. Sunt oare acum
lucrurile mai clar expuse?

În manieră evidentă, vă veţi în-
treba dacă menirea acestui lung
articol este destinată doar criticii
şi deconstrucţiei unui material de
presă educaţională care comportă
toate hibele anterior amintite.

Pe de o parte, îmi menţin pozi-
ţia asumată la începutul acestui
material, în care deplâng pofta de
can-can academic construită în
funcţie de apetenţe politice, jo-
curi de rol ori speculaţii herme-
nutice.

Pe de altă parte, articolul meu
este scris în calitatea de persoană
fără mize politice, şi nici măcar
nu îmi câştig pâinea din invective

editoriale consumate într-un răs-
păr de primă pagină. Pentru mi -
ne, presa cultural-educaţională ar
trebui să fie prima de bun simţ.

Dar sunt unul dintre olimpicii
şi scriitorii Hasdeului şi asta nu o
să îmi schimbe niciodată identi-
tatea cu nimic.

În loc ca ziariştii să fi făcut
coadă la poarta colegiului, în pli -
nă vacanţă, pentru speculaţii de
presă în miezul unei anchete ne-
pronunţate încă, ar fi putut să îşi
croiască aceeaşi cale şi pentru a
discuta cu cei peste 60 de olim-
pici hasdeieni întorşi de la olim-
piadele naţionale, în acelaşi timp
în care camerele de filmat căutau
senzaţionalul. Pentru mine este
un scor de 60-1 pentru moralitate
şi de 1-60 pentru coerenţa seg-
mentelor de presă implicată în
con vertirea unui caz particular în
atacul la persoană al unui intelec-
tual care este liderul instituţiei ce
ne face bucuria de a fi noi, chiar
şi la atâta timp de la absolvire. 

Nu ştiu persoana care semnase
articolul pe care l-am deconstruit
şi interpretat mai sus, ce afiliere
instituţional - academică poartă-
în afara celei editoriale - iar la ri-
goare, nu contează nici faptul că
scriu aceste rânduri de pe picior
universitar. Contează că am dem-
nitatea, puterea şi onoarea de a
mă semna, la capătul acestui ma-
terial de presă, ca hasdeian.

Abia acum, cred, scriu cea mai
importantă parte a acestui mate-
rial.

Nu o să îmi mai usuc condeiul
vorbind depre prejudecăţi şi des-
pre mioriticul lor. Caragiale avea
o vorbă sapienţială:

Luaţi o jumătate de afirmare a
unui ziar opozant şi amestecaţi-o
bine cu jumătate de dezminţire a

unuia guvernamental - iată o re-
ţetă adeseori bună pentru a afla
adevărul.

Toţi ştim ce e curat-murdar şi
ce nu.

Generaţia mea s-a maturizat
scânteietor, fiind fiica unor vre-
muri în care tirania vitezei şi cea
a teatralităţii ne-au aruncat într-o
„mediacraţie” care anunţa liber-
tatea exerciţiului dialogal ca prim
respiro după o vâltoare comu-
nistă, a dicte-urilor şi compromi-
surilor. Părea ca epoca lui „dixit”
s-a încheiat şi că demnitatea
umană va fi afirmată nu doar
axiologic, dar şi prin conţinuturi
sociale, politice, academice.

Am făcut din cinstea intelec-
tuală un habitus şi ni l-am însuşit
la unison ca poruncă de căpătâi a
conduitei noastre vitale. Este
pen tru prima dată când, după ne-
numărate scrieri, reuşesc să vor-
besc prin solidaritatea cu un
plural în care am zidit entuzias-
mul carierei mele. Noi, toţi cei
care am publicat de tineri, am
fost olimpici, studenţi eminenţi,
iubitori ai culturii şi valorilor au-
tohtone, aveam să fim mai târziu
vocea unei avangarde intelec-
tuale. Noi ştim cine suntem. So-
cietatea de masă este un fe no men
ireversibil: în mijlocul ei se pro-
duce, fără oprire, manofacura
con sensului. Pentru unii, con-
tează ca politica să manifeste ac-
ţiune, nu sens.

Hasdeu nu a fost niciodată o
instituţie de compromis şi nu a
avut o politică. A avut însă o po-
litică educaţională, ceea ce este
cu totul altceva, una cu sens şi ac-
ţiune deopotrivă, una pe care am
construit-o ca elevi şi foşti elevi
alături de dascălii noştri. Noi
ştim ce e Hasdeul. 
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COSTIN 
ANDREI
BOLACHE 

Jocul nimfelor

În c=ntec de viaţă
Vă coloraţi privirea
Închinată-n g=ndurile
Purtate de oameni.
Şi pitite înşfăcaţi,
Din camuflajele subtile,
Lumina pură, aurie
Din bolta sufletului treaz.
Când în zâmbet vă jucaţi,
Ca lumina s-o-mpărţiţi,
Aşternând-o peste veacuri
Şi-n ecou s-o urmărim.

Nimfa cristalelor

Te oglindeşti
În diamante
În rubine
Şi ametiste
Şi-n tot azurul cald
Al fluviului de safire,
Înfloreşti tu în culoare
Şi în boabe de turcoaz;
Ce nici în vise nu apari
A fi doar mai frumoasă,
Aşa cum te-oglindeşti tu iar
În muguri limpezi de cristal.

Nimfa fl`c`rilor

Încendiată ai r`mas
În psalmi sublimi de foc şi jar

Şi-n jurul tău, voioase par,
Se-mpart petale de văpaie.
Citeşti iubirea-n pasiune
Şi-n urma ta laşi deznădejdea
Când paşi, de nimfă-nflăcărată,
Împarţi prin munţii Mamei tale.
Şi nici un dor nu te răneşte
Nu te stinge sau te-adoarme,
Când şi sufletu-ţi tău arde,
Cuprins în psalmi de foc şi jar.

Nimfa mun]ilor

Te scalzi firavă
În stropi de ploaie,
Ulii te veghează
În noapte;
Şi înfiripi stele mici
În vârful munţilor;
Şi curgi din bolta
Cerului, a norilor.
Mândră, trainică,
Măiastră ca o acvilă,
Tu zbori din munte-n munte
Şi-i scalzi în stropi de ploaie.

Nimfa florilor

Spirala de emoţii
Te ameţeste pe furiş,
În timp ce frunzele
Te-mbrăţişează-n lumină.
Şi urci pe tulpina
Înflorită de muguri

În nucleul p`strării,
În polenul uitării.
Şi dansezi în ritmul
A petalelor mii,
Imitând mişcările
Florilor de plumeria.

Nimfa m`rilor

Priveşti spre lună
Şi-ţi strălucesc ochii
În reflectarea de vis
A unui val maritim.
Cobori în adâncul
Sufletului mării,
Şi culegi îndr`gostită
Stropi de aer;
Şi răsari din nou
În văzul lumii-ntregi
Şi te fragmentezi în vise
Sub ochii lunii albăstrii.
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„Să fii utilizat pentru scopuri josnice este singura tragedie. 
Restul este efemeritate şi nenoroc”.

George Bernard Shaw 

Trăiesc în ţara în care înflo-
reşte şi se dezvoltă abundent arta
dezamăgirii şi în care aproape ni-
meni nu-şi ţine cuv=ntul. Din
aceste motive, dar si multe altele,
am ajuns la concluzia ca orice fe-
ricire este o provocare: ori e răs-
plata unei suferinţe deja trăite, ori
e preludiu-acont la un coşmar. În
context [i \n paranteză fie spus
(încă un clişeu), v`d pe viu că
Dumnezeu a gestionat foarte
prost problema Răului, înc=t nu
mai ştii ce e Liberul Arbitru: un
ori bil compromis, sau o incen-
diară fatalitate?

Dar răsfăţat de şansă sunt şi
a cum. Am prins o perioadă între
două dictaturi, şi e bine. Cei mai
mulţi habar n-au ce urmează şi
nici nu-i interesează. Profit de o

oarecare linişte, de fapt, acalmie.
Nu vin oameni în haine negre din
piele, cu pistoale, ca să mă ridice
şi să mă arunce după un gard de
s=rmă ghimpată. Nu mi se ard
căr  ţile. Nu-mi scormonesc psihi -
atrii în creier. Nu mă somează ni -
meni să fiu „un model social”.
Ni meni nu caută în textele mele
a me ninţări „la siguranţa statului”. 

E vremea „democraţiei”, o vre -
me în care persecuţiile posibile
îşi schimbă părul, năp=rlesc. 

Îmi aduc aminte de prietenul
Carlyle, ce spunea cu un elegant
cinism că „democraţia este dis-
perarea de a nu g`si eroi care să
ne conducă”. Nu ştia atunci săr-
manul prieten ce autostradă me-
tafizică deschidea cu această
a fir maţie unui Schickelberger,
u nui Djugasvili, dar Vremea i-a
per mis-o... Epoca noastră a pier-
dut aproape definitiv mai multe
lucruri care făceau pe vremuri
glo ria cunoaşterii umane. Un
exemplu tipic, cavalerismul, ca
suport principal pentru dreptate.
P=nă şi astăzi, afirmarea dreptăţii
costă întotdeauna mai mult dec=t
negarea ei. {i pe deasupra, con-
stat doar un lucru care face ca

alarma s`-mi sune \n g=nduri:
faptul că s-a subţiat p=nă aproape
de dispariţie numărul acelor oa-
meni care cunosc limbi de ini-
ţiere. Cine mai ştie sau cine mai
stu diază cu pasiune, în aria în
care vieţuim, sanscrita, ebraica
veche, greaca veche, latina sau
germana filosofiei medievale? A
devenit evident faptul că răsp=n -
direa şi creşterea opulenţei prin
frenezia consumistă fracţionează
şi limitează interesul pentru stu-
diu, iar ştiinţele care aveau în
centru umanismul au decăzut în
favoarea studiilor ce duc la rapi -
de afirmări materiale sau care au
ca finalitate războiul. Manipula -
re, deci.

P=nă atunci, însă, este evident
faptul că libertatea există. Sun-
tem liberi să hotăr=m în ce coş-
mar vom locui şi cum ne vom
perfecţiona viciile. Templele, Si-
nagogile, Bisericile devin case de
a ma net de suflete (nimeni nu va
dori să le răscumpere), iar comi-
sionul pe moarte se acumulează
în gol, mormane pe l=ngă ţevile
armelor. Ce fel de valori mai pot
spera în lumea ce se conturează?
Omul şi-a pierdut şi privilegiul

Carol H=r[an
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de a mai putea fi un aventurier.
Flasc şi non-activ, dop=ndu-se cu
„bunătăţi fără E-uri, de cea mai
bună calitate”, va uita şi ceea ce
aştepta să-şi reamintească. Trep-
tat, degetele lui, şi cel inelar în-
străinat de logodne, vor deveni
un „mouse” de mare dexteritate.
Singura fatalitate ce nu are anti-
dot. 

De aceea, zeii lumii noastre au
ajuns la amurgul lor, pentru că au
dirijat orgoliul omului să înlocu-
iască naturalul cu artificial şi spi-
ritul cu forţa. Nu am ştiinţă să fie
în pregătire, undeva, un zeu nou
şi cu destulă putere, ca să umple
golurile actuale ale credinţei. Să
preia conducerea autoritară a
panteonului de divinităţi ramolite
şi sterile ce au ajuns să se sf=şie
între ele cu o sălbăticie şi un fa-
natism pe care prietenul Hunting -
ton abia le bănuia.

Căci, Fratricid e muşcarea fii-
lor lui Allah de către fii lui
Christ, şi invers.

Legat de arealul \n care acum
tem porar „locuiesc”, un loc \nc`
nu mit Rom=nia, \mi dau seama
că astăzi aproape nimic nu mai
es te din ţara ce încerca a se-n cro -
pi într-o vreme. Pentru sărăntocii
frustraţi, pensionarii înfo metaţi şi
şomerii fără căpăt=i, foşti prole-
tari urbanizaţi, existau forme de
calmare a impulsurilor spre re-
voltă. Acum, acestea au fost su-
blimate în sexualitatea tabloidă,
apoi, fotbal de week-end, peste
toate tron=nd televiziunea per-
vertită. „Deşteaptă-te Rom= ne!”
a fost depăşit, dar poporul ăsta
trebuie să-şi ridice capul dintre
mormanele de coji de seminţe şi
răcnete de manele. Cele mai
dezi luzionate generaţii de rom=ni
au şansa de-a trăi acum. În mijlo-

cul perfidiei politice supravieţui-
rea apare ca o specializare de
sf=rşit de lume, ca un miracol. Ei
excelează în pretenţii, văicăreli,
injurii, adulaţie religioasă exce-
sivă şi gesturi de faţadă. Iar după
ce că excelează şi în submedio-
critate, vor şi Răsplată! În loc să
\şi privească-n ochi conducătorii,
preferă promiscuitatea nonacţiu-
nii, normal, o înjurătură e gratu -
ită, pentru orice altceva trebuie să
munceşti. 

Răul, nu doar aici, \n Rom=nia,
este at=t de omogen răsp=ndit în
lume, unde înconjoară şi erodea -
ză orice insulă de bine. Foarte a -
proa pe de rău, un ocean paralel
generează valuri ameninţătoare -
agre sivitatea. A cucerit străzi,
carti ere, oraşe, televiziunea şi
milioane de suflete.

{i atunci, \mi revine obsesiv o
întrebare. Răspunsul e pierdut în
mărăcinişul evaziunilor mentale:
există un secret al creşterii, ştim
asta, dar de ce creşte numai Ră -
ul? Nu am văzut semne că Binele
ar propăşi datorită acţiunilor ci-
vice, a meditaţiilor, a rugăciuni-
lor, sau a impunerii dictatoriale
de către un grup hotăr=t să facă
binele cu forţa. Am mai spus-o,
nu obosesc, Răul nu se odihneşte
nici o clipă, iar Binele nu-l răz-
bate. Nu există în istorie vremuri
bune şi vremuri grele. Această
vi sată alternanţă, dragă multor
semidocţi şi multor oameni sim -
pli, este o iluzie. Toate vremurile
sunt grele. Şi eu am şansa de-a
trăi în vremuri grele. Cred că
există un interes cu grijă hrănit şi
păzit ca această disociere spre
creşterea binelui să nu se pro-
ducă. Sau, invers: ce anume s-ar
schimba în lume dacă acest feno-
men s-ar produce? 

P=n` \n 1989 am coabitat cu
„normalul” acelui timp. Credeam
că fiecare om îşi alcătuieşte pro-
priile antologii: ale autoîncrede-
rii, ale orgoliului, ale disperării şi
deziluziei. Dar [i de atunci \n -
coace, cei mai mulţi lucrează, fă -
ră măcar să ştie, la adevărate
an tologii ale căderii. Crează ne-
numărare prilejuri căderii atunci
c=nd transformă deziluzia în ma-
teria primă a vieţii. Iar consecin-
ţele nu se mai termină. Ai de
a  les: continui căderea, dezvolţi o
apo logie a Răului, îi creezi o le-
gitimare filosofică, sau stai în
mo cirlă ca un rinocer plictisit în
timp ce păsări „aproape meca-
nice” îţi ciugulesc printre dinţi
(Bojan).

Normal, trebuie să porneşti de
la ceva. Revelaţie pură, din senin,
pen tru un scriitor, nu există.
Deci, pornesc de la o sentenţă a
prietenului Octavio Paz, „omul
este alimentul omului”. Chiar da -
că nu mestecă zilnic zg=rciul
Aproa pelui, omul consumă om
sub inimaginabil de multe forme.
Canibalul este un estet criminal
iar antropofagia sublimată e pre-
zentă pretutindeni [i \n ziua de
azi [i va fi mult` vreme. E sub-
stanţa istoriei contemporane şi
dintotdeauna. 

Sunt atent la împrejur ca o bor -
nă temporală abandonată şi uitată
din Războiul Rece. Acesta s-a re-
sorbit în istorie, dar eu zumzăi
eficient în continuare prin capă-
tul de m=nă care scrie acum. A -
tins de cel mai simplu şi mai
că utat mare secret: „De ce merg
lucrurile aşa cum merg?” Orice
secret are putere at=t timp c=t
răm=ne secret. Odată dezvăluit,
devine istorie castrată şi produs
comercial. Televiziune. Între te-
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lenovele şi entertainment, autorii
istoriei contemporane, „cei buni”
şi „cei răi”, fac ce fac şi introduc
periodic, în c=te o seară, complo-
tul. Transcrie-l în post-moder-
nism pe Tolstoi - „Eu nu sunt un
r=u, sunt un năvod”, şi vei da de
esenţa Serviciilor Secrete de azi
care tocmai asta fac: „pescuim,
pescuim”. Iar asta, costă. Nu în -
t=mplător unele din cele mai bu -
ne undiţe se numesc „Shake spe-
are”, ce nume potrivit de cod...
(Francis Bacon, pentru cunoscă-
tori). Învăţăcei care îşi depăşesc
maestrul, teroriştii ăştia! Toţi
duşmanii yankeilor sunt foşti
CIA, cohorta e lungă de nu-i vezi
capătul. Urmează apoi, sce na de
r=sul curcilor: „Salvarea”!

Înghesuială mare la „salvarea
Lumii”. De ce se opresc, însă,
toţi, tocmai c=nd să îndeplineas -
că definitiv operaţiunea de salva -
re? De la pletosul din Bethleem,
p=nă la Adolf şi Iosif, Osama şi
Bush, de la Churchill p=nă la re-
dactorul şef al fiţuicii „Treziţi-vă”,
toţi s-au erijat în dătători de di-
recţii şi impuneri brutale ale Bi-
nelui. Mama voastră de ţugulani
nerecunoscători! Cum să nu \ţi
vină să le trăsneşti noile So do me
şi Gomore? Dar, paradoxal cum,
toţi cei pe drumul adevărului, ori
îmbătr=nesc, ori eşuează în cine-
matografie! Pentru că ceea ce
văd dincolo nu le convine. O lu -
me salvată nu mai este nici des -
fr=nată, nici castă. E sterilă. Şi-a
pierdut farmecul, la fel ca pute-
rea fără abuz, cum ar zice amicul
Valery. Lumea devine gra să, cla-
ponită şi plină de apatrizi întru
fericire. Aşa că, mai bine, aşa
cum e!

Lumea e împărţită iremediabil
iar oamenii n-au fost, nu sunt şi

nu vor fi niciodată egali. Nimeni
nu e egalul altcuiva, egalitaris-
mul e o utopie inventată de Occi-
dent, o ficţiune politică folosită
ca bicarbonatul în prăjitură. Face
ca speranţa să se umfle dar, dacă
o diseci, găseşti în interior doar
netrebuincioase bule de aer. Dar,
cum abandonezi ficţiunea, gro-
tescul vieţii inundă cotidianul,
dezavu=nd frumosul şi extinz=nd
rugina stagnantă a concretului in-
sipid. Şi cu idealurile trebuie să
faci compromisuri pentru ca ele
să se împlinească. Dar, Doamne,
ce imprevizibil moment!

Dar, Cartea de reţete de bucă-
tărie cu circumvoluţiuni conţine
la pagina 666 şi reţeta coşmarului
perfect. În vreme ce Timpul îmi
suge zilnic viaţa, săracii cu duhul
mă ţin sub asediu. Ce fel de
Dum  nezeu poate fi Acela care
g=n deşte mereu prin prisma a do -
uă tabere? Pentru că, dacă cineva
are un autentic Copyright pentru
Rău, El este Acela. Şi cum să ţii
în hăţuri nebunia testiculară
în tr-o lume în care senzorialul dă
preţul unui om, în care uneltirea,
complotul şi asasinatul sunt zil-
nice, diurne şi nocturne, fără
oboseală şi încetinire, pasiuni
frenetice pen tru un foarte mare

număr de bipezi cu inimi false?
La aceasta se adaugă şi dorinţa
irezistibilă a vulgului de a auzi
cantităţi impresionante de neade-
văruri plauzibile. 

Vad cum atrocitatea şi genoci-
dul îşi ţin anual campionatele
mondiale la care sunt distinşi cu
medalii de aur doar cei care ima -
ginează c=t mai sofisticate căi de
restr=ngere a vieţii. Basmul con-
sacrat, av=ndu-i pe zmeu şi pe
balaur drept personaje centrale
de mare succes a primit noua mi-
siune de a-i face pe copii să nu
adoarmă şi pe adulţi să încerce
să-i imite. Curat, vremuri de sf=r -
[it de lume.

Un polonez ne spunea, „nu aş-
teptaţi prea multe de la sf=rşitul
lumii”. Ştia şi el că e adevărat, nu
mai conteză apocalipticul aface-
rii, pentru că exact ca o bună afa-
cere a fost programat acest Sf=r -
şit. De altfel, nici nu trebuie să
surprindă acest mult clamat Sf=r -
şit al Lumii pentru că, ştim bine,
de la început, omul a fost setat
greşit. Dar, cine mai stă astăzi să
revadă cu atenţie critică şpaltu-
rile Facerii, sau să introducă serii
întregi de corecţii la cea mai ma -
re Erată ce s-a acumulat vreodată
pe Păm=nt?
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M~MICA MEA

Mămica mea,
Te port în gând,
Clipă de clipă,
Oriunde-aş fi,
Pe-acest pământ!
Te văd şi
Te visez,
Mereu,
Mai tânără,
Prin mine -
Fiul tău
Şi surioara mea,
Nepoţii
Şi strănepoţii,
Şi cei ce vor urma.
Mămica mea,
Eşti primăvară
Acum, în clipele
De toamnă-iarnă!
Ninsorile-ţi, din păr,
Nasc ghiocei,
Mămica mea,
Izvor renăscător!

DOR SFÂNT

Mi-e dor
De glasul blând,
Al mamei,
Înnobilat
De harul
Cuvântării,
Întru iubire şi
Respect,
Faţă de semeni.
Mi-e dor

De harnica-i
Mişcare,
De faptele-i
Alese,
Ce-mi sunt,
Mereu,
Sfântă povaţă.
Mi-e dor
De cine
Mi-a dat viaţă.

PE-O ARIP~ DE VÂNT

De-aş putea,
M-aş ridica,
Pe-o aripă
De vânt,
Ca, într-o clipă,
Să ajung,
În satul meu natal
La casa părintească,
Să îmi sărut
Măicuţa scumpă,
Să-i mulţumesc,
Din suflet, că există.
Să-i mulţumesc
Că mi-a dat viaţă,
Să-i mulţumesc
Că mi-a purtat,
Mereu-mereu,
De grijă,
Rugând
Pe Bunul Dumnezeu,
Să-mi dea
Putere, răbdare
Şi speranţă,
Să depăşesc, cu bine,
Tot ce-i greu,
În drumul meu.

Domnul profesor Stelian
Grigore, membru al Ligii
Scriitorilor Români, e un fel
de patriarh al literaturii bu-
zoiene. Versurile de al`turi
sunt de o simplitate şi since -
ritate dezarmante. Domnia sa,
când se afl` printre scriitori,
în libr`rii, în pia]` etc., este
pur şi simplu omagiat! R`s -
pândeşte lumin` în jur! Ma ma
acestuia, doamna Con stantina
Grigore, es te n`scut` în 17
august 1916, în localitatea
Puchenii Moşneni, Prahova.
Pe lâng` versurile fiului, ne
al`tur`m şi noi cu tradi ]iona -
lul „La Mul]i Ani” doam nei
Constantina, v`duv` de r`z -
boi. Iar domnului Grigore,
vorba sa, îi dorim s` tr`iasc`
m`car „o mie de ani f`r` nou`
sute”. Îi mul]u mesc scriitoru-
lui Nistor T`n` sescu pentru
simplul fapt c`, datorit` lui,
domnul Grigore face parte
din dimine]ile mele senine! 

(M.I.)

Stelian Grigore

Gânduri închinate mamei
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Foaia albă, virtuală, evident, pe
care îmi scriu tabletele, intră în
atenţia mea de această dată. Ea
este un fel de zero din mate -
matică. Cel puţin matematicienii
ştiu că zero nu este nici pe de-
parte un număr lipsit de persona -
litate. El este mai galonat decât
multe alte numere. Nu o să mă
las sedus de frumuseţea enume -
rării şi comentării virtuţilor nu -
mă rului zero. Mă întorc la foaia
albă. Mă uit la ea descurajat şi
îmi zic: „despre ce să mai fabulez
de această dată?”. Gânduri de tot
felul îmi dau târcoale în fiecare
clipă. Nu lipsa lor este problema,
ci alegerea unuia care are o anu -
mită proeminenţă în mintea mea.
Proeminenţa poate fi sen zitivă
sau speculativă. Arunc un diţa, să

văd dacă muşcă ştiuca din con-
dei. Uneori da, alteori ba. Am
uitat să spun, nu doar gândul este
problema, ci şi cuvintele în care
îl înfăşurăm. Una este să spui:
„Am o durere teribilă la căl câiul
stâng”, cu totul altceva este să te
cugeţi astfel: „Nu ştiam că buna
dispoziţie a omului poate fi făcu -
tă ţăndări de o dereglare la călcâ -
iul stâng”. De fapt, ambele vari-
ante merg foarte bine. Iată, deci,
prima provocare a scrisului. Poţi
spune acelaşi lucru în o mie de
moduri valabile. Depinde în ce
vrei să transformi gândul cu pri -
cina. Dacă vrei să fotografiezi re-
alitatea lui, este valabil stilul
telegrafic, lipsit de jonglerii sin-
tactice. Dacă vrei să transfigurezi
realitatea lui, atunci jongleriile

sintactice sunt, uneori, bineveni -
te. Scrii, simţi că ai dibuit ghemul
şi eşti mulţumit că ai ce deşira o
vreme. La un moment dat s-a
rupt firul gândirii. Citeşti ce ai
scris. De mai multe ori, dacă este
nevoie. Deodată zici: „Aha, asta
aveam în cap. Ia să punem ideea
brută pe hârtie şi mai ve dem noi
cum rămâne...”. 

Scr i sul es te o muncă obosi-
toare, dacă este activitate impusă.
Scrisul de vine distracţie, dacă
este activitate re creativă. În
sfârşit, scrisul este o povară
indispensabilă, da că lu mea s-a
îngustat atât de mult, în cât nu
ţi-a mai rămas nici o altă posibil-
itate de a lua atitudi ne. 

Scrisul fără atitudine este un
fel de lichior de înveselit babele.
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îl privea prin luneta maşinii
nouă ani s-au topit şi contopit
în aceeaşi amintire vie a ultimei clipe
petrecute împreună
cel mai iubit şi... atât de drag
interesant era că nimeni
nu îi înţelegea starea
acea lacrimă rămasă veşnic
pe chipul brăzdat
de riduri prematur adâncite
kilometri lăsaţi în urmă
şi noaptea nedormită
în aceeaşi zi, an după an
pentru a fi alături de el
legătura pierdută
de aceea poate glasul îi devenea
dintr-o dată sensibil
la vederea militarilor care au fost
şi care vor să vină
tremura uşor în lumina opalină
a dimineţii
doar ploaia îl înţelegea
aceeaşi, despletită dar acum curată
picăturile mari ce stropeau
pământul unde a căzut
depărtându-se, adăpându-se
lacrimile unui cer atât de iertător
care vibrează acum la unison
pe acelaşi riduri prematur adâncite
dar în acorduri de Bach
auzite de el, doar de el în surdină
intra în cimitir totdeauna resemnat
parcă ar fi vrut să-şi închidă în suflet
liniştea şi foşnetul copacilor solidari
străjeri peste timp ai eroilor neamului
o strângere de mână, o îmbrăţişare
aceeaşi mână pe umăr, o privire în pământ
şi amintirile pătrund ca o săgeată
în coasta cerbului pândit de departe
simţea prezenţa lui
„lasă tiţule, că o să fie bine!”
nu-şi putea explica de ce toate acestea
suferinţa, lacrimile
acest drum istovitor, ploaia

îngemănarea aceasta de uniforme
şi ceremonialuri militare
etuve ale unor răscoliri de amintiri nerostite
se temea de candelele ce ar putea
să se stingă, împietrind inimile rostogolindu-se
în direcţii diferite, seci
fără treptele bătăilor vieţii
cu toate acestea ar fi vrut
să-l mai vadă o dată
faţă în faţă, amândoi pe aceeaşi bancă
ţinându-se de mână
ca de la tată la fiu
să-i spună cât de mult îl iubeşte
şi cât de mult are nevoie de el
acum la bătrâneţe
fără regrete, doar cu poveţe
nu voia decât să-l lase
să-şi rezeme capul pe umărul lui
şi să-l mângâie părinteşte
binecuvântându-i bunătatea
răbdarea şi buna cuviinţă
cu mâinile tremurânde împărţea colacii de pâine
şi gurile de vin spre aduceri aminte
se întreba de ce nu vin răspunsurile
ca o apă lin curgătoare
ce s-a întâmplat cu toate visele
planurile, cu lungile discuţii
până la orele târzii ale nopţii
în dulcele pridvor de acasă
s-a sfârşit, tăcerea se aşterne
în mirosul îmbietor al florilor de tei
doar chipul lui se aşează discret
pe luneta maşinii
printre stropii de ploaie
aducători de lumină
pe E85, în groapa oglindită din cer
primele raze ale soarelui încălzesc
închipuit roadele pământului
stropit cu sângele eroilor noştri
oamenii se pierd pe alee
risipindu-se, picuri de ploaie
unele în prelungirea celorlalte
posibil că se iubesc
poate fără ştirea lor!

PELERIN - monumentul 
eroilor pompieri Mih`ileşti Adrian Mondea
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Pr. prof. dr. Mihail Milea s-a
născut la 23 aprilie 1958, în satul
Câmpeni, comuna Amaru, jude -
ţul Buzău. Este preşedinte - fon -
da tor al celebrei Fundaţii „Sf.
Sava” din Buzău. A întemeiat câ -
teva reviste de profil religios şi a
colaborat la mai toate ziarele şi
revistele buzoiene, precum şi la
postul de radio PRO FM Buzău.
Este cetăţean de onoare al ora -
şului Soroca din Republica Mol -
dova şi al Municipiului Bu zău, în
2010 fiind declarat „Omul anu-
lui”. A publicat nenumărate vo -
lu  me de versuri, proză, eseuri,
une le fiind semnate cu pseudoni -
mul Sava Bogasiul. Membru
USR încă de acum trei ani. A în -
fiinţat câteva aşezăminte pentru
îngrijirea bătrânilor, pe care, din
câte ştiu, le administrează cu o
pricepere deosebită. Filiala de
Sud - Est a Uniunii Scriitorilor
din România are o casa de odihnă
şi de creaţie la Năieni, Buzău, tot
datorită părintelui Milea. Mai
mult, tot un astfel de aşezământ
a întemeiat şi la Maliuc, în Delta
Dunării. Nu cred că exagerez
când spun că părintele Milea e

„cel mai iubit buzoian”. Mă con-
sider prieten cu acest om de-
osebit. Acceptă şi câte un păcătos
în jur, doar în ideea de a-l aduce
pe calea cea dreaptă. Mă bucur
sincer, din toată conştiinţa mea
de muritor răzvrătit vremelnic, că
părintele nu a intrat în politică.
Ar fi putut fi oricând primar,
preşedinte de consiliu judeţean,
prefect etc., la un scor zdrobitor
faţă de ceilalţi! Acum vreo lună,

când prietenul meu Teo Cabel ur -
ma să se întâlnească, la o mani-
festare literară, cu părintele Mi lea,
l-am rugat să-i explice părintelui
că aş avea nevoie de un loc de
veci într-un cimitir de la margi -
nea oraşului. Fireşte, un loc de
veci cu acte în regulă. Am primit
un răspuns descumpă ni tor: „Nu,
e prea devreme!” Care preot poa -
te să aibă asemenea reacţie? Mă
dor şi pe mine şalele, cum se zi -
ce, dar n-am încotro, mai întârzii
pe aici şi din cauza părintelui Mi -
lea. Aş avea aşa de multe de spus
despre acest păstor al Domnului
încât aş transforma, din exces,
totul într-o slujbă... Anul trecut,
în prezenţa scriitorilor Corneliu
Antoniu şi Gheorghe Petcu, i-am
urat părintelui să trăiască măcar
o zi mai mult decât mine. Oare-
cum descumpă nit m-a întrebat
„de ce?”. I-am răs puns, cum îmi
e firea: „Ca să-mi ţineţi slujba de
înmormân tare”. 

Drept pentru care, încă o da tă,
ca în fiecare an, sunt nevoit să-i
urez părintelui Mihail Milea „La
Mulţi Ani”! Am toate motive -
le!…
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Îndemn

În rugăciunile mele
Nu cer minuni,
Ci amănunte.
Ce nebun frumos este Dumnezeu,
Cum a [tiut El să separe
De ve[nicie
Materia!
Ieri mi se striga
Bine ai venit în această lume,
Astăzi mi-e pu]in ru[ine 
Că exist.
Urca]i cu mine pe cruce
To]i care nu mai suporta]i 
Să fi]i materie.

Patria

Patria noastră,
Halucinogena noastră,
Scoate profit din orice
Co[mar,
Scuipă metastaze
În via]a noastră.
Utopia ei
Încă e-n stare de libertate.
Băie]i buni,
Cre[tini de rit proletar,
Din când în când
Îi arătau mu[chii.
De[ertăciunea de[ertăciunilor
E că avem inima prea 

Strâmtă,
Iar sămân]a iubirii
Pentru aproapele nostru -
Cândva natură moartă -
Cre[te precum aluatul.

Întâia oar`

Miroase a ar[i]ă de orb,
A gânduri lovite de trăsnet.
Pe memorie nici urmă 
De Dumnezeu,
Doar pu]ină dezordine
{i o dorin]ă nebună 
De a muri.
Parcă mi s-ar fi descoperit
Că moartea e o membrană,
Sufletul atingând-o
Are întâia oară
O părere de ecou.

Poemul poetului p`c`tos

Iubite-voi, Doamne
Ca pe în]epătura de albină
Î]i hrănesc ve[nicia
Cu firimitura mea de via]ă
A[ îndepărta cu unghia
Un strat de cer
De-a[ fi sigur
Că dau de carnea ta

Din care să smulg o celulă
{i s-o arunc gloatei.

Scriu poezie

Adică fac focul sub aripa
Îngerului
P=nă când
Tot ce-i materie-n fibra lui
Se tope[te.
Rămâne doar umbra luminoasă
A lui Dumnezeu,
Prin care-mi tăvălesc
Sufletul
Ca pescarii pe[tii prin sare.

Constatare 

Este gura mea 
Văzute [i nevăzute,
Îngeri fabrica]i
De măduva ro[ie
Din oase.
În contact cu realitatea 
Reac]ionează chimic 
Sunt trecu]i 
În tabelul lui Mendeleev.

Dumitru Istrate Ru[e]eanu
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BUZQUL INTERBELIC 
VQZUT DE UN ÎNVQ}QTOR 
CONSTQN}EAN

În anul 1882, la Buzău, a fost
fondată Societatea „Solidarita-
tea”, germenele viitoarei „Asoci -
aţii Generale a Învăţătorilor şi
Învăţătoarelor din România” - or-
ganizaţie de apărare a intereselor
profesionale ale învăţătorilor.
Doi ani mai târziu, a luat fiinţă,
la iniţiativa lui I. Gh. Dumitraşcu
şi I. Voiculescu, Asociaţia învă-
ţătorilor din Buzău, prima de
acest fel din România. După con-
stituirea, la Bucureşti, la 8 iulie
1902, a „Asociaţiei Generale a
Învăţătorilor şi Învăţătoarelor din
România”, timp de cinci ani
aceasta a avut sediul la Buzău,
aici, unde învăţătorul I. Gh. Du-
mitraşcu a tipărit publicaţiile:
Revista învăţătorilor şi învăţătoa-
relor din România, Almanahul
învăţătorilor, Calendarul învăţă-
torului, „în paginile cărora, dar şi
la întruniri şi congrese, s-a militat
pentru dezvoltarea învăţământu-
lui românesc, apărarea drepturi-
lor în vă ţătorilor, asigurarea per-
fecţionării lor profesionale”.

Şi în perioada interbelică, Bu-
zăul rămâne un centru puternic al
dascălilor din România, aici tipă-
rindu-se, c=teva publicaţii impor-

tante, adresate acestora: Tribuna
învăţătorimii (1 octombrie 1931-
1/15 septembrie 1932), Gazeta
Corpului didactic primar din Ro-
mânia, „singura gazetă a învăţă-
torilor din toată ţara”, iar în anul
1934, D. Serbescu-Lopătari tipă-
reşte un Almanah al învăţătorilor,
ca publicaţie anuală.

Prin urmare, în Buzăul interbe-
lic se organizează numeroase ac-
tivităţi ale învăţătorimii, printre
participanţii la aceste evenimente
numărându-se şi un dascăl con-
stănţean, I. Tudor, care lasă câte -
va impresii despre urbea noas tră
în publicaţia tomitană săptămâ-
nală Farul (seria a III-a - anul I,
nr. 16, de luni, 17 iulie 1933), sub
titlul „BUZĂUL - fragmente din
carnetul unui congresist”.

Conform stilului vremii, auto-
rul îşi începe amintirile despre
Buzău, comparându-l cu o feme -
ie misterioasă, care se lasă cu
greu descifrată:

Aduc cu mine din Buzău amin-
tiri ce mă copleşesc şi regrete ca
după o femeie de care l-ai apro-
piat fără s-o fi posedat; mi-a ră -
mas amărăciunea ce o simţi când

iubeşti fără să înţelegi.
E firesc ca Buzăul să nu-şi dez-

văluie primului venit secretul in -
tim al personalităţii sale şi din
cauza acestei cunoştinţe imper-
fecte, fugitive, suferi ca de o ne-
fericire, ca de o nedreptate.

Iată de ce la nenumăratele me -
le dorinţi nesatisfăcute se adaugă
şi aceea de a păşi, într-o zi, la cu-
cerirea acestui suflet buzoian ne-
cunoscut pe care îl bănuiesc de li -
cios ca otonelul din Cândeşti.

Mergând mai la vale, învăţăto-
rul tomitan face o radiografie
mai mult sau mai puţin pertinentă
a urbei, neocolind, în primul
rând, viaţa politică: 

Buzăul - oraş şi judeţ - e înde-
obşte cunoscut ca ţinutul patimi-
lor politice a căror complexitate,
rând pe rând, exagerată sau sim-
plificată la extrem a exercitat
asupra opiniei publice, în ce pri-
veşte acest ţinut, efectul unei
prisme deformante.

Luptele politice la Buzău - şi
expresiunea nu e numai o meta-
foră - a creat acea magnifică şi
naivă abstracţiune, homo politi-
cius, adică tendinţa de spirit, in-
stinctivă şi simplistă, care sub

Viorel Frîncu
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influenţa scrisului prin presă, a
cuvântului aprins şi, de ce n-am
spune-o, excitată şi de vestita
ţuică de Pătârlagele, de nectarul
atât de îndrăgostit de zeii din
podgorii faimoase cu care ţinutul
a fost blagoslovit de Cel de Sus,
a creat un tip aparte al naţiunii,
un fel de maşină politică care nu
produce decât politicieni, nu de-
bitează decât politica vehementă,
aprigă, dârză, inflamabilă.

Ploieştii de odinioară, cetatea
libe rtăţii, a fost detronat de Bu zău.

În jurnalul său, învăţătorul I.
Tudor apreciază două elemente
care îl surprind plăcut: istoria lo-
curilor, prin monumentele sale, şi
„moravurile actuale care reîno-
iesc tradiţiile timpurilor apuse”:

Dar cel care înfruntă osteneala
unui drum de 7 ore cu trenul mixt,
de la Constanţa până la Bu zău,
descoperă repede şi interesul
u nei capitale de judeţ în plină
prefacere şi farmecul unui ţinut
în care natura s-a arătat, în multe
privinţe, prodigioasă.

Apoi, dacă stai câteva zile în
acest ţinut şi pătrunzi viaţa buzo-
iană, îţi apare în faţa spiritului o
lume nouă, nebănuită, care îţi
sus  cită curiozitatea, simpatia.

Pentru un observator atent, do -
uă elemente concură ca să fixeze
fizionomia Buzăului: evocarea
tre cutului istoric şi cercetarea
mo ravurilor, lucrurilor şi oame-
nilor de azi.

Elemente inseparabile. Cel
din  tâi ne explică pe cel de-al doi-
lea, care, la rându-i ne înlesneşte
să pătrundem pe cel dintâi. Abs-
tracţie făcând de orice literatură,
care interpretează faptele, mai
sunt la îndemâna noastră alte do -
uă moduri de expresiuni con-
crete, care corespund cu cele

do uă elemente mai sus amintite:
monumentele trecutului, care în
starea lor de azi ne povestesc is-
toria şi moravurile actuale care
reînnoiesc tradiţiile timpurilor a -
pu se.

Ceea ce te izbeşte, de la înce-
put, în ţinutul Buzăului, este res-
pectul şi tenacitatea vechilor o bi-
 ceiuri care ne-au dat specificul
etnic. - Ţinut patriarhal, mora vuri
simple, progres lent, e vo luţia în
strânsă şi nemijlocită legătură cu
trecutul şi tradiţia, au prilejuit
perpetuarea unei intense şi carac-
teristice vieţi sociale româneşti,
o atmosferă prie lnică specificului
naţional. Pare, şi faptul trebuie
notat, că tradiţiile au la Buzău va-
loarea de simbol.

În arhitectură - lucru de mirare
- n-a pătruns, încă, stilul moder-
nist, atât de străin de sufletul ro-
mânesc, care a început să ne
po cească oraşele. N-am văzut ni -
cio clădire în acest stil, nicio
oroare arhitectonică. Românes-
cul predomină.

Trecând la lucruri mai lumeşti,
memorialistul este încântat de
prestaţiile lăutarilor şi, mai ales,
de bonomia concetăţenilor noştri,
zgomotoşi şi veseli:

În muzică, n-am dat de patosul
artificial al orchestrelor de jazz-
band, cu muzica epileptică a ne-
grilor. La Buzău, lăutarul e încă
la el acasă. Ne-a însoţit neîntre-
rupt şi peste tot.

Seara, când luminile electrice
se aprind, de la un capăt la altul
al oraşului, plâng arcuşurile,
freamătă viorile. Şi nu arii de
o pe retă, nu simulacre de <bucăţi
clasice>, cu cazne smulse din
vreo augustă simfonie, al căror
templu e pe alte meleaguri. E
vioara ţiganului, adevăratului ţi -
gan - metamorfozat în argenti-
nian, e ţambalul cu portativul de
sârmă, e naiul arhaic, care cântă
cântecul românesc ce-ţi merge
direct la suflet. Buzoianul e zgo-
motos, râsul şi veselia lui nu sunt
împiedicate de cucernicia simu-
lată a auditoriului de concerte, ţi-
ganul îngăduitor nu se supără,
doar surâde. El ştie că-i va veni
ora, e sigur că în curând farmecul
arcuşului său va stăpâni sufletele.

Lăutarii care au înveselit pe
strămoşi, care au prohodit la în-
mormântările bunicilor odată cu
preoţii, care au cântat la nunţile
şi botezurile părinţilor şi care în
alte părţi pier, la Buzău domnesc
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încă. Până când? Cine poate
scon ta viitorul!

La Buzău n-ai să întâlneşti
a tenţia gravă, bufă a neamţului
sentimental ca o curcă beată, care
îşi întrerupe metodic, până la ri-
dicol, mâncarea crenvurştului şi
halba cu bere stupefiantă, până la
acordul final care dă semnalul
unui nou atac asupra odorantului
cu arghel. Ţiganul este psiholog
din instinct, ştie când să-ţi zică
„de inimă albastră” ca să-ţi cap-
tiveze inima cu o mângâiere divi -
nă, să-ţi sfredelească a dâncimile
sufletului; prin câteva sunete el

ştie să-ţi umezească ochii, dar
când vraja arcuşului a operat şi a
atins maximul, ţiganul o întoarce
pe foaia cealaltă iar pizicatele
curg în cascadă trezindu-te din
reverie şi melancolie ca şi când
ţi-ar striga: „destul cu plânsul,
viaţa e frumoasă!” 

Impresiile despre urbea noas -
tr`, deşi sunt puţine, ne dau cre -
din ţa că învăţătorului constănţean
i-a plăcut foarte mult aerul pa-
triarhal de aici, în comparaţie cu
oraşul cosmopolit de la ţărmul
Mării Negre, Palatul Comunal
fiind, se pare, punctul culminant: 

Cum să vizităm oraşul? Cu pi-
ciorul? E prea întins. Şi Buzăul,
ca toate oraşele noastre, s-a lă-
bărţat ca o caracatiţă în dauna
unei edilităţi care nu poate face
fa]` tuturor nevoilor. - Cu auto-
mobilul ar fi prea rapid şi impre-
siunile prea fugitive. Am luat o
trăsură primitivă la înfăţişare dar
confortabilă.

Din gară porneşte o stradă cu o
frumoasă perspectivă, care, dacă
ar fi mai bine pavată, ar constitui
o bună arteră de comunicaţie.
Case cu înfăţişare de conacuri
boiereşti, grădini vaste, spaţiu,
aer, lumină, verdeaţă. Buzoianul
înstărit arată o statornică prefe-
rinţă pentru trandafirii agăţători
cu care scot efecte decorative
plăcute şi pline de rusticitate.

Trecem pe lângă severa clădire
a liceului Hasdeu, apoi întoarcem
un colţ de stradă şi iată-ne în faţa
unei clădiri monumentale, îmbi-
nare fericită de renaştere şi româ-
nesc. Este Palatul Comunal. Un
scuar feeric înflorit. Suntem în
centru, strada cea mai animată a
oraşului. În sala de ceremonie a
primăriei, despre care vom vorbi
în numerele următoare, am trăit
o oră de neuitat, fiind primiţi so-
lemn de consiliul comunal în
frunte cu omul de entuziasm, pri-
marul Homoriceanu şi omul de
energie, prefectul N. Anghel.

Dar despre asta, în numărul
viitor.

I. Tudor.

Din păcate, „numărul viitor” al
săptămânalului Farul s-a pierdut,
dar avem convingerea, că jurna-
lul „congresistului” constănţean
ne-ar fi relevat aspecte intere-
sante despre oraşul Buzău şi locui-
torii săi, în perioada interbelică.
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ranfluare

ziua aceea este ca un bandaj uitat într-un pacient
îngustezi ochii 
când î]i povestesc
[i o fărâmă din tine
se transformă în ancoră
sfârtecându-mi pielea

lumea te prive[te ca pe un om normal
nimeni nu [tie cum vintrele ard
murmurul cardiac
întrece agita]ia străzii
[i uneori apari în fotografiile străinilor ca un abur

important este să treci prin grilajul min]ii
peronul crăpat de iarbă
se opre[te în dreptul cinematografului
colonadele scorojite pline de graffiti
străpung aerul greu
te a[ezi lângă un vagabond
care strive[te o cutie de bere -
singurul loc în care
cre[te bucata albă
neextirpată din tine

e[ti ecranul perfect

prin care orice om
poate fugi din via]ă

ubicuu

eşti bine camuflat:
griul, negrul cu petele-i maronii trag fermoarul
trupului.
stropii de ulei, benzină fac grimase pe asfalt,
ziua nu este decât o mască mortuară.

coperţile - cărămizi într-un lego.
construieşti înlăuntru,
carnea ta, amestecată cu paie şi fulgii
altor căderi,
este liantul perfect
pentru acoperiş.
tot mai adânc etaje cresc
în matrioşka lui gaudi,
până vor crede,

până vor spune,
că ai putea fi acolo,
scurmând pântecul oraşului,
ascultând vaietul
uriaşei orgi prin care rătăcesc
perechile celor de sus.

Câştigător al Concursului de Debut UniCredit 2011, cu volumul
„Pareidolia”. În 2012 publică volumul „Onirograme”. Apare în
peste zece antologii de proză şi poezie. Este membru fondator [i
secretar al cenaclului „Ante Portas”. Laureat cu premiul
RefleXos (Madrid), în 2010, al Concursului „Astenia de
primăvară”. Asociaţia ”Renaşterea buzo iană” îi conferă în 2012
Diploma de merit pentru perfor manţe literare care onorează
Buzăul în literatura naţională şi de pretutindeni. În mai 2012 i se
decernează premiul „Opera prima” pentru volumul „Pareidolia”,
la Festivalul internaţional „Tudor Arghezi”. În mai 2013, „Onirograme” ia premiul pentru cea mai
bună carte, la Festivalul Primăvara Poeţilor din Buzău. Ref. critice: Răzvan Ţupa, Marin Ifrim,
Horia Gârbea, Radu Paraschivescu, Paul Cernat, Andrea Hede[, Gellu Dorian, Lucian Mănăilescu,
Adrian Botez, Andrei Velea, Teo Cabel, Mircea Stâncel, Silviu Guga.

Lauren]iu Belizan
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Am fost în concediul de odihnă
şi Transfăgărăşanul, cetatea De vei,
castelul Huniazilor, lacul Cin ciş,
Sarmise getuza, biserica Densuş,
Sâmbăta de sus, Şinca, dar mai
ales Mânăstirea Prislop au fost o
parte din locurile vizitate. Româ-
nia e frumoasă în do uă împre -
jurări. Acolo unde nu a pus omul
piciorul (era cât pe ce să scriu di-
rect, românul) şi acolo un de a pus
piciorul un om gospodar (român
sau din lumea largă). În rest, cum
vă spuneam. {i dacă nu v-am
spus-o cu altă ocazie, ştiţi oricum.

Partea proastă e că turismul de
la noi se face din gură în gură.
„Ai fost la..., dar la..., ce să-ţi
spun, e extraordinar!.” Şi te duci
şi tu. Şi culmea, îţi place. Chestia
aia cu gustul e relativă, o ştiţi bi -
ne, pentru că nu ai timp să faci
ana liză estetică la fiecare poală
de pădure, lac, biserică, muzeu,
ruină în fuga maşinii sau fuga
paşi lor din loc în loc pentru că te
ia vântul din cauza cardului prea
uşor din buzunar. 

Aşa am ajuns la Mănăstirea
Pris lop, locul de odihnă al Pă -
rintelui Arsenie Boca. Odih nă
am spus, nu, am greşit pentru că
Pă rintele Boca „lucrează”. Altfel
cum pot să vină în zi de duminică

mii şi mii de oameni să se re -
culeagă la mormântul „Sfântului
din Ardeal”? Am stat în curtea
mânăstirii până aproape de sfâr -
şitul slujbei. Pe lângă noi se pe -
rindau în linişte sute şi sute de
oameni. Luau apă sfinţită, luau
apă de la izvor şi mergeau să se
recu leagă la mormânt. Când ne-am
aşezat în rândul format la mor-
mânt erau 500 de oameni în faţa
noastră (mă pricep, sunt statisti-
cian). Din ei 400 tăceau. Mai ce -
rea câte u nul o sticlă cu apă sau
dădeau bine ţe celor ce ieşeau sau
intrau în rând. Sutele de ghivece
de flori aduse nu erau puse pe jos,
au fost ţinute 2-3 ore în braţe. 

La plecare am văzut ade vărata
dimensiune a adunării. Calculaţi
câte maşini şi autocare au putut
fi în parcarea de un hectar de la
poartă şi pe marginea a 1,5 km de
şo sea, plus rulajul celor care au
stat poate mai puţin. La grota
Sfân tului Ioan de la Prislop nu
s-a mai încumetat să merga toată
lumea pentru că accesul e foarte
greu. 

Nu era zi de „sărbătoare mare”
era doar dragoste pentru un om,
dragoste pentru un sfânt, dra gos -
 te pentru linişte, dragoste pen tru
normalitate, speranţă.

Nu mă pot abţine să nu fac o
remarcă: ce viaţă grea au avut cei
doi şi ce moarte tragică a avut
fiecare!

Noi spunem mereu că ro mâ ni -

lor le-a rămas doar spe ranţa. Nu
e adevărat, toţi oamenii lumii au
speranţe (chiar şi cei din Grupul
Bilderberg). Sunt multe de spus,
dar celor ce nu sunt de acord cu
cei ce „sărută oase” eu îi îndemn
doar atât, să meargă la mânăs tiri
şi schituri şi să vadă, repet, să va -
dă ordinea, curăţenia nefireas că
a proa pe şi liniştea (nu îmbul ze  li -
le organizate uneori de te le vi zi -
uni), linişte pe care o iei cu tine
acasă cel puţin pentru un timp.

Soţia a cumpărat o carte despre
Părintele Arsenie Boca şi am frun -
zărit-o în acel moment şi mi-a
atras atenţia un citat pe care l-am
tot „dezbătut” în minte pe dru mul
de întoarcere. „Mult mai avanta-
jos este să fii ascultător decât să
porunceşti. Ascultătorul dă soco -
teală de ascultarea lui, poruncito -
rul e luat la răspundere dacă te-a
cântărit bine sau su biectiv - în
acest caz tu câştigi şi el pierde”.
Am rupt din context acest citat şi
l-am adus în socialul nostru con-
temporan şi m-am întrebat (ca
mulţi alţii) ce nu mer ge, sau de ce
nu merge şi la noi ca în alte părţi
„evoluţia” soci e tăţii româ neşti.
Cunosc unele va riante de răspuns
care încep cu „românii sunt...”.
Citatul de mai sus mi-a întărit
convingerea („pă rerea mea, nu!?”)
că fuga de asu ma rea răspunderii,
evitarea de clan şării acţiunii ca
urmare a u nei analize proprii a
legilor, a re surselor, a eforturilor,

Valentin Cojocaru
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a efectelor, a bunului simţ ne ca -
racterizează. E simplu, nu? Ca -
uză - efect. Ne în chipuim că noi
suntem de fapt cauza şi nicide-
cum unul din elementele obiec-
tive necesare procesului, şi ne ia
frica. Unii re zolvă simplu gân -
dind, spunând, acţio nând - „aşa
vor muşchii mei!?” Asta nu e
„ştiinţa conducerii” cum i se spu -
nea altădată sau „ma nagement”
cum i se spune acum! Mă tot în-
treb de ce trebuie să legăm noi cu
sârmă orice me canism ce nu
funcţionează corect (sârmă +
sârmă, materiale proas te, impro -
vizaţii etc.), iar expresia „las-o bă
că merge-aşa” să devi nă chiar şi
şlagăr? 

Din lumina albă aflată din bel -
şug în jurul nostru un păm=n tean
isteţ a scos şapte culori splendi -
de. Nu sunt pe toate drumurile
astfel de „isteţi” dar putem fi toţi
„oameni normali” (vorba unui
sociolog buzoian) şi să ne ocu -
păm să dăm rost Pământului. Ne
place să fim lăudaţi pentru orice
nimic, să fim şefi, dar fără să fim
lideri reali. Nu aşa (ce mult îmi
place vorba asta a marelui gândi-
tor Brucan care ne-a ars la pri-
cepere cu 20 de ani şi noi ca să-i
arătăm că nu a avut dreptate ne-
am mai luat o porţie de 20), noi
ne demostrăm că mai bine e să fii
băgător de seamă. Întrebaţi un
ţăran - „care-i rostul pământu -
lui?” „Să producă” îţi va răspun -
de scurt şi se apucă de trebă.
Întrebaţi un politician şi el o să te
întrebe imediat - „al cui e pămân -
tul?” Halal!!

Pe timpuri (am eu o teorie) e ram
ţara lui „n-am treabă dom’le”. In-
dustrializarea che ma forţa de
muncă pe ici, pe colo şi „emi -
granţii” când se mai întorceau pe

acasă povesteau ei ce fac prin
acele locuri străine şi la urmă,
pac, „n-am treabă dom’le”.

Astăzi îi las în pace pe necăjiţii
de adevăraţi emigranţi, dar în
„Roomââniiiaa” (citat din „O
scrisoare pierdută”) se vrea să se
creeze impresia că nu mai sunt
oameni cărora le pasă de ceea ce
este în jur. Dacă noi suntem re -
semnaţi, ne conduc ei, cei câţiva,
mereu aceeaşi. Îi rog să caute în
rândurile tăcute create ici, colo
prin ţară pe cei ce nu se vor pro -
pune niciodată să fie lideri. Dar
dintre cei ce fac propunerile nu
merg decât foarte, foarte puţini
prin acele locuri. Nu le iese nimic
la „afacerea” asta. Rostul pă mân -
tului este să rupă bucăţi din el
pentru ei, numai pentru ei.

Ce nu este bine e că sunt prea
mulţi cei ca mine care „ştim ade -
vărul” şi-i aşteptăm mereu pe al -
ţii să înceapă, iar când unul chiar
face ceva îl tragem repede de
pulpana hainei (unora chiar le-o
şi rupem) şi-i aducem „în rând”.
Şi culmea, unii dintre noi, cei

amintiţi mai sus nu ştiu să schim -
be o siguranţă. Şi iar halal!

Am rememorat cele câteva tra -
see parcurse prin Europa şi am
realizat că acolo sunt mai fru-
moase zonele unde a „călcat”
omul, cele sălbatice sunt ca ale
noastre. Într-o pădure din Dane -
marca ne-a ieşit în cale o căprioa -
ră, exact ca în pădurea de pe
dealul de lângă lacul Cinciş. În
pădurea Sans Souci de lângă
Potsdam ne-am trezit dimineţa în
faţa cortului cu doi iepuri şi din
pădurea de lângă mânăstirea
Sâmbăta de Sus ne-a taiat calea o
veveriţă. Pământul ne invită să
fim prieteni cu natura, dar noi nu
şi nu. Unele plante sunt buruieni,
unele animale sunt feroce, unele
ape sunt viituri, iar deşeurile noa -
stre au efecte secundare.

În timpul cât am parcurs cele
câteva sute de kilometri spre ca -
să, după cum v-am mai spus,
mi-am ocupat mintea cu aseme-
nea gânduri şi cu altele.

Pentru următorul concediu aş -
tept întrebări cu... „ai fost la...?” 

Morm=ntul P`rintelui Arsenie Boca
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Între zidurile poeziei

am nevoie de timp
să te îngrop
între zidurile poeziei
să sap o albie
să-]i spun
că după tine 
simt aerul rarefiat
ca atunci când urci pe munte
[i te doare-n co[ul pieptului
dar urc,
în]elegi
dacă mă opresc
te iau cu mine 
până jos în valea cu păpădii
să suflăm lumină
peste mestecenii suri.

să nu crezi
versurilor mele
te-iu-besc
diminea]a, ca un amnezic 
te caut din nou
iau o piatră din zid
îi dau drumul de sus
[i mă lovesc de tot dorul
ca un copil 

aleargă
departe de cuvinte,
să iei cu tine
mirosul teiului sălbatic

în pasul poetului
nu există anotimp.

Lumina stins` 

Când e noapte ca acum
[i ascult Chopin
cu lumina stinsă
respira]ia copilului meu
suflă peste mine via]ă
de[i e mai
[i toate zilele sunt ale mele
doar una plouă peste mine
[i tresar bujorii
în tabloul meu orele se destramă
fiecare umbră
poartă chipul tău 
ca un pui de câine
fără tată
latră în gol memoria
lângă poteca cu mesteceni
printre anotimpuri
bate un vânt turbat
tu ai plecat
chiar [i tu
care stai
lângă mine 
e[ti o tulpină firavă
[i nu cre[te din tine
neastâmpăr de mai.
am dus cu mine
amestec de culoare
nu am om
să asculte
tremurul ploii
bătând în pere]i
ca o toacă surdă
respira]ia ta
se pierde în mine. 

Parcurs poetic:

Apariţii editoriale în Opinia
Buzău, Vitralii - Rm. Sărat,
Fereastra, Algoritm literar -
Hunedoara, Porto Franco -
Galaţi, Antares - Galaţi,
Marmaţia Literară, Agero -
Stuttgart, Pro Saeculum.

Volum debut: Vers [i culoare,
Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2010

Volum versuri: Poemele Ioanei,
Ed. Lorilav, Buzău, 2010

Premii literare:

Premiul Titel Constantinescu,
la Festivalul „Naţional Titel
Constantinescu”, Rm. Sărat, 29
aug. 2009; premiul revistei
Antares, la Festivalul Naţional
„Titel Constantinescu”, Rm.
Sărat, 29 aug. 2009; premiul
Festivalului Internaţional de
Poezie din Sighetul Marmaţiei:
1-3 oct. 2009 - premiul pentru
manuscrisul Vers şi culoare;
premiul bibliotecii jude]ene Ion
Heliade Rădulescu la Con -
cursul Na]ional de Literatură
„Mo[tenirea Văcăre[tilor”,
edi]ia a XVI-a, 5-7 noi. 2009;
premiul al II-lea la Concursul
na]ional „Vasile Voiculescu -
arc peste timp”, 2009; men]iune
la Concursul Na]ional de
Poezie „Leoaică tânără, iu-
birea...”, Pite[ti, mar. 2010

Mihaela Boboc
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Printre p`l`rii de ghebe 

Am obosit 
să sco]i din mine rând pe rând 
to]i îngerii,
toate umbrele
să-]i îngropi la călcâiul meu 
ultima fărămă de toamnă.
e atâta lini[te,
dincolo de mine
[i-au strâns cocorii cuibul,
un pictor spală culorile la râu
trece apoi mâinile prin părul meu.

noaptea se întinde peste pieptul ud
un copil a adormit la sân
fără gânduri,
doar tu 
zvâcne[ti în mine
gustul toamnei
răzbind printre pălării de ghebe...

Noiembrie

Vreau să-]i vorbesc
din rondelul toamnei
să-]i strecor în sân 
o mână rece să-nfioare carnea
să tresalte din lut
azi te scot din beznă
te duc pe străzile acestea înguste
cu pavaj cubic
[i umbre trec printre noi
adormindu-[i copilul pe umeri
e noiembrie iar
pe spatele memoriei
desenez trei fe]e trei umbre
trei lumini trei mâini
obsesiv mă leagă de tine
mirosul vopselurilor
mă gâtuie ca un nod de cravată
m-a[ culca la piciorul pădurii
peste pleoape îmi a[tern frunze

ochii tăi caută un liman
î]i zic, nu e încă timpul
rămâi cu mine
acoperi]i de frunze
să ne îngropăm în toamnă.

Ora aceasta 

ora aceasta se zbate la capătul zilei
nu mă întreba de ce aleg norii
să se înghesuie 
în mănunchiul de raze
ca [i când după umbră n-ar urma nimic.

pete albastre se aruncă 
dincolo de dealul îngenunchiat
ar fi fost de ajuns
să mă chemi mai departe de conturul
violet răsărind din pâlcul de papură
firav se-anun]ă ceasul
lovindu-[i tăcerile
departe.

R`zle] 

Nici nu ştii cum au trecut anotimpurile
răzleţ, abia ducându-şi vetrele
prin foişorul cu vreme

undeva în mine e o moară
ce sapă adânc
tu umpli mereu hotarul
sub care cruci 
se-ntorc în pământ

doar un mic respiro
cât să adulmec mirosul ploii
răpăind pe streaşină
şi memoria ta se-mprăştie-n
particule de lumină.
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Anul 1940 a fost extrem de di-
ficil pentru România. În timpul
verii, ţara a trecut prin mari peri-
cole externe, pierzând o parte im-
portantă a teritoriului naţional,
Basarabia fiind luată de U.R.S.S.,
nord-vestul Transilvaniei de că -
tre Ungaria, iar Cadrilaterul de
către Bulgaria. Toate aceste ce-
dări au adus tensiuni politice in-
terne, valuri de refugiaţi din pro-
vinciile pierdute, debandadă în
rândul autorităţilor.

La începutul lunii septembrie
regele Carol al II-lea a renunţat
la tron în favoarea fiului său, dar
adevărata putere a preluat-o ge-
neralul Antonescu, care împre -
ună cu legionarii va proclama
România drept Stat Naţional-Le-
gionar. Pe plan extern, România
se îndreaptă spre Axă, iar trupele
germane au fost invitate să intre
în ţară, pentru a instrui armata ro-
mână şi pentru a păzi zona petro-
liferă de o invazie sovietică.

Pentru ca 1940 să fie un an cu
adevărat catastrofal pentru Ro-
mânia, aceasta a fost lovită şi de
un cutremur puternic, care a pro-
vocat mari pagube umane şi ma-

teriale.
Buzăul se găseşte în proximi-

tatea zonei seismice Vrancea. Ca
urmare, efectele mişcărilor telu-
rice s-au resimţit puternic de fie-
care dată. Cutremurul din 10 no-
iembrie 1940, ora 3,39, care a
avut o magnitudine de 7,4 grade
pe scara Richter, a durat 3 minute
şi care s-a produs la o adâncime
de 133 km a provocat mari pagu -
be materiale în toată ţara. Nu a
fost primul cutremur din secolul
XX care a pus în pericol Buzăul.
La 31 august 1903 un alt cutre-
mur a speriat populaţia oraşului
şi pe lucrătorii care construiau
Palatul Comunal.

În dimineaţa zilei de 10 noiem-
brie 1940, poliţia oraşului Buzău
a trecut la identificarea pagube-
lor umane şi materiale. Clădirea
Prefecturii avea pereţii crăpaţi şi
ornamentaţiile distruse, dar nu
fuseseră victime. La sediul Poli-
ţiei au fost două tavane surpate
precum şi zidăria de pe frontispi-
ciul intrării. Pagube mai mari au
fost la sediul Legiunii de Jan-
darmi, acesta devenind nelocui-
bil. La Hala de Peşte, coloana de
zidărie a căzut, rănind grav două
persoane, una de loc din Prahova
şi alta din Costeşti. Cei doi au
fost internaţi de urgenţă la spital.1

Hala de Carne a trebuit să fie

evacuată din cauza temerilor că
se va prăbuşi.2

Pagube materiale importante
au suferit clădirile şcolilor şi li-
ceelor. Din fericire, cutremurul
s-a produs la o oră în care aceste
clădiri erau goale, altfel numărul
victimelor ar fi fost foarte mare.
La Liceul de Băieţi „Haşdeu” au
crăpat pereţii şi au căzut mari bu-
căţi de zidărie, iar la două săli de
clasă s-au surpat tavanele. Pa-
gube însemnate s-au produs şi la
Liceul de Fete „Dr. Angelescu”.
Aici 4 ornamente aflate pe aco-
periş au căzut distrugând o parte
din acesta. La interior mai multe
săli de clasă au avut pereţii şi ta-
vanele prăbuşite. Liceul Indus-
trial de Băieţi a avut pereţii cră -
paţi şi un tavan distrus. Un rănit
a fost la Şcoala Normală de Bă-
ieţi. Aici tavanul sălii de expozi-
ţie a căzut peste învăţătorul Bi-
hor, refugiat, rănindu-l la mână.
Două eleve au fost rănite la Şcoa -
la Normală de Fete din ca uza dă-
râmării unei porţiunii dintr-un
tavan. În ambele cazuri de vină
au fost replicile cutremurului, în
număr de peste o sută, cel mai
puternic fiind înregistrat la ora
8,45.3

La şcolile generale din oraş,
pagubele au constat în prăbuşirea
pereţilor sau a tavanelor. Strică-

VIOREL GHEORGHE
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ciuni serioase au fost înregistrate
la Şcoala Nr.1 de Fete, precum şi
la Şcoala Nr. 3 de Fete, fiind ne-
cesar` închiderea lor.4 Cele mai
afectate clădiri au fost cele ale
Şcolii de Economie Casnică şi
ale Liceului Particular „Petre Za-
harescu”, unde au căzut aproape
toţi pereţii.

Bisericile, unele fiind destul de
vechi, au suferit diferite strică-
ciuni. La biserica „Sf. Îngeri”, au
crăpat clopotniţele, precum şi toţi
pereţii, fiind în pericol de a se
prăbuşi. Biserica „Banu” a sufe-
rit stricăciuni similare, dar mult
mai puţin periculoase. Afectată a
fost şi biserica „Sf. Nicolae” un -
de pridvorul şi balconul erau pe
punctul de a se prăbuşi.5 Casele
particulare din oraş au suferit pa-
gube similare, pereţi crăpaţi sau
tavane prăbuşite. Singura vic timă
a fost un copil, peste care a căzut
o stivă de lemne provocându-i le-
ziuni grave la picioare.

Pagube însemnate a suferit clă-
direa emblemă a Buzăului şi anu -
me Palatul Comunal. Cel mai
afectat a fost turnul palatului. La
ordinul primarului N. Ispas s-a
constiuit imediat o comisie care
să stabilească măsurile necesare.
Această comisie a fost formată
din arhitectul Alexandru Rădu-
lescu, şeful Serviciului Tehnic
din cadrul primăriei, arhitectul C.
Vasiliu, arhitectul-şef al primă-
riei, arhitectul V. Vasiliu, care era
arhitectul-şef al Prefecturii, arhi-
tectul Gr. Grigorescu, inginerul
Schumida, şeful Serviciului Teh-
nic al judeţului Buzău, inginerul
Dumitrescu, de la acelaşi servi-
ciu, inginerul Al. Geirgescu, di-
rectorul Societăţii Comunale de
Electricitate şi locotenentul T.
Ivănescu, comandantul Secţiei

de Pompieri Buzău. Această co-
misie de specialişti întrunită în
chiar dimineaţa zilei de 10 no-
iembrie a constatat „secţiuni ori-
zontale şi fisuri oblice toate cu
penetraţie directă din exterior în
interior şi cu tendinţă de alune-
care spre exterior sud-est. De la
nivelul etajului trei, un metru în
sus la glaful ferestrelor, trei stâlpi
dintre ferestre sunt deplasaţi prin
alunecarea bazei cu circa 7-8 cm
spre exterior. Această alunecare
poate fi continuată prin trepida-
ţie, presiunea vântului sau prin
greutate proprie, fiind astfel un
continuu pericol atât pentru clă-
dire, cât şi pentru public.”6

Concluzia acestei comisii teh-
nice era una radicală:”suntem de
părere a se dărâma turnul Palatu-
lui Comunal până la fisură, ur-
mând a se studia ulterior şi în
limitele ce vor avea primăria să
se construiască un nou turn. Până
la dărâmare să se oprească circu-
laţia pe porţiunea cuprinsă între
strada Târgului şi Bd. I.C.Bră-
tianu şi stradelele dela intrarea

principală în Palatul Comunal”.7

Era o adevărată lovitură pentru
buzoieni. În condiţiile politice şi
economice din acel moment dă-
râmare turnului şi construirea lui
ulterioară erau foarte riscante.
Propunerea a fost trimisă la Bu-
cureşti, la Ministerul de Interne.
Direcţia Exploatărilor Comuna -
le. Specialiştii ministerului au
considerat propunerea făcută de
către comisia tehnică de la Buzău
ca inacceptabilă. Ca urmare, di -
rectorul tehnic Antistescu din ca-
drul Direcţia Exploatărilor Co -
mu nale s-a deplasat la Buzău şi
în urma studiului făcut a propus
consolidarea turnului Palatului
Comunal. Această lucrare consta
în „executarea cât mai neîntârziat
prin interiorul turnului primăriei
a unui schelet de beton armat
compus din cinci piloni şi şase
centuri ce se încastrează în zidă-
ria veche a turnului formând un
ansamblu rezistent. Aceste lu-
crări au fost proiectate ca să se
poată executa în timpul iernei şi
prezintă marele avantaj că se pot

Biserica Sfin]ii |ngeri, Buz`u
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executa în condiţii economice”. 
Specialistul bucureştean întoc-

mise planurile necesare, care in-
cludeau calculul de beton armat,
planul cu dimensiunile grinzilor
şi cantităţile de fier necesare. De-
vizul estimat era de 384.000 lei.
Acest plan a fost trimis de Minis-
terul de Interne în data de 2 de-
cembrie 1940 cu ordinul nr.
4321.8 În paralel, inginerul con-
structor Luca Bugheanu, sub-di-
rector în Ministerul de Interne,
între 27 noiembrie şi 4 decembrie
a întocmit planurile detailate
pentru consolidarea turnului Pa-
latului Comunal, plecând de la
propunerile directorului tehnic
Antistescu. Planul lui Bugheanu
prevedea „să se procedeze îndată
la consolidarea lui prin legarea
cu cercuri metalice... şi apoi să se
coasă crăpăturile prin cărămidă
şi mortar de ciment sau prin in-
jectarea de mortar de ciment
după ce în prealabil se va curăţi
bine crăpăturile cu aer compri-
mat şi apă. Cercurile metalice în
timpul strângerii lor se vor în -
c`lzi cu lampă de benzină pentru

ca zidăria să fie, prin contracta-
rea lor, cât mai bine strânsă. La
colţuri se vor pune corniere. Pen-
tru ca pe viitor să nu se mai pro-
ducă asemenea crăpături, chiar la
cutremure, cercurile de fier se
vor lega între ele prin stâlpi de
beton armat, conform planului.
Din cauza timpului \naintat,
aceşti stâlpi de beton armat se
vor executa în primăvara anului
1941, când timpul va permite.
Pentru facerea legăturilor cu cer-
curile de fier, în punctele de tre-
cere se vor lăsa cu ocazia fixării
cercurilor metalice, mustăţi de
legătură. Pentru consolidarea in-
terioară, plafoanele dintre etaje,
cari sunt de lemn, se vor executa
din beton armat. Această lucrare
se va executa în primăvara anului
1941.”9

Propunerile vizau de fapt con-
solidarea aproape a întregului
Palat Comunal, prin realizarea
tavanelor din beton armat. Ori-
cum, Ministerul de Interne nu s-a
limitat doar la realizarea planului
de consolidare. Încă din 15 no-
iembrie a trimis prin Banca Na-

ţională a României, suma de 2
milioane de lei Primăriei Buzău,
pentru repararea Palatului Comu-
nal. Din această sumă, 130.000
de lei urmau să fie cedaţi Prefec-
turii pentru repararea clădirii în
care funcţiona, afectată de ase-
meni de cutremur.10

Împlicarea atât de directă a
conducerii Ministerului de In-
terne în consolidarea Palatului
Comunal demonstrează că aceas -
tă clădire devenise în timp em-
blematică pentru întreaga ţară, nu
doar pentru buzoieni.

Al doilea oraş al judeţului Bu -
zău a fost şi el lovit puternic de
către seism. O echipă de verifica -
re a clădirilor, organizată de către
primăria oraşului Mizil, a inspec-
tat localitatea pentru a determina
gravitatea pagubelor. Catedrala
ortodoxă a oraşului avea zidurile
sparte, iar în interior se prăbuşi-
seră arcele de sprijin astfel că
punctele de sprijin ale bolţii şi
pereţilor erau inexistente. Cate-
drala era în pericol de prăbuşire
şi de aceea primăria a recoman-
dat evacuarea sfintelor odoare.11

Un alt lăcaş de cult care a su-
ferit a fost biserica „Adormirea
Maicii Domnului”. Zidurile pre-
zentau crăpături mari în sens
verti cal, iar altarul era aproape
surpat. Comisia a recomandat dă-
râmarea celor trei turle, consoli-
darea interioară la colţurile nao-
sului pentru ca biserica să poată
funcţiona provizoriu.

Uzina de Electricitate fiind
construită solid nu a suferit pa-
gube însemnate. Doar la cabina
transformatorului zidurile au fost
afectate pe dinăuntru. La exterio-
rul clădirii erau două frontoane
care trebuiau dărâmate.12

Pagube erau şi la Baia Comu-

Tribunalul Buz`u
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nală, dar nu la corpul central care
era extrem de solid construit, ci
la turnul care adăpostea bazinele
de apă, două la etajul I şi unul la
etajul II. Comisia a recomandat
dărâmarea etajului II al turnului
şi consolidarea etajului I.

Din păcate, Teatrul Comunal a
fost mult încercat de seism. Co-
misia a găsit zidurile dislocate
mult, frontonul prăbuşit, arcadele
avariate grav, iar pereţii din spa-
tele scenei, complet prăbuşiţi.
Verdictul a fost sumbru, clădirea
teatrului trebuia dărâmată.

Spitalul orăşenesc a fost afec-
tat puternic, aproape toate corpu-
rile de clădire suferind pagube
mari. Corpul unde se găsea „Mor-
ga” era pe punctul de a se pră-
buşi, la fel şi bucătăria. Pavilioa-
nele de bărbaţi şi femei, care erau
în proces de mărire şi consolidare
au fost distruse în mare parte şi
se impunea dărâmarea lor. Cele-
lalte pavilioane, rămase în pi-
cioare erau într-o stare proastă.13

Clădirea primăriei avea dete-
riorări minore la tencuieli şi fi-
suri slabe care nu puneau proble-
me.

O situaţie similară se găsea şi
la Judecătoria Mixtă. Ca urmare
cele două instituţii au continuat
să funcţioneze.

Ceva avarii se găseau la clădi-
rea Poştei, unde coşurile s-au
prăbuşit, atrenând şi o parte din
ţigle. La etaj, camera de oaspeţi

era deteriorată, tot din cauza pră-
buşirii coşurilor.

Instituţiile şcolare au avut de
suferit în mod diferit. Dacă la
{coala primară de fete nr. 1 şi la
{coala primară mixtă nu au fost
pagube semnificative, {coala
primară de băieţi nr. 1 era atât de
avariată că se impune dărâmarea
ei.14 Liceul „Tase Dumitrescu”
avea şi el avarii considerabile la
etajul doi. Erau dislocate scările
iar la planşeele de beton capetele
acestora erau libere. Coşurile
erau şi ele grav avariate şi trebu-
iau refăcute. Grav avariate erau
şi cele două clădiri ale internatu-
lui. Clădirea construită în anul
1925 de Casa Şcoalelor era com-
promisă şi trebuia dărâmată.15

În urma acestor verificări,
şeful Serviciului Tehnic din ca-
drul Primăriei Mizil, arhitectul
Gh.V. Ştefănescu, concluziona
„Oraşul a avut mult de suferit în
urma cutremurului. Majoritatea
caselor prezintă avarii... Unele
sunt periculoase prin instabilita-
tea lor..”16

Cutremurul din noiembrie
1940 a lovit destul de puternic
oraşul Mizil, pagubele fiind con-
siderabile. Un număr de 564 de
case au fost avariate, iar valoarea
totală a pagubelor se ridica la
14.064.000 lei.17

Din păcate pentru România,
cutremurul din 10 noiembrie nu
a fost ultimul eveniment nefast
din 1940.

1 Arh. Naţ. Bz., 
fond Poliţia Oraş Buzău, dosar
22/1940, f.65
2 Ibidem, f.76
3 Ibidem, f.69
4 Ibidem, f.75, 76
5 Ibidem, f.65
6 Arh. Naţ. Buzău, 

fond Primăria 
Oraş Buzău, 
dosar 11/1940, f.2
7 Ibidem 
8 Ibidem, f.4
9 Ibidem, f.1
10 Ibidem, f.3
11 Arh. Naţ. Buzău, 

fond Primăria Oraş Mizil, 
dosar 11/1940, f.2
12 Ibidem 
13 Ibidem, f.3 
14 Ibidem 
15 Ibidem, f.4
16 Ibidem, f.5
17 Ibidem, f.8-12
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schi]` de diminea]`. tata

desigur via]a e o cafea tare
negrul ei m` ajut` o barier` \ntre mine şi tipul care \ngrijeşte 
autostrada din milano

scrisul `sta m` rupe/ tat` 
e o sup` proast` de restaurant o uş` tr=ntit` \n nas  
cicatricea e \n`untru cu viermele ei
sc=ndura patului are rol 
de femeie mut`
de insomnie/ de vaselin` grafitat`

tehnic vorbind e mai u[or s` \ntind pieptul despicat de c=nd
s-au relaxat mu[chii
par cutii goale de pantofi

te iubesc tat`. o tat`
inventez pentru tine o frizerie o re]et` culinar` 
de post
\]i tricotez costumul de mire
pleci de l=ng` mine onest şi definitiv \]i
cresc plete [i o limb` boln`vicioas` asear` ]ineai 
furculi]a \ntre din]i mai bine

mi-ar fi pl`cut s` ne \ntindem am=ndoi 
pe asfalt s` ne \nghit` haosul `sta
de provincie
ca pe niste pui[ori uzi de ploaie. dincolo 

s` fim doar dou` trupuri \nfipte \ntr-o p=ine 

Partea a doua a schi]ei de diminea]`. tata

cin[pe feluri de a asculta sunetul de tren \ncins
de a \]i rupe sandaua bucluca[`
de a privi p`s`ri sinuciga[e \ntr-o gar` 
p`r`sit`

N. 30.01.1994, Suceava

Studentă a Universită]ii de
Me dicină [i Farmacie Ia[i,
specializarea Medicină
Generală

Membră a Cenaclului literar
„Săgetătorul” 

Premii literare:

v Festivalul - concurs 
„Rezonan]e ude[tene” 2012
Marele Premiu „Magda
Isanos” 
vFestivalul - concurs  de
poezie, „Nichita în luna lui
Marte”, edi]ia a VII-a 2013
Marele Premiu
vConcursului Na]ional de
Poezie [i Interpretare Critic`
a Operei Eminesciene „Porni
Luceaf`rul…” 2012  
premiul Editurii Vinea 
[i al revistei Euphorion
vFestivalul na]ional de
poezie „Gellu Naum” 
2012  premiul I
vFestivalul Na]ional 
de Literatură „Mo[tenirea
Văcăre[tilor”, edi]ia a 
XLIV-a, Târgovi[te, 2012
premiul I
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e greu c=nd
somnul e prea ad=nc
iar eu pierd trenuri

tat` o tat`
te \ntorci
copil prost
copil naiv
trenul trece doar c=nd sim]i c` matrio[tele nu au puterea de a se diviza

[i totu[i
e mama e principessa
poarta sandale fine
unghii t`iate 
douazeci de kile de carne pentru piftele
tejgheaua mare e pentru fete mai pu]in cumin]i

[erpii ]i-au \ncol`cit cozile 
de p`un
m=na dreapt` ia pulsul m=inii st=ngi

schi]` de pr=nz. mama

e absent` via]a e 
inoperabil` mai abandonat` ca niciodat`
ochii ro[ii o dau de gol

vreau s` ag`] spaima pe republicii 33
\n milano 
femeile adormite te-ar visa o principessa
o minune ceva. mam` o mam`

nici aici nici dincolo 
nu e civiliza]ie
oamenii \[i maseaz` stomacul c=nd
foametea se cizeleaz` \ntr-un vin tare de birou

ai pe fa]` r`utatea din 2008 mi-ai pus \n 
m=n` fructul ro[u inventat 
de tata pu[tiul c`zut pe pietre de care te-ai \ndr`gostit
s=ngele lui e mai ieftin dec=t armele inutile
\n vis \i s`ru]i ochii p=n` 
ame]eşti

te p`strez \n mine/ m`turi cea mai la[`
iarb` planurile tatei nevoia mea fundamental`
de aer

vConcursul Na]ional de
crea]ie literară „Iulia
Ha[deu”, edi]ia a XIV-a
2012- premiul I
vFestivalului 
Na]ional de Poezie 
„Ioan Budai Deleanu” edi]ia
a II-a 2012, Geoagiu, Jud.
Hunedoara, premiul 
al II-lea 
vConcursul na]ional 
de crea]ie literară  
„Univers XXL” 2012,  
premiul al II-lea
vFestivalul na]ional de
poezie „Costachi 
Conache” 2012,  premiul 
al II-lea [i premiul 
revistei „Luceafărul 
de diminea]ă”
vFestivalul na]ional 
de artă pentru liceeni 
LicArt  2013, Premiul 
pentru cea mai bună 
serie de poezie
vConcursul Na]ional de
Poezie „Octavian Goga”
2012, premiul al II-lea 
vFestivalul Na]ional de
Literatură „Vasile Lucaciu”,
edi]ia a XVIII-a, 
2012, premiul al III-lea 
[i premiul revistei 
„Poesis International”
vConcursul na]ional de
crea]ie literară „Bogdania”
2012,  men]iune
vConcursul literar 
„Pavel Dan” 2012  men]iune
vConcursul Na]ional 
de Crea]ie Literatură 
„ARS NOVA”,  

edi]ia a XI-a, Brăila 2013,
men]iune
vConcursul na]ional de
poezie „ Teodor Mură[anu”
2012,  premiul special 
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vFestivalul na]ional de artă
pentru liceeni LicArt  2012
finalist
vFestivalul na]ional de
poezie „Nicolae Labi[” 2012
premiul revistei „Tribuna”
din Cluj-Napoca
vFestivalul Interna]ional de
Literatură  „Tudor Arghezi”,
20-26 mai 2013,  Târgu-Jiu-
Men]iune,  Premiul revistei
„Arge[”

Crea]ia sa a apărut 
în revistele:

„Luceafărul de diminea]ă,
„Poesis International”,  
„Bucovina Literară”, 
„Dacia literară”,  
„Actualitatea literară”,
”Clipa”, 
„Convorbiri literare”, 
„Zona Literară”, 
„Poezia”, 
„Hyperion”, 
„EgoPHobia”  

nu e nimic gre[it promit s` duc gunoiul 
la bunc`r nu-l mai folose[te nimeni

schi]` de sear`. iubitul meu

nu ştiu dac` via]a str=mb` toate vocile 
\ntr-o zi glasul t`u \mi
por]ioneaz` nervii un pat tare e o realitate metodic`
sunt şi mla[tini iubitul meu
sunt oameni neferici]i. nici m`car 

t=mpla ta nu-mi aminte[te de ziua \nt=i

te ur`sc \n serie iubitul meu o iubitul meu 
m=na cu care scrii/ de ce nu scrii cu m=na atingi 
clavicule dulci \nmul]e[ti 
lucruri banale zile la r=nd
pl`te[ti din bugetul de macaronar machiaje [i rochii lungi

nu exist` oameni buni
doar tipi destoinici \ntr-un pub din milano
\ntr-o lini[te curat`. ar trebui 

s` ne \nghi]im laudele [i limba cumva
ar trebui s` o \mbr`c`m \n aur
pentru ca lumea s`-[i aminteasc`
de cea mai reu[it` realitate \ngropat` de vie

Pe 5 aprilie Tudor Cicu a
\mplinit 61 de ani. Dobrogean la
origine, chiar dacă a debutat în
perioada liceului, fiind promo-
vat şi de cunoscutul critic literar
Mirela Roznoveanu, adevărata
carieră literară, una consistentă,
având în vedere că, doar în vreo
10 ani, a publicat vreo 10 cărţi,
s-a consolidat aici, la Buzău. A
publicat poezie, proză, roman şi

chiar o monografie dedicată lui
Liviu Ioan Stoiciu. Este impre-
sionant volumul său de mun că,
tenacitatea şi insistenţa ingi-
 nerească prin care ajunge la filo-
zofia creaţiei. Acum, ca mulţi
dintre noi, Tudor Cicu are pro -
bleme de sănătate. Poate că şi
literatura îşi cere tributul ei nu
numai în privinţa unui anumit
stres, ci şi în concreteţea noas -

tră fizică. În fine, faţă de unii
trăgători de targă pe uscat, Tu -
dor Cicu a intrat în Uniunea
Scriitorilor cu viteza unui super-
sonic. Pe merit. Cu prilejul ani -
versării zilei sale de naştere, în
calitate de prieten cu care, când -
va, am răsturnat multe capace
de bere, îi doresc un călduros
„La mulţi ani!”.

Marin Ifrim
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ICOANA MEA

Orişiunde mă mângâie
Glasul dulce-al mamei mele,
Bunica poartă tămâie
În excursia spre stele.

Tata îmi dă înălţare,
Bunicul brăduţ de nea,
Şi-i adun cu-nduioşare
Pe toţi în icoana mea!

CÂNTEC

I-am cântat lui Dumnezeu
Dintr-un trup neîntrupat
Viaţa pe care a lăsat-o
Şi de mine a uitat

M-am urcat pe-o lumânare
Să-i aprind muc de lumină
Şi-am văzut cum Domnul râde
Doar la mine în retină.

A ieşit, şi-a cerut scuze,
Cântecul n-a ascultat,
Dar când fu să fie bine,
Către ceruri a plecat.

Voi cânta aşa, în doară, 
Pentru viaţa mea uitată,
Şi de mine de-oi uita
N-oi mai cânta niciodată.

RUGA ST~PÂN~

Mâna-ntinsă peste iad,
Mâna fratelui de sânge
În deşertul alb ajunge
Să facă viscolul cald.

Lupta aspră cu nămeţii, 
Cu moartea scrâşnind în chingi,
Doamne, numai tu învingi
Dându-i sensuri noi vieţii,

M-ai pus inima în mână
Să strâng fratele la piept,
M-ai salvat, mă-nchin, aştept
Ruga să-mi fie stăpână!

CREDIN}~ ŞI IUBIRE

Şi acasă, şi în lume,
La biserică adesea,
Urmez paşii mamei mele
Cu virtute şi-nţeles.

Că e bună, ştiu prea bine,
Este sufletu-mi lumină,
Mi-a dat viaţă, m-a crescut
Şi-ncă mă poartă de mână.

Mă îndreaptă către Domnul,
Spre haru-i de mântuire,
Îmi aduce-n suflet Raiul
Prin credinţă şi iubire!

Născut în satul Gloduri,
comuna Gloduri, azi Izvorul-
Berheciului, jud. Bacău, 26
martie 1948. Profesor de
matematică. Membru al
Uniunii Scriitorilor din
România. 

Colaborări la cele mai im-
portante reviste literare
româneşti, precum şi la
publicaţii de profil din
Germania şi Canada -
Ateneu, Flacăra, Argeş,
Ardealul lite rar şi artistic,
Oglinda literară, România
literară, Salonul literar, Lu-
mina lină, Porto - Franco,
Curierul românesc, Balada,
Cetatea culturală, Gaudea-
mus, Sud, Renaşterea
culturală, Vitralii, Axioma,
Opinia, Boema, Revista V,
Ecoul, Art-emis.ro, Basara-
bia literară, Poezii
Copilul.ro, Agero
Stuttgart,Observatorul
Toronto etc. A publicat 11
cărţi de versuri. De aseme-
nea, este prezent în opt vo -
lume colective. A obţinut
numeroase premii.
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Intelectual de stânga, Mihail I.
Dragomirescu este o personalita -
te de care bibliografia locală tre-
buie să ţină seamă, indiferent de
orientarea ideologică a momen-
tului.

Profesor universitar, istoric li-
terar, editor şi om politic la un
moment dat, M.I. Dragomirescu
s-a născut la 9 octombrie 1914, la
Ulmeni, în familia notarului Ion
Dragomirescu. Absolvă clasele
primare în satul natal, face o
clasă de liceu la Buzău, apoi con-
tinuă la Liceul militar Mânăstirea
Dealu de unde este reformat în
clasa a şasea, din motive medi-
cale. Revine la Buzău şi urmează
celelalte clase la Liceul B.P.Has-
deu, absolvind în anul 1933. Din
acest an până în 1938 este stu-
dent al Facultăţii de Litere şi Fi-

losofie din Bucureşti, dar va ur -
ma, în paralel, şi câţiva ani la
Drept. În anii studenţiei devine
membru al Partidului Comunist,
pe atunci în ilegalitate, având
chiar funcţia de secretar al celulei
de partid din facultate. Din anul
1935 deţine şi funcţia de secretar
al Frontului Studenţesc Demo-
crat.

La vârsta de 19 ani debutează,
cu publicistică, în revista Facla,
fondată de N.D. Cocea în anul
1910, publicaţie ce milita vehe-
ment pentru democraţie şi drep-
tate socială, pe care la vremea
debutului său o conducea Ion
Vinea. La nici 21 de ani are pri -
ma iniţiativă editorială, gazeta
Ţarina, cu sediul redacţiei la Ul-
meni, satul său natal, dar tipărită
la Buzău, în tipografia fraţilor
Dumitrescu. După cum mărturi-
seşte autorul, evenimentul s-a
produs în ziua de 20 iulie 1935 şi
era sarcină din partea partidului,
care era şi finanţatorul. Ca ajutor
de nădejde l-a avut pe tânărul
Haralambie Ioniţă, utecist şi co -
leg de facultate, redactorul Stu-
dentului Român, de fel din co-
muna Ţinteşti. Ei sunt şi semna-
tarii celor mai multe dintre arti-
cole, pentru care folosesc pseu-
donime ca: Mihail Ulmena ru, I.
Lupescu, Niculae Sanitar, N.
Vlădică, Ion Ţârcovnicu etc. Ţa-

rina a avut e cou - îşi aminteşte
Mihail I. Dragomirescu - de ace -
ea publicaţia a fost interzisă de
cenzură încă de la primul număr.
Pseudonimul Mihail Ulmenaru
va deveni Mihail Ulmeanu şi-l va
folosi şi în alte publicaţii la care
a colaborat. Printre acestea, Ca-
dran, o importantă revistă a unor
studenţi democraţi, director fiind
Ştefan Popescu. Bine orientată,
revista avea un puternic caracter
militant, iar cuvântul partidului
din ilegalitate era mereu prezent. 

A colaborat şi la revista Preo-
cupări literare, organ al Societăţii
Prietenii istoriei literare, condusă
de P.V. Haneş, dar şi la gazeta
Naţiunea (1946-1949), al cărei
director era G. Călinescu, iar
printre colaboratori se numărau
D.I. Suchianu, Adrian Marino,
Al. Piru etc. Dar Mihail Ulmeanu
publică şi în gazetele buzoiene.
Astfel în Curierul, organ buzoian
independent, din perioada 1929-
1935, îi apare un serial intitulat
Reportaj din sat. Mai târziu va
colabora îndeosebi la publicaţiile
de specialitate şi culturale: Ro-
mânia literară, Viaţa românească,
Limbă şi literatură, Studia biblio-
logica, Analele Universităţii Bu-
cureşti.

Membru al Partidului Comu-
nist încă din facultate, M.I. Dra-
gomirescu s-a angajat activ în

Marcela Chiri]`
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lupta organizată de acesta împo-
triva ocupaţiei fasciste şi a spriji -
nit chiar lupta republicanilor spa-
nioli. De asemenea, s-a numărat
printre martorii apărării în proce-
sul intentat profesorului Petre
Constantinescu - Iaşi, un militant
activ antifascist, internat în lagă-
rele de la Miercurea-Ciuc, Târgu
Jiu şi închisoarea Doftana. În
anul 1941 va cunoşte şi el regi-
mul de detenţie de la Târgu Jiu.

Sfârşitul războiului îl găseşte
puternic implicat în acţiunile de
instaurare a puterii comuniste.
S-a numărat printre cei care au
contribuit la organizarea sindica-
telor din Capitală, este secretar
general al Uniunii Patrioţilor şi
secretar general al Partidului Na-
ţional Popular, de două ori este
deputat de Buzău din partea aces-
tui partid, raportor politic la con-
gresul Uniunii Patrioţilor, minis-
tru plenipotenţiar în Franţa şi Ita-
lia.

Pe lângă activitatea politică,
M.I.Dragomirescu a desfăşurat şi
o importantă activitate didactică,
în calitate de profesor universitar
la Facultatea de Filologie Bucu-
reşti, dar şi ştiinţifică şi editoria -
lă. Astfel, în anul 1956 editează
Caleidoscopul lui A. Mirea, vo-
lumul scris de St.O. Iosif în cola-
borare cu D. Anghel, ediţie îngri-
jită, note bibliografice şi cuvânt
înainte de Mihail Dragomirescu.
Volumul apărea în colecţia Bibli -
oteca pentru toţi, iar editorul ţine
să menţioneze că retipărirea aces-
tei cărţi prilejuieşte cititorilor (...)
cunoaşterea unei cărţi de mare
prospeţime şi utilitate, iar scriito-
rilor noştri le oferă un model de
poezie militantă...

În anul următor, în aceeaşi co-
lecţie, apărea volumul de Versuri

şi proză, ediţie şi note bibliogra-
fice de Mihail Dragomirescu, dar
cuvântul înainte îl semna Valeriu
Râpeanu. 

O ediţie D. Anghel Poezii al
cărei îngrijitor, prefaţator, autorul
tabelului cronologic este M.I.
Dragomirescu, apare în anul
1968, iar în anul 1975, Editura
Minerva publică un volum de
Proză cu text îngrijit, prefaţă şi
tabel cronologic de M.I. Drago-
mirescu, în continuarea celui
amintit anterior. Trebuie menţio-
nat că în anul 1972, în colecţia
Arcade a Editurii Minerva, Geor-
geta Horodincă publica o antolo-
gie D. Anghel, Poezii şi proză,
textul fiind stabilit de M.I. Dra-
gomirescu. 

Lui D. Anghel, cel care pleca
din viaţă în noiembrie 1914, M.I.
Dragomirescu i-a consacrat mai
multe studii privind biografia, le-
găturile cu mişcarea socialistă,
de care a fost atras încă din ado-
lescenţă, influenţat şi de fraţii
mai mari, Constantin şi Paul An-
ghel, primul fiind ales în condu-
cerea PSDMR în anul 1895.

Înainte ca Mihail Straje să pu-
blice dicţionarul său de pseudo-
nime, profesorul Dragomirescu
s-a ocupat de Pseudonimele lui
D. Anghel, studiu publicat în
Analele Universităţii Bucureşti
în anul 1970. Autorul atrage aten-
ţia că în toate volumele, atât pro-
prii cât şi în colaborare, scriitorul
a semnat D. Anghel, nu Dimitrie.
Numele întreg apare doar sub
versurile publicate în Pagini lite-
rare. Primul şi cel mai cunoscut
pseudonim este Mitif, diminutiv
balcanic de alint folosit mai întâi
în familie, dar a mai semnat şi
Mi, ori M, pentru Natalia Negru,
pe atunci încă soţia prietenului

său Şt.O. Iosif. O eroare telegra-
fică l-a transformat pe Mitif în
Mitică, dar a mai folosit şi nume
de flori ca Maghiran sau Rozma-
rin, precum şi un nume feminin,
Olga Canta. Autorul motivează
utilizarea pseudonimelor de către
D. Anghel deoarece critica lite-
rară nu aprecia la adevărata va-
loare poezia sa, situată mult peste
valoarea celor ce se publicau în
revistele la care el colabora, şi în
plus, el devenea mai puţin zgârcit
cu publicarea versurilor sale. D.
Anghel a folosit şi trei pseudoni -
me colective: Gabriel Sutzu (îm-
preună cu I. Minulescu), Olga
Canta (cu Leon Feraru) şi, cel mai
cunoscut, A. Mirea, singurul care
a apărut şi pe coperta unei cărţi,
împreună cu Şt.O. Iosif.

Nu numai amănuntele biogra-
fice, ci şi cele bibliografice pri-
vind opera lui D. Anghel au reţi-
nut atenţia profesorului. Astfel că
în anul 1969, în Studia bibliolo-
gica, publicaţia editată de Secţia
Biblioteconomie a Institutului
Pedagogic Bucureşti, publică Bi-
bliografia operei lui D. Anghel,
după toate normele ştiinţifice de
în tocmire a unei bibliografii.

Cu prilejul comemorării a 75
de ani de la moartea lui M. Emi-
nescu, la 29 mai 1964, M.I. Dra-
gomirescu susţine o comunicare
despre Publicistica lui M. Emi-
nescu pe care o va publica anul
următor în revista Limbă şi lite-
ratură. Subiectul este tratat prin
prisma ideologică a momentului,
cum altfel, când ştim că autorul
era vechi militant comunist. Fi-
nalul articolului este totuşi demn
de reţinut: Publicistica lui Emi-
nescu, abordând cele mai variate
probleme, economice, politice,
sociale, culturale, lingvistice, pe-
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dagogice şi literare privind româ-
nii de peste tot, pasionată şi in-
formată, infirmă imaginea fal să
a unui Eminescu rupt de viaţă, vi-
sător şi romantic, ignorând şi dis-
preţuind oamenii şi problemele
lor. 

Pentru că personalitatea lui D.
Anghel l-a atras ca un adevărat
spectacol, uneori deosebit de
captivant, după cum o mărturi-
seşte, în anul 1988 publică, în co-
lecţia Universitas a Editurii Mi-
nerva, monografia D. Anghel,
carte premiată de Academia Ro-
mână. Lucrare de sinteză, mono-
grafia urmăreşte, în cele patru ca-
pitole ale sale, principalele etape
din scurta viaţă a scriitorului, fie-
cărei etape asociindu-i o cifră ro-
tundă de vârstă. Astfel capitolul
despre copilărie se încheie cu
prezentarea lui D. Anghel la 20
de ani, al doilea, care urmăreşte
activitatea sa în Occident, ni-l
prezintă la 30 de ani. Urmează un
capitol care se referă la activita-
tea scriitorului după revenirea în
ţară, iar ultimul ni-l înfă ţi  şează
pe iremediabilul îndrăgostit de
Natalia Negru (Heli anta), soţia
prietenului Şt.O. Io sif, dar şi un
portret al său la 40 de ani, apoi fi-
nalul, la vârsta de 42 de ani. In-
teresante sunt anexele, care re-
produc, între altele, actul de naş-
tere al scriitorului, pentru că şi în
cazul lui D. Anghel, ca şi al altor
autori, există oarecare dubii asu-
pra datei exac te. Actul oficial,
datat 18 iulie 1872 menţionează
că naşterea s-a produs alaltăieri,
deci pe 16 iulie, dar scriitorul îi
declara lui Sextil Puşcariu că
ziua naşterii mele e între 12 şi 13
iulie. Ultimele aproximativ 30 de
pagini cuprind o bogată biliogra-
fie în două părţi: Scrieri despre

D. Anghel şi Scrieri despre cola-
borările literare ale lui D. An-
ghel. 

La aproape cinci ani de la
moartea lui G. Călinescu, în Re-
vista de istorie şi teorie literară
numărul 4 din 1969, al cărei prim
director a fost chiar Călinescu,
M.I. Dragomirescu publică un
studiu despre originea şi anii de
formare ca elev al marelui critic
şi istoric literar. După ce vorbeşte
despre originea modestă a lui Că-
linescu, autorul insistă asupra pe-
rioadei şcolare a acestuia ca elev
la Gimnaziul Cantemir şi la Li-
ceul Lazăr, reproducând chiar
paginile din catalog care reflectă
situaţia şcolară din fiecare an.
Concluzia pe care o trage este că
G. Călinescu nu a fost dintre acei
elevi străluciţi care să prefigu-
reze personalitatea de mai târziu
ca T. Maiorescu, N. Iorga, N. Ti-
tulescu, E. Lovinescu, dar nici ca
aceia care nu s-au putut încadra
disciplinei din şcoală, ca formă
regulată de studiu, abandonând-o,
cum au fost M. Eminescu, D.
Anghel etc. G. Călinescu s-a do-
vedit ca elev un temperament
inegal, capabil şi de eforturi con-
centrate, dar şi de momente de
lipsă de interes pentru studiu.

A fost preocupat şi de evoluţia
revistei Sămănătorul, grafiată la
primul număr, din 1 decembrie
1901, ce-[i va menţine titulatura
până la 29 septembrie 1902, adi -
că în perioada \n care directori ai
publicaţiei au fost A. Vlahuţă şi
G. Coşbuc. Trebuie menţionat că
în perioada directoratului celor
doi, Spiru Haret, ministrul liberal
al Instrucţiunii, subvenţiona re-
vista cu 6000 de lei anual. Până
în anul 1910, când şi-a încetat
apariţia, Sămănătorul a mai avut

la conducere pe N. Iorga, D. An-
ghel şi Şt.O. Iosif, Ilarie Chendi,
M. Sadoveanu. Concluzia auto-
rului este că mişcarea sămănăto-
ristă a reprezentat un moment
important în viaţa culturală şi li-
terară de la începutul secolului al
XX-lea.

După ce România literară, în
numărul din 6 mai 1971 (pe 8
mai se aniversa semicentenarul
PCR), publică un grupaj de opt
poezii aparţinând lui Grigore
Preoteasa (1915-1957), fost mi-
nistru de Externe şi membru mar-
cant al PCR, mort într-un acci-
dent aviatic pe Aeroportul Vnu-
kovo din Moscova, iar Editura
Minerva îi publică volumul Veş-
nicia albastră, M.I. Dragomires -
cu îşi îndreaptă atenţia asupra
activităţii literare a colegului său
de generaţie şi de crez politic.
Cel care remarcase talentul lite-
rar al lui Grigore Preoteasa încă
din liceu, a fost profesorul său de
limba română, nimeni altul decât
criticul literar Pompiliu Constan-
tinescu. El i-a publicat primele
poezii în Vremea sub pseudoni-
mul Grigore Cluceru. Poezia de
început a lui Grigore Preoteasa
este o poezie modernă, benefici-
ind de deschiderile simboliste,
fără însă a accepta aventura su-
prarealistă care atrăsese pe mulţi
dintre tinerii de stânga, în acea
perioadă - apreciază M.I. Drago-
mirescu. După ce cunoaşte expe-
rienţa închisorii şi a lagărului de
la Târgu Jiu, poezia lui devine
cea a unui militant înlănţuit, sfâ-
şiat de nostalgia libertăţii. În ace-
laşi studiu, autorul ne dezvăluie
că în arhiva familiei exista şi pla-
nul unui roman în mai multe vo-
lume, Cartierul a cărui acţiune
trebuia să se desfăşoare în maha-
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laua Giuleşti.
A încetat din viaţă în ziua de 4

martie 1999, în Bucureşti. De-a
lungul timpului, M.I. Dragomi-
rescu a fost oaspetele Bibliotecii
judeţene, în martie 1978, anul
când se aniversau 85 de ani de bi-
bliotecă publică la Buzău, apoi în
august, acelaşi an, s-a întâlnit cu
aproximativ 200 de tineri de la
IUT (acum BETA S.A.), cărora
le-a vorbit despre acţiunile orga-

nizate de PCR împotriva ocupa-
ţiei fasciste. Un an mai târziu, a

avut o întâlnire şi cu consătenii
săi în cadrul Lunii cărţii la sate. 

Clepsidra vieţii...
Pentru mine, clepsidra timpului
S-a spart,
S-a spart în mii şi mii
De bucăţele,
Lăs=nd ca nisipul din ea
Să se împrăştie
Fiind purtat de v=nt
În cele zece colţuri ale lumii
Peste zece mări şi zece ţări.
Tot dacă am încercat
Măsuri de precauţie
Să iau,
Această clepsidră a vieţii
Tot s-a spart,

Lăs=nd să se scurgă
Prin ea,
Nisipul tinereţii şi-al speranţei
Lăs=nd în urmă
Doar tristeţe şi amărăciune.
Cu clepsidra vieţii
Astfel golită,
De nisipul,
Ce viaţă-i dădea.
Aşa şi sufletu-mi
Lipsit de fericire
Lăcrimează întruna
După acel trecut
Triumfător...

Dana Georgiana
Bi]eanu

S-a născut la 19 august 1994, în Buzău. A absolvit
Şcoala Generală „George Emil Palade” din Buzău, în
prezent fiind elevă în ultimul an la Grupul Şcolar „Gri -
gore C. Moisil” din acelaşi oraş. A debutat cu un ro -
man, „Tragedia şi viaţa după”, în 2013, în care
povesteşte, cu o logică de fier, împrejurările tragice în
care şi-a pierdut mama. O carte care se citeşte plân -
gând! Apoi, în acelaşi an, i-a apărut şi un minunat vo -
lum de versuri. În prezent, Dana frecventează Cena-
clul literar „Ante portas”, al Casei de Cultură a Sindi-
catelor Buzău, coordonat de poetul Teo Cabel. 

M.I.
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Bucur Chiriac

Într-un miez de vară fierbinte,
când Zaharia Stancu venise la
Moscova şi tăifăsuiam pe terasa
hotelului omonim, uitân du-se cu
ochii aceia de viezure spre mese -
le din jur, se ridică deo dată brusc
în picioare şi-mi zice:

- Uite-l pe Fănuş! Ce caută Fă -
nuş la Moscova?

- Care Fănuş?
- Cum care! Fănuş Neagu. Ui -

te-l acolo, la masa aia, namila aia
blondă, ce, nu-l ştii pe răsfăţatul
scriitorilor tineri?

Mă uit cu evidentă uimire spre
locul indicat şi ridicându-mă în
picioare, Zaharia Stancu mă în -
ghionteşte spunându-mi:

- Du-te, înhaţă-l şi adu-l aici.
Apoi adăugă: Uite, dom'le, nici
aici nu mă lasă, mă urmăreşte,
îmi poartă de grijă mititelul...

Mă îndrept puţin jenat spre ma -
sa din colţul stâng al terasei şi
oprindu-mă, îl aud vorbind, într-o
limbă franceză impecabilă, cu cei
patru de la masă. Mă reţin să-l în-
treb ceva şi profitând de apro pi -
erea chelnerului, îl întreb dacă
„tovarăşii de acolo sunt români”.
Acesta îmi răspunde cu acel pro-
tocol specific rusesc:

- Nu, nu, sunt nişte oameni de
afaceri francezi.

Reîntors la masa unde Zaharia
Stancu luase acea figură visă toa -
re, cu ochii aţintiţi undeva, îi spun
că este o pură asemănare.

- Regret. Aici, la Moscova,
mi-ar fi făcut plăcere să fie el, să
beau cu el o votcă. Aş fi fost în
siguranţă, nu m-ar fi văzut nimeni,
iar a doua zi n-aş fi avut reclama -
ţii „din partea unora” că mă şpri -
ţuiesc cu Fănuş Neagu. Apoi
adă ugă: Este un prozator, foarte
talentat, va ajunge mare. Mai mă
necăjeşte el din când în când, este
slobod la gură, dar îl iert, ce să-i
fac, am şi eu slă biciunile mele,
iar Fănuş Neagu este febleţea mea.

Stam şi ascultam aceste mărtu -
risiri sincere şi atât de omeneşti
ale lui Zaharia Stancu despre un
confrate şi regretam sincer că
aici, departe de ţară, nu l-am vă -
zut pe acest scriitor despre care
Tatiana Ivanova şi alţi traducători
îmi spuneau că le place. Proza lui
Fănuş li se părea curajoasă şi mo -

dernă, cu o metaforă încărcată de
semni ficaţii. Opţiunile lor pentru
includerea acestui tânăr prozator
în antologia „Vară bui macă” n-a
fost întâmplătoare. Atunci am în -
cercat să reconstitui figura pito -
rească, originală şi de o mare fru-
museţe sufletească pe care o cre -
ionase în câteva cuvinte Zaharia
Stancu. Că îl iubea, că îi plăcea
să fabuleze în jurul scriitorului
am înţeles mai târziu, când Fănuş
Neagu avea să popo sească pe ne -
aşteptare la Moscova într-o misi -
une oficială, trimis chiar de Za-
haria Stancu.

Era tot o vară caldă, cu tei în -
floriţi, iar oraşul se îmbrăcase de-
finitiv în mantia verde-arămie.
La Moscova veneau în acea peri -
oadă în schimb de experienţă şi
la documentare mulţi români,
printre care şi scriitori. Îi văzu -
sem cu câteva zile în urmă, şi ne
încălzisem la o gură de vorbă şi
ţuică românească în hotelul U cra-
ina, cu poeţii Gheorghe Tomozei
şi Gheorghe Pituţ, veniţi la săr -
bătorirea „zilelor Puşkin” în Ru -
sia. Poate de aceea telefonul lui
Kiril Kovaldji, prieten vechi şi
statornic al multor scriitori ro -
mâni pe care i-a tradus şi-i pu -
blică frecvent în revistele literare
nu m-a surprins când mi-a comu-
nicat că pentru semnarea noii în -
ţelegeri dintre cele două uniuni,
nu va veni Zaharia Stancu ci un

Fragment din volumul Vitralii, Buzău, Editgraph, 2013
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scriitor îndrăgit la Moscova. Când
mi-a spus că este vorba de Fănuş
Neagu m-am bucurat nespus, do -
ream să-l cunosc „în car ne şi oa -
se” pe prietenul apropiat al picto-
rului Constantin Piliuţă, pe care
îl văzusem o singură dată prin
1960 în atelierul acestuia de lân -
gă fostul muzeu Simu, din inima
Bucureştiului. Am simţit totuşi în
vocea lui Kiril Kovaldji care îmi
anunţa evenimentul şi o oarecare
nedumerire, grijă sau altceva,
parcă ar fi vrut să-mi mai spună
ceva. Dar nu îndrăznea. Mi-a
spus totuşi, ştiind că este un pro -
zator mai dificil, ar fi dorit să se
consulte cu mine în alcătuirea
programului cât va fi la Mosco -
va. Am răspuns că misiunea lui
la Moscova este impor tantă, iar
programul ar trebui să fie bogat,
să-i asigure cât mai multe înt=l -
niri cu colegii de breaslă. Am sta-
bilit să ne vedem totuşi, pentru a
pune la punct unele detalii proto-
colare şi am închis telefonul.

Nici nu ştiu când a trecut tim-
pul, încât, luat de treburi, preocu-
pat de acţiunile pe care urma să
le organizăm cu ocazia sărbă to -
ririi zilei de 23 August, înt=lnirea
cu Kiril Kovaldji nu a mai avut
loc. Am fost sunat de şeful secţiei
relaţii externe a Uniunii scriito-
rilor ruşi care îmi anunţa sosirea
lui Fănuş Neagu peste două zile
şi mă invita să asist la semnarea
protocolului şi la o masă tovără -
şească. 

În ajunul semnării acestui do -
cument, pe la orele de seară, un
telefon al lui Kiril Kovaldji îmi
anunţa faptul că Fănuş Neagu ve -
nise dimineaţa, dar că vrea să se
reîntoarcă în ţară. Întrebându-l
despre ce este vorba, mi-a spus
c` a avut într-un loc un mic inci-

dent cu o persoana şi se simte jig-
nit şi dezonorat în calitatea lui de
scriitor român. Hot`rârea lui de a
pleca în ţară era definitivă. Am
fost rugat să vin totuşi până la ho -
telul Rossia unde era cazat şi să-l
conving să renunţe. Îmi explica
totodată că îi era penibil şi nu ştia
cum să prezinte acest incident
conducerii scriitorilor sovie tici,
având în vedere im por tanţa în -
cheierii acestei înţelegeri. Mi-am
dat întâlnire cu poetul Kiril Ko-
valdji în holul hotelului Rossia.
Kiril mă aştepta însă la intrare.
Pe scurt mi-a povestit natura in-
cidentului. Fănuş Neagu fusese
insultat şi îmbrâncit de portarul
de la intrarea în restaurantul Uni-
unii scriitorilor sovietici, sub pre-
textul că este străin şi nu are voie.
S-a produs o mică „înfruntare” în
care părţile au dat dovadă de ace -
eaşi putere. N-am mai ascultat
restul detaliilor. Am intrat în ho -
lul hotelului şi l-am văzut pe Fă -
nuş, ca un leu, puţin congestionat
la faţă, plimbându-se nervos prin
faţa unei valize. Când m-am
apropiat şi i-am strâns mâna spu -
nându-i cine sunt, s-a uitat mirat
şi cu acel su râs puţin ironic dar
blând, pe care numai el ştie să-l
folosească la nevoie, mi-a spus,
cu un evident subînţeles: 

- Bine, dom'le, dacă litigiul a
luat o turnură diplomatică, s-o re -
zolvăm la ambasadă. Kiril se uita
înmărmurit şi poate în sinea lui
abia acum realizase „dimensiuni -
le conflictului”. Privesc în ochii
lui Fănuş Neagu şi parcă înţele -
gând ceva din ceea ce nu ar fi
vrut încă să spună, cu un calm
dezarmant îi răspund : 

- Eu zic să aplanăm conflictul
pe teren neutru, în camera dumi-
tale din hotel. 

- Nu, nu accept, am fost jignit
profund, într-un restaurant al
scriitorilor. Chiar dacă sunt ro -
mân, eu trebuie să mă bucur ori-
unde de acelaşi statut de scriitor.
I-am şi spus portarului. Dar el,
nimic. M-a îmbrâncit, poate m-a
şi înjurat în limba lui, dar să mă
scoată în stradă, să mă umilească,
asta nu accept. Plec chiar în seara
aceasta acasă. Tonul era vehe-
ment, dar ceva din mine parcă
îmi spunea că în inimă, acolo în
acel suflet generos şi plin de can-
doare, Fănuş gândea altfel, ceea
ce vedeam era jocul de actor, un
fel al său de a fi pe care i l-am
ghicit parcă din primele vorbe.
I-am ascultat spovedania cu evi-
dent interes şi plăcere, cu un
zâmbet care se transformă uneori
în râs şi am simţit că asta l-a cam
dezarmat pe scriitor. Numai Kiril
Kovaldji, prezent la acea memo -
rabilă întâlnire de la miezul nop -
ţii, lăsase capul în jos spăşit, toate
dojenile şi vorbele de duh ale lui
Fănuş Neagu parcă le primea ca
nişte lovituri pe propria lui piele.
Şi deodată, înţelegându-i sufe rin -
ţa, izbucnind într-un hohot de râs,
care l-a derutat şi pe Fănuş Nea -
gu, am spus: 

- Bine, dom'le, în loc să folo -
sim timpul, să ne încălzim sufle -
tele la o „ţuică” românească, nu
la ambasadă, ci în camera dumi-
tale din hotel, stăm aici să des pi -
căm firul în patru. Şi arătându-i
o sticlă pe care o luasem cu mine,
am spus:

- Să mergem, să nu ne prindă
dimineaţa, că mâine n-o să fim
buni şi nici vioi la semnarea înţe -
legerii. Kiril Kovaidji mi-a mu l -
ţumit de invitaţie, dar cerându-şi
scuze că ne deranjase, se retrase
salutându-l cu respect pe „marele
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răzvrătit” şi s-a topit pe uşa largă
de metal a hotelului.

Ajunşi în cameră, faţa lui Fă -
nuş Neagu se mai înseninase,
furtuna parcă trecuse, vulcanul se
po tolise, potopul vorbelor se
transformase dintr-odată în şoap-
te curgătoare ca o apă limpede,
cum erau uneori anii copilăriei
din câmpia Bărăganului. Faptul
că sunt buzoian, oraş în care lă -
sase şi el cândva unele urme,
poate a păstrat în inima lui dulci
amintiri, încât ecoul lor ne-a în -
văluit într-o diafană lumină şi li -
nişte sufletească. Fănuş Neagu a
trecut pe nesimţite, cu acel fel de
a fi al lui, de la răbufniri de viscol
la vorba domoală, sfătoasă, în -
căr cată de metafore şi plină de
po ezie. Încălzindu-se cu ţuica bă-
trâ nească de Buzău, am depănat
la rându-mi amintiri, întâmplări
şi fapte de viaţă din Moscova
câ r ciumăreasă şi de la noi de-acasă,
simţind că găseau ecou în inima
generoasă şi atât de prietenoasă a
scriitorului. Faţa i se destinsese,
se crease o atmos feră intimă, cu
duioşii şi descă tuşări sufleteşti,
care ne-a făcut să uităm scurge -
rea timpului.

Într-un târziu ne-am strâns
mâinile, iar când ochii noştri s-au
întâlnit ca o împăcare dintre doi
îndrăgostiţi, i-am spus:

- Pe mâine. Ne vom întâlni la
ceremonia semnării înţelegerii.
Va fi sărbătoare, mulţi scriitori
care te cunosc aşteaptă să te
revadă. Dând din cap cu subîn -
ţeles, a ţinut să adauge pe un ton
repezit:

- Vin, dar cu o condiţie. Porta -
rul de la intrare să dispară la sosi -
rea mea.

- Eu cred că pacea cu el este ca
şi încheiată. În semn de preţuire

te va aştepta cu o cupă de şam pa -
nie. Râzând în hohote, a adă ugat:

- Nu, cu o votcă rusească.
Când am ieşit din hotel, stelele

erau atât de joase, iar cerul de o
culoare atât de lăptoasă încât am
crezut că mă prinseseră zorile în
camera lui Fănuş Neagu. Era
a bia miezul nopţii. Maşina care
tre  cea în mare viteză pe bulevar-
dul pustiu de pe malul râului
Moscova, având liberă trecere,
m-a adus în numai 10 minute
acasă.

A doua zi, la sediul Uniunii
Scriitorilor, în sala de protocol,
l-am reîntâlnit pe Fănuş Neagu
radios şi bine dispus. Îmbrăcat
într-un costum de culoarea pe tro -
lului, în dungi, cu o cravată gen
lavalieră, cu ochii scânteietori,
plin de vervă, numai zâmbet şi
bunăvoinţă, crease deja în jurul
lui o atmosferă destinsă, în care
glumele, micile înţepături au sur-
prins plăcut pe cei prezenţi, care
aflaseră desigur de incidentul pe
care scriitorul român îl avusese
la intrarea în aceeaşi clădire. Fă -
nuş Neagu se comporta lejer, era
în mare vervă, povestea mici în -
tâmplări, râdea în hohote, în cât,
până la partea oficială a sem nării
înţelegerii, atât G. Markov, se -
cretar al Uniunii, cât şi ceilalţi
membrii ai conducerii scriitorilor
sovietici păreau că au în faţă un
prieten de când lumea, parcă se
întâlniseră într-un cadru de fami -

lie, nicidecum într-o manifestare
cu un caracter oficial. Semnând
împreună cu G. Markov noua în -
ţelegere pe linia Uniunii Scriito-
rilor, cei doi au rostit toasturi
calde, exprimându-se deschis
pentru o colaborare largă, pentru
întâlniri permanente între scri-
itori, pentru schimburi pe linia
revistelor literare, pentru mărirea
numărului de traduceri reciproce.
Cuvântul lui Fănuş Neagu, liber,
pe care l-a îmbrăcat într-o limbă
parfumată de metafore, pornit
din inimă şi adresându-se inimi -
lor celor prezenţi, exprima deschis
opţiunile scriitorilor români pen-
tru o literatură adevărată, sinceră,
neînfrumuseţată, în care diversi-
tatea de exprimare şi stiluri să
ducă la opere valoroase care să
reziste la mare le tăvălug al tim-
pului. Scriitorul şi vorbito rul de
cea mai frumoasă limbă româ -
nească şi-a dovedit în acea întâl-
nire memorabilă calită ţile lui de
om de mare omenie. El a ştiut să
bată la porţile inimilor celor pre -
zenţi, să le descreţească frun ţile,
să-i facă să uite pentru o cli pită
orice îndoială sau umbră de sus-
piciune. Creatorul de lite ratu ră şi
omul de spirit a ştiut să se deta -
şeze de apele tulburi şi să clă -
dească cu vorbele minţii şi ochii
sufletului atât de sensibil acele
punţi invizibile care pot şi trebuie
să-i unească pe scriitori. Întâlni -
rea de atunci cu Fănuş Neagu şi
apoi masa care a urmat, discuţiile
pline de farmec împes triţate cu
vorbele de duh pe care le-a avut
cu scriitorii sovietici, prieteniile
închegate atunci au fost, aşa cum
aveau să spună mai târziu gaz -
dele, momente de bucurie, o ade -
vărată sărbătoare a literaturii ro-
mâne în U.R.S.S.

„A doua zi, la sediul
Uniunii Scriitorilor, 

în sala de protocol, 
l-am reîntâlnit pe

F`nuş Neagu radios 
şi bine dispus.”
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ELEVEN

„să facem ziua de muncă, speluncă”
prelimin=nd în prelungirea week-end-ului se prezintă
conducte înfundate, reporterul vine să vadă o gură de
canal
să ghicească ce spune. Baba râdea, că, privind cerul,
Thales din Milet cădea în groapă. Din puţuri, din gropi,
în plină zi, poţi să vezi stele. Ştia ce făcea. Deci
urmărind
sunetul (o hodorogeală în cer) camera de luat ce vrea
ea
o înt=lnire prindea. De la ground zero, e moda de-acum
a filma, urmează cuvântul a îngemăna care înlătură
comanda „repetă” şi vorbim şi zicem „i figli delle
Crollate”
(skyline e făcută din zg=rie-nori, când se umblă la ea nu
sunt nori,
nu sunt nori. Se văd altfel cei zg=rie-nori)
mari prăbuşiri ultracentrale, prăbuşiri de manoperă pe
combinările civile
(montez coturi) montez: la Efes s-a luat o decizie
asupra lui Erostrat,
la Efes, Heraclit a scris (suntem de religia „stă scris”)
„cea mai frumoasă lume e ca o grămadă aruncată la
întâmplare”
faţada căzută stă măreţ ca porţile împărăteşti ale
cerului
„dacă toate c=te sunt ar deveni fum, nările le-ar putea
recunoaşte”
aşa e, Heraclit, lumea nu poate fi distrusă
lumea nu poate fi clintită prin căderi, lumea este cum
zice
„Die Welt ist alles, wad del Fall ist”

Bucure[ti, (11 sept. 2001-) 5 sept. 2002

n. 29 ianuarie 1950, 
sat Găgeni, comuna Săhă teni,

jude]ul Buzău

A absolvit în 1972 Facultatea
de Limba [i Literatura Română
a Universită]ii din Bucure[ti,
specialitatea Limba [i literatura
română - Limba [i literatura
fran ceză.

A fost membru activ al cena-
clului literar Junimea, condus
de criticul [i profesorul univer-
sitar Ovid S. Crohmălniceanu,
făcând parte din grupul de pro -
zatori [i poe]i Noii, alături de
Mircea Nedelciu, Ioan Flora,
Gheorghe Crăciun, Gheorghe
Ene, Constantin Stan, Ioan Lă -
custă, Emil Paraschivoiu [i So -
rin Preda. A debutat în 1983 în
antologia Desant 83, prefa]ată
de Ovid S. Crohmălniceanu
(1983; edi]ia a II-a, Editura Pa -
ralela 45, 2000). În prezent
Gheorghe Iova este angajat la
Muzeul Literaturii Române din
Bucure[ti. 

Afilieri
Membru al Uniunii Scriitorilor
din România.
Membru fondator al Asocia]iei
Scriitorilor Profesioni[ti din
România (ASPRO).
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Mare proprietar, industriaş,
rentier, politician liberal, deputat
şi senator, s-a născut în anul 1831
la Târgovişte ca fiul lui Constan-
tin şi Ana (Anastasia) Sta    vride.
Tatăl său, grec de origine, a văzut
lumina zilei în Bul garia (la acea
dată paşalâc turcesc), mama fiind
de naţio na li tate sârbă. De teama
turcilor, în 1830 fa mi lia se re fu -
gi ază în Ţara Ro mâ neas  că, la
Târ govişte, iar din anul 1843 se
mută la Brăila, unde s-au năs  cut
şi ceilalţi copii ai fa miliei: Du mi -
tru, Paras chiva, Pan de le, Nae,
Iordache şi Ev dochia. Îşi schim -
bă nu  mele din Stavride în Con-
stantines cu.

La Brăila, Grigore s-a căsătorit
cu Elena Perlea, care va muri du -
pă câţiva ani. Vine în judeţul Bu -
zău unde va subarenda terenuri şi
puţuri de petrol la Sărata. Se re-
căsătoreşte, în 1867, cu Elena
Popa (Popescu) de numai 15 ani
(1852-1928) a doua din cele opt
fiice ale pitarului Ghiţă Popa
(Popescu) şi Eca terinei (năs cută
Gheorghiu), care primeşte ca
zestre 40 pogoane în moşia Stâl -
pu şi moşia Nucu. Îşi măreşte
a ve rea prin cum părarea moşiei
Tega, la poalele masivului Mon-
teoru, fostă pro prietate a schitu-

lui Ciolanu (de aici şi ipoteza că
de la acest ma siv şi-a luat numele
de Monteoru, o decizie inspirată
care-l va consacra, la fel ca şi lo-
calitatea Fundul Sărăţii şi staţiu-
nea balneo-climaterică de aici),
Bisoca, Beciu - Scorţoasa (la 20
oc tom brie 1874, inginerul hotar-
nic Mihai Iarca stabilea hota rele
acestei moşii, cu care Grigore C.
Monteoru o înzestra pe fiica sa
Elena, la căsătoria cu Las căr L.
Catargiu), Căldăru şanca (în 1871),
Joseni (1872), în total 1197,52 ha1.

Basil Iorgulescu2 indică pentru
anul 1890 o suprafaţă de 3500 ha.
din care 2500 ha. pădure, 500 ha.
arabil, 250 ha. vie, 42 ha. livadă,
cât şi terenurile pe care se aflau
puţurile de pă cură. Poate fi soco-
tit primul între prinzător care s-a
ocupat de exploatarea petrolului
cu mijloace perfecţionate pentru
acea vreme. Din 1880, este sin-
gurul proprietar al exploatărilor
de la Sărata Mon teoru pe care, în
1887 le concesionează consorţiu-
lui austriac Offenheim Singer Co.,
iar din 1897 Societăţii „Steaua
Româ nă”.

A fost membru în Consiliul ju-
deţean, deputat şi senator de Bu -
zău din partea P.N.L., membru
(de la 2 august 1876) în Co mi te -

tul de supraveghere şi adminis-
traţie al Gimnaziului „Tu    dor Vla-
dimirescu” (astăzi Cole giul Na-
ţional „B.P. Has deu”) împre ună
cu Iancu Marghiloman şi Pro co -
pie Casotta (bun prieten, cu care
a purtat corespondenţă mulţi ani,
păs trată în arhiva familiei). În
1892, era preşe dintele Biroului
Dirigent al Or ga nizaţiei judeţene
P.N.L. Buzău şi delegat în Comi-
tetul Cen  tral al par tidului, locu -
inţa sa fiind în mod frec vent loc
de întâl ni re al frun taşi lor lo cali.
A fost, totodată, unul din mem -
brii Comitetului de conducere al
Ligii Culturale, Secţiunea Bu zău,
calita te în care, la 26 mai 1895,
participă la adunarea gene rală de
la Bucu reşti. Se numără printre
iniţiatorii Co mi tetului pen tru cum-
părarea de arme al jude ţului
Buzău, al cărui preşe dinte a fost,
constituit la 1 au gust 1877 în sco-
pul de a spri jini ac ţi unile militare
din 1877-1878, prin colecte şi
mai ales prin strân gerea de fon-
duri pentru cum păra rea de arme
moder ne (2000 de puşti Pea -
body). Iată ce se scria în pre sa3

bu cureş teană a tim pu lui: Bucu-
reşti, 1/13 răp ciune. Onoare ce-
tăţenilor din Buzău. Iubire şi
respect aces tor ce tăţeni care, cei
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dintâi astăzi, dau pe acest tărâm
dovezi de patriotism şi de adevă -
rată inteli genţă practică româ -
neas că. Această telegramă se co -
munică: Buzău, 31 august (12
septembrie). Cetăţenii Buzăului
răspund la manifestul Suveranu-
lui printr-o întrunire spontană în
care s-a decis a se subscrie pentru
cumpărarea a 2000 de puşti Pea-
body. S-a constituit deja un comi-
tet de 40 de persoane care au
început lucrările. Trăiască Româ-
nia liberă şi inde pendentă! Tră-
iască Suveranul României! Tră-
iască glorioasa noastră armată!
Membrii comitetului erau: Gri-
gore C. Mon teoru, dr. Nicolaidi,
Costache Ciochinescu (paşoptist
şi unio nist), avo caţii Emanoil
Mehtupciu şi Nicu I. Constan ti -
nescu; Ştefan Anas tasiu, I. Teo-
dorescu; profesorii de la Gim -
naziul „Tu dor Vladimirescu”,
Basil Iorgulescu, I. Răşcanu,
Zam fir Gri  gores cu; N. Drosu, N.
Iarca, I. Dumitrescu, Ştefan Sto-
ian, I. Stănes cu, Nae Ştefă nescu,
D. Nachtigal, C. Petră ches cu, C.
Pleşoianu, avocatul Ghi ţă Dăscă-
lescu, fost prezident al Ma gis tra -
tului târ gului Buzău, pro prietarul
Procopie Casotta, Iancu Diaman-
des cu, Matei D. Baştea, C.H. Si-
mionescu, Ion Dimitriu, Con -
s tantin Chiriţescu (mulţi erau li-
berali).

Totodată, soţia sa, Elena Gr.
Monteoru, membră a So cie tăţii
Doamnelor din Buzău pentru aju-
torarea răniţilor, a do nat perso-
nal: 200 grame scamă (vată), 4
comprese şi două că măşi, la 20
februarie 1897, a luat parte la şe-
dinţa de cons ti tu ire a Comitetului
de Doamne din Capitală în sco-
pul înfiinţării unei creşe în care
să fie crescuţi până la vârsta de 6

ani copiii din familii sărace4.
Înfiinţează o rafinărie, gara

Monteoru, un spital (apoi, con-
form do rin ţei testamentare, în
1904 ia fi inţă un spital la Pogoa-
nele, Spitalul „Elena şi Grigore
Monteoru” cu 20 de pa turi, care
se întreţinea din subvenţia de
15.000 lei lăsată de do natori).
Aşa după cum reiese din testa-
mentul său, acest spital era în
funcţiune în 1898, amintindu-se
de „localul pentru spi talul ce am
construit în proprietatea Să rata,
comuna Monteoru” pe care a do -
rit să-l treacă în administrarea ju-
deţului, dotându-se, totodată, şi
cu o subvenţiune pentru perpetui-
tate anuală, în numerar de câte lei
douăsprezece mii, care se vor
răspunde în rate trimestriale, pe
fiecare an, perceptorului fiscal,
de odată cu plăţile foncieră şi dă-
rile fiscale ale proprietăţii Sărata.

Această donaţiune a spitalului se
va face condiţional, ca autorită-
ţile competente ale jude ţului Bu -
zău, cu aprobarea guvernului, să
ia îndatorire, ca pe lângă subven-
ţia ce se dă din partea-mi să mai
contribuiască şi judeţul din fon-
durile sale judeţene, anual, cu
câte două sprezece mii, astfel că
va avea total o subvenţiune de lei

24.000 să se poată întreţine în
bune condiţiuni 20 paturi pentru
îngrijirea bolnavilor, în tot timpul
şi pentru per petuitate, avându-se
în vedere a se respecta doctorul
ce are Ministerul Domeniilor
Statului a trimite în îngrijirea
aces tui spital. Anual, pe când sta-
bilimentul băilor va fi în func -
ţiune, bolnavii ce vor voi pentru
ocuparea a 10 paturi, care vor fi
întreţinute gratuit numai în se-
zoanele balneare. Până când au-
torităţile judeţului Buzău vor ob-
ţine aprobarea gu vernului spre a
primi sub administraţia sa spita-
lul ce-l do nez, cu condiţiunile sti-
pulate mai sus. Se vor întreţine
20 pa  turi pentru îngrijirea bolna-
vilor la acest spital numai în tim-
pul pe când Băile vor fi în func-
ţiune, iar cheltuielile de întreţi-
nere se vor acoperi din veniturile
Băilor.

Facem precizarea că în 1919,
Elena Grigore Monteoru, renti -
eră, cu domiciliul în Bucureşti,
Calea Victoriei nr. 129, solicita
evaluarea pagubelor de pe urma
trupelor de ocupaţie la imobilele
spitalului şi vilei din Monteoru.
Reiese că spitalul, o clădire cu
subsol, parter şi două etaje, cu 34
de camere şi 3 coridoare, două
săli mici, două toalete, aflat în
dosul Băilor Monteoru, a fost în
stare bună până la intrarea ger-
manilor şi de când aceştia l-au
ocupat şi până la plecare l-au lă -
sat în starea în care se găseşte
acum, fără uşi, ferestre, sobe, zi-
dăria în mare parte deteriorată,
au ridicat tot mobilierul şi edecu-
rile spita lului amenajat pentru 10
bolnavi, vesela de la bucătărie şi
sufragerie5.

La Monteoru ridică, în 1888, o
impozantă vilă, încon jurată de un
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imens parc dendrologic. Cunos-
când valoarea tera peutică a iz-
voarelor din zonă, folosite empi-
ric de săteni, cât şi rezultatele
analizelor întreprinse de chimi-
ştii Alfons Oscar Saligny (1888
şi 1899) şi Constantin Istrati
(1895), sfătuit şi de dr. Guyenot,
medic la Aix les Bains începe, în
1892-1893, cu ajutorul arhitectu-
lui german Eduard Honzik, ridi-
carea primelor construcţii: un
hotel cu 50 de camere, restaurant,
instalaţii de tra tament etc., astfel
că la 1 iulie 1895, are loc inaugu-
rarea ofi cială a Staţiunii balneare
Sărata Monteoru care, în scurt
timp, avea să fie cunoscută şi re-
cunoscută în ţară şi în întreaga
Europă. Prima reclamă tipărită în
presa vremii poartă data de vi-
neri, 24 noiembrie 1895, şi avea
următorul conţinut: Băile Mine-
rale Sărata Monteoru. Stagiunea
se deschide la 15 iunie. Apele Iz-
voarelor din comuna Monteoru,
districtul Buzău, graţie compozi-
ţiunei lor minerale, fiind consta-
tate, superioare apelor de la Hal
şi Creuzenah se întrebuinţează cu
mare suc ces cele Iodo-Cloro-Al-

caline, contra maladielor femi-
nine, Lim fatismului, Scofule
(Tuber culoase), Reumatismelor
şi Rachi tis mului, iar apele Clo-
ruro - Alcaline şi Sulfuroase,
contra erup ţiunilor cesematice,
maladielor cronice, ale gâtului,
nasului şi manifestaţiunilor sifi-
litice.

Hotelul Băilor, confortabil mo-
bilat, închiriază camerile cu două
paturi a 100 lei lunar, iar camerile
cu vestibul şi trei paturi, a 150 lei.
O baie minerală caldă cu un leu
în lunile iunie şi august, iar în
cursul lunii iulie, un leu şi 50 de
bani, Băile minerale reci, cu duş,
un leu.

Restaurantul Hotelului servă
bucătărie aleasă şi bine prepa-
rată, cu preţul de lei 3 pe zi, dejun
şi prânz la Tabledot. Consuma-
ţiunile cu preţuri moderate, fic-
sate pentru tarif. Di recţiunea
medicală a Stabilimentului este
încredinţată d-lui dr. Thomescu,
profesor la Universitate, medic
primar la Spitalul de copii. Pen-
tru orice informaţii a se adresa la
administraţie Băilor, comuna
Monteoru, districtul Buzău, sau

la domnul doctor Thomescu,
strada Italiană nr. 16, Bucureşti 6.

Actul de expertiză relativ la
vilă consemnează mai pu ţine
stricăciuni fiind ocupată de ofi-
ţeri germani, dar şi aceştia şi-au
însuşit lenjerie, veselă, perne,
saltele, scoarţe, alimente, parte
din mobilier şi 160 decalitri vin
din cramă. În parcul vilei au cau-
zat stricăciuni la pomi, degradări
s-au constatat şi la ga rajul pentru
automobile, totalul pagubelor ci-
frându-se la suma de 433.740 lei.
Din actul de constatare aflăm că
vila se com punea din parter şi
etaj şi avea 12 camere pentru stă-
pâni, 6 ca mere şi alte dependinţe
pentru personal: salonul galben,
camera roşie, dormitorul Elenei
Monteoru, birou, dormitorul dr.
Cons tantin Angelescu, fosta su-
fragerie mică, fosta cameră de bi-
li ard, sufrageria galbenă, camera
cu colţar dinspre poartă, came ra
cu balcon, camera Elenei Catar-
giu, toalete, baia. Se mai men ţio -
nează: crama cu dependinţele,
grajdul şi curtea păsărilor, gara-
jul, sera de flori, locuinţa arenda-
şului, uzina de lumină cu gaz
aerian.

Progresiv, se vor mai construi
un al doilea hotel (1898, cu 100
de camere), un cazinou modern
(1900), bazine etc. Pentru a face
cunoscută staţiunea, în 1901,
1903, 1904 şi 1907 s-au tipărit
alte pliante de prezentare, ultimul
având pe lângă ti tlul Băile Sărata
Monteoru şi subtitlul: Băi iodu-
rate, cloruro-so dice şi sulfuroa -
se7.

Potrivit altor informaţii8, Sta-
ţiunea bal nea ră Sărata-Monte -
oru, aflată la o jumătate de oră de
gara omo nimă, avea 14 izvoare,
unele cunoscute de peste 20 de



ani, ale căror ape au început să
fie folosite în mod metodic de la
anul 1895, când proprietarul lor,
Grigore Monteoru, a construit un
frumos sta biliment balnear, cu
băi de marmură şi de faianţă, do -
uă hote luri confortabile şi un mic
spital. Din iz voa rele captate, une -
le conţin apă chloro-sodică şi
chlo ro-magnesică iodu ra tă, slab
bromurată şi feruginoasă, care se
în tre buinţează pentru băi, altele
puţin sărate şi io durate, precum
şi o apă sodică alcalină care se
bea; una din aceste ape este slab
purgativă. Ele au fost analizate
de A. O. Saligny în anii 1884 şi
1889, de C. Istrati în anul 1895.

A fost membru al Lojei Maso-
nice LA.: R.: CH.: &AR.: Le
Fhare Hospitalier Rite De Mem-
phis, o adresă fără dată pre cisă
informându-l să fie prezent la
adunarea din 9/21 sep tem brie,
l’éclarier de vos lumiéres et par-
tager les douceurs de l’amitie qui
unit tous ses membres. Expedito-
rul semnează doar cu iniţiala F.
amintindu-i lui Grigore Monte oru
să-şi achite cotizaţia pe trei luni.
Hârtia are în centrul părţii de sus
imaginea unei femei cu o coroa -
nă de lauri în mâna stângă şi o
torţă aprinsă în cea dreaptă, de o
parte şi alta cu deviza: Salut sur
tous points trianghle.

Considerat între primii exploa-
tatori de petrol din zonă, înfiin-

ţează o distilerie de petrol, lângă
staţia de cale ferată „Monteoru”
(pe linia CFR Bucureşti-Buzău,
dată în ex ploatare la 13 septem-
brie 1872), realizează reţeaua de
conducte care transportau petro-
lul de la mină la cele două insta-
laţii de distilare (treceau pe lângă
dealul Pragu), construieşte loca-
lul gării Monteoru, în apropierea
căreia ridică locuinţe şi o moară
cu aburi, înfiinţează un spital cu
20 de paturi, care se întreţinea
din subvenţia de 12.000 lei lăsată
de Grigore C. Monteoru, prin tes-
tament. De asemenea, ridică, în
anul 1888, o impozantă vilă în-
conjurată de un imens parc den-
drologic. Menţionăm că s-a pre-
ocupat şi de plantarea unor su-
prafeţe cu vie, dacă avem în ve-

dere că în 1895 a achiziţionat de
la Pepiniera Istriţa 5000 viţe al-
toite şi 15.000 nealtoite (viţă
americană)9.

Grigore Monteoru a avut în ve-
dere şi alte proiecte: o uzină elec-
trică, linie de tramvai de la gară
până în staţiune ş.a., pe care însă
nu le mai poate materializa. Bă-
trân şi bolnav îşi face testamentul
la 3/15 decembrie 1898, prin care
îşi împărţea întreaga avere, eva-
luată la cca. 8.000.000 lei (o
sumă uriaşă la acea dată) soţiei şi
fiicelor sale.

Moare la 30 decembrie 1898,
la reşedinţa sa din Bucu reşti, Ca -
lea Victoriei nr. 129, fiind înmor -
mântat în cavoul fa miliei de la
Monteoru (opera arhitectului
german Eduard Hon zik).

Fiica sa Virginia (1868-1908)
s-a căsătorit prima oară cu Cor-
neliu Manolescu Râmniceanu,
iar a doua oară, în 1898, cu dr.
Constantin Angelescu, printre
martori fiind şi colonelul Ale-
xandru Candiano-Popescu. Cea
de-a doua fiică, Elena (1878-
1972), s-a căsătorit la 21 februa-
rie 1899, cu Las căr L. Catargiu,
fiul lui Lascăr şi Helene Catar-
giu.

A mai avut doi fii, Grigore
(Gogu, 1869-1883), care s-a îm-
puşcat din imprudenţă şi Gheor-
ghe (Iorgu, 1871-1894), mort de
ftizie la Paris. 

„Din iz voa rele captate,
une le con]in ap` 
chloro-sodic` şi chlo
ro-magnesic`  iodu ra -
t`, slab bromurat` şi
feruginoas`, care se
în tre buin]eaz` pentru
b`i, altele pu]in s`rate
şi io durate, precum şi
o ap` sodic` alcalin`
care se bea; una din
aceste ape este slab
purgativ`.”
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1Sărata Monteoru-schiţă de monografie, Buzău, 1995;
Vasile I. Lipan Centenarul Staţiunii climaterice Sărata
Monteoru, judeţul Buzău, Iaşi, 1996
2B. Iorgulescu, Dicţionar geografic, statistic, economic
şi istoric al jude ţului Buzău, Bucu reşti, 1892, p. 268
3”Românul”, XXI, din 2 septembrie 1877, p. 1
4Ibidem, din 3-4 octombrie 1877, p. 885; „Epoca”,
seria a II-a, III, nr. 440/2 mai 1897, p. 2
5Serv.Arh.Naţ.Bz., fond Tribunalul Buzău Secţia a II-a,

dosar 97/1919
6”Epoca”, seria a II-a, I, nr. 18/vineri, 24 noiembrie
1895
7În colecţiile Bibliotecii Academiei Române
8Dr. I. Felix, Starea igienei în România în secolul al
XIX-lea şi starea ei la începutul secolului al XX-lea,
partea a II-a, Bucureşti, 15 martie 1902, p. 119
9Monitorul Oficial, nr. 141 /28 septembrie 1895, p.
4708 
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ÎN NOAPTEA ASTA

În noaptea asta este Lună plină...
Mă uit cum urcă peste deal încet.
E mare, aurie şi rotundă
Şi-mi răscoleşte gânduri de poet.
În noaptea asta savurez aroma,
De cimbrişor şi flori de liliac.
Prin iarbă-aud un ţârâit de greieri,
Iar peste râu se-aude-un pitpalac.
În noaptea asta vreau să stau afară
Sub Luna cu aspect de mucegai,
Să-mi amintesc de-a mea copilărie
Şi de aroma florilor de mai.
În noaptea asta, până dimineaţă
Voi sta s-o văd cum pleacă spre apus!
Cum se piteşte-ncet pe după dealuri,
Iar eu, de somnul greu, să fiu răpus!

CREDIN}~ ŞI SPERAN}~

Când decolez nu mă gândesc la mine
Ci la ai mei care m-aşteaptă-n prag.
La blânda şi iubita mea nevastă
Şi la copilul mult dorit şi drag.
Eu plec acolo sus, spre zări senine;
Cu „pasărea” născută din metal!
Mă-ntreb, veni-voi sănătos pe Terra,
Sau voi avea destinul lui Dedal.
Adeseori mă simt imponderabil,

Când manşa o îndrept către în jos;
Cobor spre sol, urc iar spre cer albastru
Şi totul pare-a fi un vis frumos!
Mulţi pământeni privesc cum zboară „Şoimul”
Între pământ şi cerul azuriu!
Doar cel cu manşa-n mână cugetează:
„Azi decolez, dar mâine mai sunt viu?”
Singura mea speranţă este-n ceruri,
La Bunul Dumnezeu Mare şi Sfânt!
El m-a-ndemnat să mă înalţ spre stele
Şi tot el mă aduce pe pământ!

CUGETARE

Vieţuim ca simpli oameni;
Doar nădejdea-i întru Domnul!
El e Cel ce hotărăşte
Cât trăim, când vine „somnul”!
Ne gândim în mintea noastră
La cel „somn”de veci, fireşte...
Cu convingerea că lumea
Nimeni nu o moşteneşte!
Nimeni şi nicicând vreodată
N-a ieşit din vechi morminte
Să ne spună despre fapte
Care-s rele, care-s sfinte!
Sufletul ne pleacă-n ceruri!
Trupul în pământ se gată
Şi rămâne amintirea
Despre cei ce-au fost odată!

Victor Rotaru

Comandor av. (r), fost comandant al aeroportului militar
Bobocu, Buzău. Unul dintre puţinii piloţi militari care au
zburat cu nouă tipuri de avioane, inclusiv cu supersonice.
Toată poezia sa e dominată de ideea zborului. Cea mai
recentă carte, lansată recent la Casa de Cultură a Sindicatelor
Buzău, are un titlu edificator: „Între cer şi pământ”. În gen-
eral, versurile sale dau senzaţia unui patriotism nativ, nu au
nimic din camelionismul patrioţilor de paradă. 
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Interviu consemnat de Marin Ifrim

M.I.: Marilena, lucrez la o car -
te de interviuri cu domnişoare,
dom ni]e, doamne, principese şi
regine ale culturii noastre. Din-
colo de glume, până acum, am
fost primit în „antecamera” unor
nume deosebite, artiste ale cu-
vântului, ale profesiei cuvântu-
lui: Passionaria Stoicescu şi Ma-
ria Diana Popescu. Am publicat
interviurile. Au urmat nişte reac -
]ii uimitor de pozitive pentru
aceste vremuri. Acum vin către
tine cu aceeaşi rugăminte, să rea-
lizăm un interviu simplu, neobo-
sitor, onest. Din câte îmi dau sea-
ma, faci parte din elita, încă ne-
cunoscută cât şi cum trebuie, a
culturii române. Ai tradus poe]i
[i prozatori francofoni, ai alcătuit
antologii. E[ti satisfăcută sufle-
teşte pentru acest efort care, cel
pu]in mie, mi se pare enorm?

M.L.M.: Se cuvine sǎ nu trec
sub tǎcere, dintru început, dragǎ
Ma rin Ifrim, sensibilitatea poetu-
lui, care, iatǎ, nu-[i trǎdeazǎ ma -
estrul nici mǎcar într-un demers
mai arid, cum este acela al inter-
viurilor. Ceea ce mi-a plǎcut mult
la tine, înainte de a-]i cunoa[te
poezia, înainte de a te cunoa[te

pe tine însu]i, din prima clipǎ în
care mi-ai rǎspuns la un banal
e-mail, a fost tocmai culoarea
medievalǎ [i blânde]ea acestui
„domni]ǎ” cu care [tii tu sǎ rǎs -
fe]i o partenerǎ de dialog, fie [i
fǎrǎ sǎ o cuno[ti. 

E foarte adevǎrat cǎ e-mailul
meu te invita sǎ mǎ înso]e[ti cǎ -
tre Kado, cǎtre zarea unui anumit
ARC poetic trasat între poezia
contemporanǎ româneascǎ [i
aceea din diferite alte ]ǎri franco-
fone, dar nu ai fost singurul poet
din ]arǎ cǎruia m-am adresat în
aceastǎ varǎ. Şi al]i poe]i au rǎs -
puns cu amabilitate, desigur, pro -
vocǎrii mele, câ]iva de-o ma ni erǎ
prea conven]ionalǎ, ceea ce m-a
intrigat. Semnificativ mi s-a pǎ -
rut - a[ spune, în treacǎt - pentru
narcisismul ce împǎrǎ ]e[te de de-
parte prezentul nostru literar, dia -
lo gul cu un mai tânǎr poet dâm-
bovi]ean. A se în]elege: locuitor
al malului bucure[tean al Dâm-
bovi]ei. Foarte sigur de sine, lǎ -
sându-mǎ sǎ în]eleg, mai în glu-
mǎ, mai în serios, cǎ poezia lui
este „genialǎ”, a respins, mai pu -
]in politicos, sugestia mea de a-[i
revizui pe alocuri textele lirice,
înainte de a mi le încredin]a pen-

tru traducerea în francezǎ. Geniu
sau nu, pentru a lumina pe alo-
curi unele imagini lirice intere-
sante pe care le crease [i a le des-
povǎra de repeti]iile inutile, se
impunea corectura textelor sa le
în limba românǎ. Omul nu a ac-
ceptat, iar eu am abandonat ideea
de a-l traduce, nu neapǎrat din
cauza lipsei de educa]ie din glas,
ci cât, mai ales, pentru simplul
motiv cǎ succesul unei traduceri
nu depinde doar de ta  lentul tra -
ducǎtorului, ci [i de cele ce se
aflǎ în limba sursǎ. Vezi tu, trǎind
într-o capitalǎ eu ro peanǎ în care
polite]ea este ridicatǎ la rang de
virtute socialǎ, îmi este foarte
greu sǎ mǎ mai aco modez atitu-
dinilor sau replicilor dominate de
o impolite]e lipsitǎ de sens, la
unii dintre compatrio]ii no[tri,
oricât de talentat le-ar fi conde-
iul.

Apoi, franceza este o limbǎ
care disciplineazǎ verva multor
români, nu neapǎrat poe]i, proza-
tori, animatori ori critici literari,
predispu[i la be]ia de cuvinte.
Dacǎ versul, fie el liber, nu-i con-
struit într-un limbaj liric corect în

Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. 
La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. 
Mais sa tâche est peut-être plus grande.
Elle consiste à empêcher que le monde se défasse.

Albert Camus, Discours de Stockholm
10 décembre 1957
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limba românǎ, în francezǎ nu dǎ
nimic. 

Nu vreau sǎ mai spun aici ceea
ce [tie toatǎ lumea: Parisul nu are
în mod formal o recunoa[tere
mondialǎ a statutului sǎu de ca -
pitalǎ culturalǎ! Dar mai pu]inǎ
lume [tie cǎ însǎ[i societatea
francezǎ, în ansamblul sǎu, în
ciuda celebrului „libertate, egali-
tate, fraternitate”, este condusǎ [i
stratificatǎ de coduri subtile, cul-
turale, tradi]ionale, în primul
rând lingvistice [i comportamen-
tale. Pe malul parizian al Senei -
lua]i-o ca o micǎ [i nevinovatǎ
glumǎ, dar e realitate - un arhitect
nu poate spune „mǎ, doamnǎ”,
de exemplu! Acela care va folosi
în inima Parisului un echivalent
barbar al tot mai rǎspânditului
„mǎ” românesc, nu-[i va mai re -
gǎsi locul printre parizieni. Sunt
aspecte banale, care ]in de o anu -
me educa]ie [i demnitate a apar-
tenen]ei la o anumitǎ culturǎ. 

Stilul tǎu, noble]ea acelui din-
tâi „domni]ǎ”, m-a surprins,
mângâindu-mi gândul. Dupǎ ex-
perien]a trǎitǎ cu mai tânǎrul ge -
niu, mi-am zis în sinea mea cǎ,
atâta vreme cât mai existǎ mǎcar
un poet care sǎ [tie sǎ rǎspundǎ
unei invita]ii pe o idee liricǎ ve -
nitǎ din partea unei femei (ob-
servi? Opozi]ia bǎrbat-femeie
este încǎ spinul din cǎlcâiul ro-
mânismului...), într-o ]arǎ în care
atitudinea, cuvântul scris [i voca-
bularul din lumea literelor încep
sǎ se confunde cu grosolǎnia în -
grijorǎtoare a strǎzii, atunci cul-
tura acelei ]ǎri este salvatǎ. 

Înainte de a rǎspunde întrebǎrii
în sine, dacǎ îmi aduce bucurie
sau nu timpul dǎruit traducerilor
literare, a[ întârzia asupra ideii de
elitǎ, de devotament [i de cu -

noa[tere sau recunoa[tere la un
anumit nivel suficient de vizibil
al activitǎ]ii mele. Întâmplarea
face cǎ m-am dedicat acestei
activitǎ]i dintr-o revoltǎ împletitǎ
cu acel sentiment deprins din
pruncie, pe meleagurile mele te-
iene, numit patriotism. 

Dacǎ îmi permi]i o confesiune,
am pǎrǎsit ]ara, imediat dupǎ
aderarea României la UE, din re -
voltǎ, pur [i simplu. Eram con -
trariatǎ, ca orice cetǎ]ean de bunǎ
credin]ǎ al acestei ]ǎri, de starea
de lucruri ce pǎrea încremenitǎ în
prǎbu[irea de dupǎ decembrie
1989. Cǎderea, din acel cod tra -
di]ional al moralitǎ]ii [i onoarei
cuvântului dat, era mai veche, e
drept, în acest spa]iu, dar, cu atât
mai mult, de neacceptat. Normal
ar fi fost ca, din ianuarie ’90, sǎ
renascǎ românismul cu tot ce a
avut el mai bun pânǎ la 23 august
1944. Nu s-a întâmplat a[a. Îmi
era greu sǎ în]eleg de ce. 

Vezi tu, am ales exilul într-o
altǎ culturǎ, din nevoia de a-mi
salva sufletul [i de a în]elege mai
bine ce se întâmplǎ în [i cu ]ara
mea, [i nu pentru a cǎpǎta o recu-
noa[tere universalǎ a pasiunilor
mele. Suntem, cred, de acord, cǎ
aceastǎ ]arǎ nu apar]ine acelora
care s-au lǎsat ispiti]i de chema-
rea cǎtre zona publicǎ, „crepus -
cularǎ” a puterii administrative,
fǎrǎ sǎ-[i asume consecin]ele po-
liticii de maidan, ci mai ales no -
uǎ, celorlal]i, care am rǎmas
dincolo, în zona puterii afective
a cuvântului. Nici tu, nici eu, [i
nici unul dintre prietenii no[tri nu
s-a resemnat în fa]a urâtului în
care ne stau pustiite cultura, tra -
di]iile, demnitatea, în ansamblul
societǎ]ii române[ti. Detest gene -
ralizǎrile, dar prefer sǎ exagerez

prin generalizare, decât sǎ las lu-
crurile nenumite.

Revoltei cu care am plecat din
]arǎ, i s-a adǎugat acolo unde am
ajuns, în locul tihnei pe care o
cǎutam [i dupǎ care tânjeam, o
altǎ nuan]ǎ. 

Aici î]i sunt datoare cu o altǎ
confiden]ǎ. Nu eu am ales Fran -
]a, ci aceastǎ ]arǎ m-a ales, într-un
anume fel, pe mine. Eu voiam
Roma. Îmi îndreptasem privirile
cǎtre aceastǎ capitalǎ mondialǎ a
antichitǎ]ii, dintr-o nevoie adân -
cǎ de a mǎ stabili acolo unde avu-
sesem fericirea sǎ trǎiesc cu pu]in
timp, la sugestia mamei mele,
îna inte de plecarea dânsei cǎtre
celǎlalt tǎrâm, dar [i dintr-o ne-
voie istoricǎ de a respira romani-
tatea, la umbra Columnei lui Tra-
ian. Drumul, însǎ, n-a vrut pur [i
simplu sǎ mi se mai des chidǎ cǎ -
tre Rîm... M-a dus în Fran]a, o ]a -
rǎ pe care o [tiam din romanele
lui Dumas, tatǎ [i fiu, [i din le-
gendarul condei al lui Jules
Verne; o Fran]ǎ mai degra bǎ re -
galǎ. Am gǎsit o Fran]ǎ re publi -
canǎ bazatǎ pe coduri princiare,
în care nevoia de consum cultural
face parte din trebuin]ele funda-
mentale ale clasei de mijloc. Cu
toate acestea, am gǎsit o confuzie
cutremurǎtoare între douǎ po-
poare cu origini atât de diferite
lingvistic, istoric, geografic - nu-
mesc aici popoarele ]igan [i ro -
mân. Prin ce mister s-a ajuns ca
un stat cu un istoric neolatin, ca
[i România, sǎ nu-[i mai recu -
noascǎ sora nǎscutǎ la poarta
Orientului, dar din cea mai nobi -
lǎ apartenen]ǎ la ginta latinǎ, vor -
ba bardului Alecsan dri, confun-
dând grav un popor european cu
unul de sorginte in dicǎ, nu [tiu.
Este jenant atât pentru poporul
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român, cât [i pentru cel gitan, dar
[i pentru cei care au creat [i cul -
tivǎ mai departe a ceas tǎ confu-
zie. 

Se [tie bine cǎ în România,
Constitu]ia recunoa[te [i garan -
teazǎ identitatea etnicǎ ([i reli -
gioasǎ) a oricǎrui grup venit [i
rǎmas pe teritoriul nostru, de-a
lungul istoriei. Este dreptul ina -
lienabil în virtutea cǎruia un ma-
ghiar, armean, evreu, [vab, secui,
sa[, lipovean, ]igan, ucrainian,
turc, tǎtar, rutean, poate sǎ-[i asu -
me identitatea etnicǎ, nefiind
obligat sǎ se ascundǎ în spatele
românismului. Nu acela[i lucru
se întâmplǎ în Fran]a, unde natu-
ralizarea atrage dupǎ sine aban-
donul identitǎ]ii etnice. Nu mai
spun cǎ unii observatori averti -
za]i ai societǎ]ii române[ti au
„înghe]at” în istoria conceptului
de legionarism (care a controlat
accidental [i efemer destinul Ro-
mâniei), ab]inându-se sǎ a min -
teascǎ rǎul adânc, profund, lǎsat
în urmǎ de modelul societal mos-
covit (care a tronat planificat Ro-
mânia postbelicǎ timp de dece-
nii). 

În fa]a unui atât de trist adevǎr,
a trebuit sǎ aleg între a duce o
via]ǎ banalǎ, de imigrant ce se
poate adǎposti cultural, spiritual,
la binefacerile unei societǎ]i civi-
lizate (salariu, cont în bancǎ, lo-
cuin]ǎ) [i aceea de hoinar. Am
ales, ca [i Emil Cioran altǎ datǎ,
starea boemǎ; libertatea de fapt,
de ac]iune [i de cuvânt, scris sau
rostit.

Atât condeiul, cât [i traducerile
mele au un scop, o ]intǎ. Dacǎ în
inima scrierilor mele stǎ iubirea
- sacrǎ trǎire sǎditǎ la temelia
cre[tinǎtǎ]ii, mesaj unic în raport
cu toate celelalte religii mono-

teiste, prin traduceri mi-am în-
chinat timpul unei misiuni: bucu-
ria de a pune în dialog voci ale
literaturii din ]arǎ cu cele din alte
]ǎri. A fost singura modalitate
care îmi permitea sǎ-mi servesc,
din depǎrtare, ]ara. Iar atunci
când îmi mai apare câte un arti-
col în ]arǎ (sunt de [apte ani - în
curând - corespondent din Fran]a
pentru „Oglinda literarǎ” a scrii-
torului Gh. Neagu, de la Foc[ani,
iar timp de cinci ani am fost co-
respondent pentru „Poezia” scrii-
torului Cassian Maria Spiridon,
din Ia[i), câte o carte (în Fran]a
ori în ]arǎ), sau atunci când pri-
mesc câte un e-mail ori câte un
telefon de la oricare dintre scrii-
torii francofoni cu care m-am îm-
prietenit de-a lungul timpului pa-
rizian, uit pur [i simplu povara
drumului ales. Toate micile bu-
curii pe care mi le aduce acest
drum al meu îmi ]in loc de foa -
me, de sete, de confort, de tihna
unui pat, de casǎ, chiar [i de ]arǎ. 

Mi-am creat ]inutul meu, locuit
de poe]i [i prozatori de pe multe
meridiane, în care mǎ simt bine.
Nu am cǎutat [i nu caut publici-
tate; am preferat sǎ pun înainte
un ideal, fapte, [i nu modestul
meu nume. Un confrate, ce poar -
tǎ un nume de condei foarte fru-
mos, El Loco de la Basura, [i este
tot atât de tânǎr cât fiul meu, îmi
spunea într-o zi: en vous, la poé-
sie a trouvé une mère et un abri.
Cuvintele acestui tânǎr poet, ca [i
nobilul tǎu domni]ǎ, îmi dau mai
mult decât satisfac]ie: dau legiti-
mitate, cetǎ]enie literarǎ, dacǎ
vrei, destinului meu [i proiectu-
lui meu. 

Dacǎ în România m-am sim]it
tot timpul dezrǎdǎcinatǎ, o strǎ -
inǎ, solul parizian s-a oferit ge-

neros rǎdǎcinilor mele rǎzvrǎtite
împotriva a tot ce este urât [i strǎ -
in spiritului uman, în timpul nos-
tru terestru. Am ridicat Parisul &
Poezia la rang de ]arǎ a mea. 

M.I.: Pe „lista” mea cu posibili
intervieva]i se află şi copile de li -
ceu sau proaspăt absolvente de
facultate, ba chiar de]inătoare de
doctorate pe bune. Cum vede]i
noile genera]ii, de fapt, ziua de
mâine, viitorul apropiat al cultu-
rii noastre?

M.L.M.: Noua genera]ie, care
a atins vârsta exprimǎrii de-o ma -
nierǎ convingǎtoare, pentru cǎ
voci în pustiu sunt destule, este
genera]ia fiului meu, a prietene-
lor [i prietenilor sǎi, a copiilor
no[tri de fapt. Nu [tiu, dar presu-
pun cǎ trebuie sǎ fii tatǎl fericit al
unor tineri în jur de 30 de ani, nu-
i a[a? 

Viitorul nu ni se dǎ, ci se con-
struie[te, prin noi în[ine, vorba
lui Vintilǎ I.C. Brǎtianu. Avem o
patrie în numele cǎreia se impune
rezisten]a prin culturǎ. 

E supǎrǎtor vǎzului, sim]irii ro-
mâne[ti, când ni se întâmplǎ sǎ
gǎsim în articole semnate de fete
ori femei tinere (vorbim la femi-
nin, nu?), abera]ii lingvistice,
stânjenitoare be]ii de cuvinte,
compara]ii for]ate între premia]i
Nobel [i prozatori români, ori in -
ven]ii literare. Ştiai cǎ existǎ „ro-
manul de prozǎ scurtǎ”? Eu am
aflat nu demult, gra]ie unei gaze -
te pite[tene... Nu vreau sǎ fac aici
o analizǎ a acestor „scǎpǎri” gra -
ve, trecute cu vederea de în se[i
redac]iile publica]iilor respecti -
ve. Este evident cǎ nu graba duce
la astfel de erori, ci însǎ[i incul-
tura. Sau, un alt exemplu, de data
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aceasta stradal. Eram prin sep-
tembrie în preajma por]ii princi-
pale a unui renumit liceu pite[-
tean. Din curtea liceului, ie[eau
douǎ domni[oare; una se plângea
celeilalte: „Nu mi-am putut parca
ma[ina de loganul profesorilor...”
(Iartǎ-mi ortografierea cu minus -
culǎ, dar a[a cere contextul... No
comment!

Aceste situa]ii sunt supǎrǎ toa -
re, spuneam, sim]urilor celor care
mai [tiu totu[i [i ceva carte, pen-
tru primul exemplu, sau cât de
greu se cumpǎrǎ un Logan în Ro-
mânia, dintr-un salariu de dascǎl,
pentru al doilea exemplu. Alǎturi
de tineri care nerespectând, nu se
respectǎ pe sine, avem mul]i care
[tiu ce vor. Unii au ales sǎ plece
din ]arǎ, sunt responsabili, fac
cinste, ca sǎ spun a[a, ]ǎrii lǎsate
în urmǎ. 

Ace[ti Români care aleg strǎi -
nǎtatea sunt [ansa viitorului bu-
nului renume al românismului
dincolo de grani]ele sale. Vezi tu,
aici, în ]arǎ, fiecǎruia dintre noi i
se poate întâmpla sǎ se creadǎ
buricul pǎmântului. Aici suntem
între noi, ne stimǎm sau nu, ne
pre]uim sau nu, ne plac ochii ce-
luilalt sau nu, conteazǎ mai pu]in.
Aici credem cǎ suntem nǎscu]i
într-o culturǎ care conteazǎ în
lume. Nimic mai fals. Asistǎm la
un fenomen socio-cultural foarte
interesant. Marea piatrǎ de încer-
care rǎmâne nu afirmarea în ]arǎ,
ci trecerea frontierei cǎtre ]ǎrile
în care conceptul român s-a „îm -
bogǎ]it” cu grave conota]ii peio-
rative. Afirmarea acolo unde
percep]ia bǎ[tina[ilor ]ǎrii res-
pective asupra noilor sosi]i din
România este încǎrcatǎ de o per-
cep]ie negativǎ, devine o misi -
une. „Bǎtǎlia” pentru românism

se dǎ la nivelul mediu al strǎzii
occidentale, nu institu]ional-di-
plomatic, [i nicidecum în ]arǎ.
Viitorul nostru depinde [i de ca-
pacitatea de a convinge de inedi-
tul, utilitatea [i durabilitatea unui
proiect, dar [i de prezen]a la di-
feritele târguri interna]ionale,
alta decât pe canale oficiale. 

Aici trebuie sǎ mǎ laud, iertare,
dar nu am încotro. Am în vedere
douǎ exemple foarte recente, din
via]a mea, literarǎ. Fondatorii
unui stand privat de carte, din Pa -
ris, Bassin du Congo, au invitat
la ultima edi]ie a Salonului de
carte din luna martie - salon la
care România era invitat special -,
douǎ nume ale literaturii contem-
porane române[ti: Micaela Ghi -
]escu [i Marius Chelaru. E drept
cǎ mi se datoreazǎ aceastǎ invi -
ta]ie, dar, au fost doi scriitori ro-
mâni invita]i pe un alt canal decât
cel oficial, al ICR. Ambii, [i mai
ales Micaela Ghi]escu, au fost în-
conjura]i cu aten]ie grijulie de
prietenii mei afro-parizieni. Un
alt exemplu: modul foarte intere-
sant, ce ]ine de acele rare, dar fe-
ricite întâlniri predestinate, prin
care modestul meu proiect ARC,
cu ultima edi]ie din seria Du
Congo au Danube, este invitat de
standul francofon din România
la apropiatul târg de carte Gau-
deamus, din Bucure[ti. Datorez
aceastǎ onoare cui crezi? Unor
domni]e - scuze pentru plagiat -
tot atât de pasionate de culturǎ [i
dialog intercultural, ca [i noi doi:
Denise Ndzakou, pictori]ǎ, vice-
primar al ora[ului Montreuil (o
suburbie parizianǎ) [i Oanei Ple -
[a, a cǎrei prezentare nu-[i mai
are sensul.

Amintind, cu scuzele de rigoa -
re, în treacǎt, aceste douǎ ultime

întâmplǎri fericite din câte am
trǎit în Paris, am în vedere, de
fapt, afirmarea unei atitudini: da -
cǎ [tim de unde venim, dacǎ ne
cunoa[tem [i pre]uim rǎdǎcinile,
este imposibil ca viitorul sǎ nu ne
deschidǎ larg poarta cea mare. 

M.I.: O întrebare tot pentru
preocupările tale mai mult decât
onorabile. Duci cultură româ-
nească în ]ările francofone şi
aduci cultură franceză, cosmopo-
lită, ca să zic aşa, de câteva se-
cole, în ]ara noastră. Uneori,
mul]i dintre noi am sim]it că
Fran]a nu ne prea iubeşte. Cu toa -
te că le-am dat fran]ujilor min]i
fabuloase precum Cioran sau Eu -
gen Ionesco. Ca să nu mai zic de
Brâncuşi. Nu pot face o listă, nu
are rost acum, cu datoriile inte-
lectuale ale Fran]ei către ]ara
noastră. Te întreb doar atât: ce e
de făcut, ce trebuie să mai facem
pentru ca Fran]a politică şi cea
spirituală să ne dea măcar „bună
ziua”?

M.L.M.: Mǎ bucurǎ mult între-
barea ta, Marin! În mare parte
rǎspunsul se aflǎ în cele confe-
sate mai sus. Apoi, revin asupra
nevoii de a în]elege Fran]a lite -
rarǎ, culturalǎ, înainte de orice alt
demers. 

Spre deosebire de Emil Cioran,
care a stat primii zece ani acolo,
fǎrǎ sǎ scrie un rând în francezǎ,
pentru a se îmbǎia [i pǎtrunde de
spiritul real al limbii franceze, eu
m-am grǎbit sǎ cioplesc ARC-ul
literar între românism [i franco-
fonie. Şi m-am „grǎbit” din mai
multe motive. Întâiul se justificǎ
temperamental. Vulcanic, pǎti -
ma[, rebel, gândul meu e însetat
de ac]iune imediatǎ. Al doilea
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]ine de contextul în care a ajuns
Cioran în Fran]a, total diferit de
acela în care am ajuns eu. În
1939, România era un regat, era
o ]arǎ curtatǎ [i respectatǎ. Mul]i
dintre vecinii no[tri (sârbi, bul-
gari, macedoneni, albanezi) în -
stǎri]i veneau la Bucure[ti sǎ-[i
facǎ târguielile. Mai ales domni -
]ele... Magazinele bucure[tene
concurau calitativ pe cele parizi -
ene. Coco Chanel spunea priete-
nelor sale, citez din memorie:
„dacǎ vre]i sǎ cunoa[te]i un bǎr -
bat adevǎrat, trebuie sǎ alege]i un
român”. În Fran]a antebelicǎ
ajungeau la studii acei români
dornici de a-[i depǎ[i condeiul
ori [tiin]a. Printre ei, amintesc
doar un nume, ivit cert din ]ǎrǎ -
nime: Vladimir Streinu. 

Faptul cǎ România a ie[it în -
vinsǎ din cel de-al Doilea Rǎzboi
Mondial, precum [i sovietizarea
estului - european, suprimarea fi -
zicǎ a elitelor politice [i intelec-
tuale române[ti, cu românism cu
tot, a surpat munca de douǎ vea-
curi a patrio]ilor români, al cǎror
vizionarism a dus la Marea Uni -
re. Nici nu putem „cântǎri” pier-
derea suferitǎ! Şi nu mǎ refer
doar la trupul ]ǎrii rǎmas ciuntit
pânǎ în zilele noastre, sǎrǎcit de
graiurile române[ti de dincolo de
actuala frontierǎ, ci la un ansam-
blu de pierderi.

Dar, sǎ revin la Cioran. Cioran
este iubit în Fran]a, ca [i în Ro-
mânia, de spiritele independente,
profunde, de intelectualii liberali;
aceia care au mo[tenit o anume
admira]ie necondi]ionatǎ fa]ǎ de
Moscova lui Lenin ori Stalin, de-
venind complici tǎcu]i ai vio len -
]ei cu care s-a rǎspândit în lume
un model societal (care s-a dove-
dit în cele din urmǎ falimentar),

nu-l pot nici în]elege [i nici ac-
cepta organic pe Cioran. Eliade,
Cioran, sunt încǎ victime ale de -
nigrǎrii postume ale admiratori-
lor unui defunct sistem politic.
Nu [tiu dacǎ Emil Cioran a avut
cetǎ]enie francezǎ; nu m-ar sur-
prinde sǎ aflu cǎ nu. Condeiul lui
s-a impus în Fran]a pentru cǎ i-a
luat prin surprindere pe adversa-
rii lui, mai degrabǎ politici, influ -
en]i însǎ în mass-media fran cez`
postbelic`. Şi s-a impus prin acu-
rate]ea, juste]ea [i simplitatea ex -
primǎrii. Cioran a fost, înainte de
orice, un mare [i de netǎgǎduit
spirit ludic, liric. 

Dar, atât Brâncu[i, cât [i Cio-
ran, Eliade, Ionesco, nu mai apar-
]in de mult nici României, nici
Fran]ei, nici SUA, ci univer sa -
litǎ]ii. Sǎ nu uitǎm un lucru: dacǎ
Cioran, Ionesco ori Eliade ar fi
fost în România, în au gust’44, ar
fi dispǎrut precum Mircea Vulcǎ -
nescu, prietenul lor, ori Iuliu Ma -
niu, Ion Mihalache [i sutele de
mii de cetǎ]eni ai acestei ]ǎri.
Emil Cioran datoreazǎ Parisului
capacitatea tolerantǎ extra ordi -
narǎ a acestei cetǎ]i de a primi la
sânul sǎu oamenii, [i nu aparte-
nen]a lor concretǎ ori din coche -
tǎrie la o anume ideologie sau
religie. Drumul lui Ionesco a fost
mai dulce decât al lui Cioran, iar
critica francezǎ cu mult mai bi-
nevoitoare. 

Bun, am ales un mod foarte
lung de a rǎspunde întrebǎrii tale,
când rǎspunsul este în sine, de
fapt, foarte simplu: ca un vecin
(în ceea ce s-a conturat ca un
conglomerat european de state),
ale cǎrui valori morale nu sunt tot
atât de profund distruse ca în spa -
]iul românesc, sǎ ne spunǎ bunǎ
ziua, cum metaforic ai formulat

tu o problematicǎ deosebit de
sensibilǎ, nu existǎ o solu]ie mi -
raculoasǎ în imediat. Mǎ tem cǎ
multele concesii fǎcute de me-
diul politic românesc, în plan
economic, multina]ionalelor, sunt
departe de a schimba în bine fa]a
României. Însǎ, gra]ie pasiunii
de scribi înrobi]i de bunǎ voie
unui ideal romantic - rena[terea
mândriei de a fi român (fie-mi
iertatǎ emfaza), cum îmi spunea
pe vremuri prietenul Baki Ymeri,
peste grani]ele ]ǎrii -, vom în-
cerca sǎ rezistǎm prin culturǎ, în
mici oaze de românism. 

M.I.: Î]i mul]umesc...

M.L.M.: Eu î]i mul]umesc, mult,
Marin, pentru noble]ea gândului!

Îmi dai voie sǎ te rog ceva, îna -
inte de a ne lua la revedere? Spu -
ne-mi pur [i simplu Marilena. Nu
mǎ numi în cronicile ta le reginǎ,
ambasadoare ori prin ]esǎ. E drept
cǎ din pruncie visez sǎ-l întâlnesc
pe acel Prin] al inimii mele, dar,
negǎsindu-l (încǎ! Ceea ce nu în -
seamnǎ cǎ am renun]at!), nu mǎ
simt pe deplin prin]esǎ. Reginǎ,
nicidecum; cât avem o reginǎ po -
etǎ, Carmen-Sylva, [i o reginǎ în
via]ǎ, Ana, nu pot primi metafo -
ra, oricât mi-ar fi de dragǎ, unui
titlu ase mǎ nǎtor. Cât prive[te ro -
lul de „ambasadoare”, a[ vrea sǎ
lǎsǎm corpului diplomatic ce e al
Cezarului, iar noi sǎ ne urmǎm
chemarea destinului nostru ple-
beu. 

Misiunile noastre au acela[i
scop, ai dreptate, poate chiar in -
terferǎ, pe alocuri, dacǎ ne gân-
dim cǎ unii dintre poe]ii din
antologiile ARC au avut ori au
încǎ un rol politic în ]ǎrile domni -
ilor lor, dar forma în care cǎutǎm
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Urc prin glod poteca şchioapă.
Nu mai văd, a dat în noapte.
Colo-n deal (le simt sub pleoapă),
La pervaz, gutuile-s coapte.

Mama..., iat-o! înteţeşte
Focul, adormit sub plită
Şi spre poartă zăboveşte
Cu privirea obosită.

Aşa cred, că mă aşteaptă.
Nerăbdarea o apasă
Şi-ngânând ceva în şoaptă,
Nu-şi găseşte rost prin casă.

Nici nu ştiu câţi ani trecură.
Gardu-i rupt şi casa-i şuie.
Spre pridvor, prin bătătură,
Trec zâmbind, dar mama... nu e

Şi-ncropindu-mi dintr-o dată
Chipul ei de-odinioară,
Pe obraz, însingurată,
Lacrima se scurge-amară.

PREA TÂRZIU

Să ştii, iubito, astăzi plec.
Eşti prea târziu, sunt prea curând...
Mă uită vremea şi petrec
Cu-mbrăţişarea ta în gând.

Să ştii, iubito, astăzi plec.
Eşti prea curând, sunt prea târziu.
Se-ngână-a „seară” şi mă „trec”
În neiubirea ta - pustiu.

De ziua ta, în vreun an,
Să-ţi mor în braţe şi, pe cer
Plecarea mea de pământean
S-o plângi cu lacrimă de ger.

Şi-atunci, iubito, am să te ning
Cu umbre de regret aprins
Şi-n ochii tăi am să mă sting
Încet, aşa cum m-am mai stins...

S-a născut la 2 martie 1951, în comuna Tega, judeţul
Buzău. Debut editorial în 2004, cu volumul de versuri
„Dorul din cumpene”. A mai publicat vo lumele: „Nea
Lambru” (2005, proză), „Între două iubiri” (2007, ro -
man), „Biografii rurale” (2009, proză scurtă), „Aripi de
ceară” („2009, roman), „Desculţ prin cer” (2010, po e -
me), „Între două iubiri” (2011, roman, ediţia a II-a), „Dru-
muri spre nicăieri” („2012, proză scurtă) şi „Jarul din
gutui”, ( 2013, versuri).
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noi iubirea [i tovǎrǎ[ia confrate-
lui liric de pe alte meleaguri,
diferitǎ de politica [i diploma]ia
]ǎrilor noastre. Apropo, ]i-am
spus oare cǎ printre poe]ii tradu[i

de mine sunt [i exila]i politic? Î]i
dai sea ma în ce conflict diploma-
tic am intra cu guvernele ]ǎrilor
respective, dacǎ m-ai prezenta
ambasador cultural? Glumesc, fi -

 re[ te! 
Sǎ ne vedem, în curând, cu bi -

ne! 
Buzǎu, 8 octombrie/

Pite[ti, 23 octombrie 2013
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Vom fi socotit poate ciudat
gândul de a cocheta şi stârni
u mo rul printr-o lume nu prea vi -
zi bilă de ochiul scrutător al scri -
itorului, lumea Policlinicilor de
Stomatologie. Ei bine, autorul
cărţii „Extracţii fără anestezie”,
(Ed. Editgraph, 2013, 160 p.), dr.
Gheorghe Oncioiu, intră în „ca -
sa” cititorului său nu într-o vizită
de specialitate, cu uneltele de
anestezie şi extracţie specifice, ci
cu o lume gătită pentru săr bătoa -
rea literară şi, pe lângă persona -
jele astea caraghioase care se mai
perindă, uneori, pe culoarele unei
policlinici de stomatologie, se
află şi câteva personaje simpati -
ce, bucuroase să te încânte cu
„natura” umorului lor. De pildă
Ioana, moşul, dr. Mo lâiu, Fofi -
leanu, Proptea, tovarăşa Călă re -
ţu... etc., sunt personaje creionate
să-ţi stârnească mi la ori râsul,
dispreţul sau ieşirea din minţi, iar
personaje precum: Profesorul, dr.
Lepă datu, Uluitu sau directoarea
Direcţiei Sanitare...etc., aflate de
cealaltă parte a scenei teatrale a
unei lumi caricaturale, fac parte
dintre acele fiinţe care parcă vor -
besc în pus tiu şi ne stârnesc un
fel de com pătimire ori discon-
fort. Într-o lume, fie şi a unei po -
liclinici stomatologice de provin-
cie, în care personajele tale sunt

nişte netoţi ori nebuni fără ex -
cepţie, umorul nu mai e un fapt
pe care să-l cauţi precum o făcea
anticul Diogene, cu lumânarea,
ci răsărit din insignifiante întâm -
plări devenite, iată, subiec te de
interes literar. Autorul posedă, la
un moment dat, arta de a-şi struni
personajele aflate pe scena tea -
trului său vizionar, sforile cu care
îi manipulează, însă, îi sca pă,
une ori şi, imaginea scenei se tul -
bură, iar ideea de teatru scenic
dispare din faţa cititorului. Cu un
bun simţ al umorului şi nişte per-
sonaje care picură într-ascuns
bârfeala, prostia, nebunia gene -
rală asupra oamenilor ce le stau
în cale, această nuvelă ar fi putut
atrage atenţia ca piesă de teatru.
Un teatru al calicilor (în sensul
celor cu infirmităţi în suflete), era
o îndrăzneală fericită a condeie -
rului Gheorghe Oncioiu, cu pană
şi cerneală vitriolată în stilou şi
umor al situaţiilor na rate. Fofi -
leanu e acea persoană care pă -
trunde cu uşurinţă în sufletul ce-
lor din jur, se dă drept amic de-
votat, îşi plăteşte cu meş teşugite
vorbe datoria, utilizează cu abili -
tate linguşirea şi o şterge, nu te
mai susţine când nu mai are de
tras nici un folos. Nu în tâmplător
îl găsim, în final, în primele rân-
duri ale celor înrolaţi în opera ţi -

unile de salvare a „celor prinşi
sub dărâmături” la cutre murul
din 1977, cărora li se promise se,
de către Partidul aflat la pute re,
recompense. Proptea e omul po -
litic care-şi pune o mască de li -
bertate, de aroganţă ori în chi-
pu ită „dragos te” pentru oameni,
şi îşi sugrumă uşurel adversarul,
ori un colectiv, când nici nu te aş -
tepţi. Molâiu, după cum îi spune
şi numele, e tipul pus în fruntea
unei policlinici să facă jocul alto -
ra şi să nu aibă nici un cuvânt de
spus, fiindcă n-o cereau (nu-i
aşa?) interesele celor „de sus”!
Gheorghe Oncioiu dă personaje -
lor sale nume pe cât de sugestive,
tot pe atât de înregimentate în ro -
lul avut în nara ţi u ne. Societatea
din care tocmai ne-am desprins,
prin personajele autorului, mai
păstrea ză, în me moria noastră,
uluiala unei gene raţii noi, iată,
care mai crede că i-am fost doar
nişte marionete şi nu piese sofis -
ticate într-un angrenaj sortit (gân-
dit?) să se autodistrugă, odată şi
odată. Cititorul are în mintea sa
(după lectura acestei cărţi satiro-
umo ristice), ba fragmente spu -
moase cu scenete din care viaţa

Tudor Cicu
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bate, uneori, filmul, ba scenete de
un penibil moment al trăirii în di-
rect al unor situaţii fără ieşire.
Vezi: sceneta moşului venit la
Policlinica Stomatolo gică, cu
farmecul povestitorului hâtru şi
coţcar şi rămas, mai apoi, fără

dinţi în gură, dar şi sceneta co -
mică, până la absurd, a „majoru-
lui cu pistol” întâmpinat de o
mare adu nare gură-cască, întinsă
până pe treptele policlinicii, ori
scena din final, a şedinţei de
alegere a noului şef, cu sforile,

manevrele şi cunoscutele terti -
puri „pcr-iste, securiste” ale
epocii de aur. În final, doar citi-
torul va fi cel care va ieşi în câş -
tig, prin destindera unei zile care
i-a oferit, prin lectura acestei
cărţi, câteva ore de umor sănătos. 

Rug`

Mă rog seninului din cer
Să mă picteze cu albastru,
Mă rog aripii de cocor
Să-mi zboare sufletul sihastru.

Mă rog privirii din retină
Să mă îmbete cu verdeaţă,
Mă rog aripii de albină
Să îmi mângâie inima răzleaţă.

Mi-e rugăciunea iz de soare,
Cuvânt zidit de ghiocei,
Mi-e rouă de mărgăritare
Şi mit, al florilor de tei.

Incursiune

Cobor în sufletul meu
cu lumină pe degete,

călcându-i în picioare neputinţa;
Toate uşile sunt închise;
te aştept să mă descui:
cheile atârnă de visele tale.

Ţi-e povara prea grea?! 

Aten]ie

Ai grijă cum păşeşti pe ochii mei,
Dacă-i striveşti oglinda ta va plânge;
Căderea pleoapelor apasă pe ei,
Privirea ta-n privirea lor se stinge.

Ai grijă cum respiri din mine visul
Să nu te umpli şi să dai pe dinafară,
În mine se amestecă râsul cu plânsul
Suflarea ta-n suflarea mea-i fanfară.

Ai grijă cum atingi în mine clipa.
Dacă o strângi prea tare va muri;
Se încleştează grav durerea cu ispita,
Trăieşte-mi timpul deci, cât vei trăi.

Geanina Ștefănescu 
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George Stoian

Motto: „Un om fqrq amintiri, e ca un cimitir 
cu cruci nescrise”

Nu [tiu de ce, dar de câte ori
stau de vorbă cu un ziarist sau cu
un relizator TV, despre actori [i
munca lor, de cele mai multe ori,
ace[tia se a[teaptă să le spui nu -
mai lucruri trăznite, picante, ne-
maiauzite, nemai\ntâlnite, ne mai...
de parcă via]a actorului, pe scenă
sau în afara ei ar fi un [ir nesfâr[it
de întâmplări hazlii, toate demne
de prima pagină sau de o emisiu -
ne de divertisment. Ne-am obi[ -
nuit să spunem: „asta cere publi-
cul”. A[a o fi, nu zic ba, dar eu,
ca un demodat ce sunt, continui
să cred că presa [i televiziunea au
un rol deosebit de important în
formarea gusturilor. N-a[ vrea să
mi se pună o eti chetă cu „expi-
rat”, de aceea o să încerc să po -
vestesc câteva epi soade, mai
mult sau mai pu]in hazlii din sce -
nă sau din afara ei.

Un deliciu, atât al publicului
cât [i al colegilor de scenă, sunt
fără îndoială bâlbele. Titlul de
mai sus nu este pus întâmplător.
Bâlba a fost spusă cu o dic]ie

perfectă [i la un volum destul de
mare într-un spectacol pentru co -
pii. Autorul ei era \n acea peri oa -
dă junele prim al teatrului, adorat
de spectatoarele din ora[ [i, desi -
gur, nu se sim]ea prea bine când
gurile rele îi spuneau: „Uite-l pe
nenea Ciripilă!” 

O altă bâlbă, la fel de spec ta cu -
loasă - numai că, de data aceas ta
(spre norocul autorului) ea n-a
fost spusă pe scenă, în fa]a pu -
blicului, ci într-o [edin]ă de lucru
în care se dezbăteau probleme le -
gate de repertoriu. Dl. Titus Lu -
ca (acesta trecuse în tinere]e [i pe
la Na]ionalul din Bucure[ti; în
afara scenei vorbea foarte pu ]in
dar avea un umor de foarte bună
calitate) a spus următoarea frază:
- Am citit piesa [i am ră mas cu
impresia că eroul prea seamănă
cu Pavlu[a din romanul lui Os-
trovski „A[a s-a coit că]e lul”.
Ptiu! Na c-am zis-o! Auditoriul
nu numai că a râs copios, dar a [i
aplaudat. Personal - fiind coleg
de cabină cu dl. Titus - am avut

rezerve că „poanta” a fost spusă
accidental, mai degrabă inten]io -
nat, dar cum Dl. Titus era un bun
actor, n-am avut argumente să
pot dovedi acest lucru.

{irul bâlbelor pe scenă ar putea
continua, dar un sentiment de
solidaritate cu breasla actori ceas -
că îmi spune să mă opresc aici.
Un lucru e clar - sper să fi]i de
acord cu mine - dintre toate cate -
go riile profesionale care folosesc
ca instrumente principale de lu -
cru vorbele [i mimica, actorii
stau cel mai bine [i asta pentru că
exerci]iile de dic]ie ocupă un loc
foarte important în pregătirea lor,
spre deosebire de alte categorii
profesionale care folosesc ace-
lea[i instrument de lucru (cântă -
re]i, avoca]i, preo]i etc.) dar care
se preocupă mai pu]in de „per-
fec]ionarea tehnicii”.

În scenă, [i în afara ei, se în -
tâmplă tot felul de lucruri haioase
sau frumoase, demne - zic eu - de
povestit. Îmi aduc aminte cu plă -
cere, de un spectacol de excep]ie,
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în care am jucat când eram la
amatori. E vorba de singura dra -
mă scrisă de I.L. Caragiale, „Nă -
pas ta”. Spectacolul s-a jucat mai
mul]i ani la rând, dar numai vara
când Cornel Nicoară, interpretul
lui Dragomir, era în vacan]ă (în
anii studen]iei) sau în concediu
(pe când era actor la Piatra-
Neam]). Spectacolul a fost regi -
zat de Ion Dan (regizor pro fesi-
onist, de la Teatrul din Turda) [i
jucam într-un decor gândit [i rea -
lizat de noi. Întâmplarea face ca
la unul din spectacolele jucate pe
scena Casei Studen]ilor din Cluj,
în sală să fie [i Theodor Ciupe,
sceno graf la Teatrul Na]ional din
Cluj, care, după spectacol, a venit
la cabină, ne-a felicitat spunân -
du-ne că i-a plăcut tare mult
spectacolul (atât Iosif Spaniol în
Ion nebunul, cât [i Cornel Nicoa -
ră în Dragomir au făcut roluri
memorabile) dar că nu-i place
sceno grafia. În final ne-a promis
că va concepe - fără preten]ii fi-
nanciare - o altă scenografie care
să servească mai bine spectaco -
lul. Ce a ie[it? Pentru a fi mai
bine în]eles, îngădui]i-mi să po -
vestesc cum începea spectacolul.
După gongul trei, pornea în cres -
cendo coloana sonoră, o muzică
ciu dată, preluată dintr-o lucrare a
lui Dumitru Capoianu, în care se
auzeau în prim plan sunete de
toacă, clopote [i alte instrumente
neconven]ionale. La deschidera
cortinei, scena era în semi întu -
neric. Undeva în dreapta o ni[ă,
cu o icoană imensă (Maica Dom-
nului cu Pruncul), lângă icoană
două candele, în fa]a icoanei,
Ana în genunchi, se ruga. În sală
nu se auzea nici o [oaptă, nici un
fo[net, ceea ce demonstra că îna -
inte de a se rosti vreun cuvânt pe

scenă, publicul era deja „prins în
mână” [i introdus în atmosfera
piesei. Când dl.Ciupe a venit cu
schi]ele de decor, noi ne-am spe-
riat. Cum să pui în decor o icoa -
nă, o să ne oprească spectacolul.
El a insistat, noi am riscat [i în fi -
nal a ie[it un lucru deosebit de
frumos.

Îmi aduc aminte - pe asta tre-
buie să v-o spun, ca s`-l citez pe
Florin Piersic (apropo, [tia]i că
România are doi actori mari năs -
cu]i în aceea[i zi: 27 ianuarie?
Unul este Florin Piersic [i celă -
lalt... subsemnatul. Recunosc că
pri mul este mai mare, Florin are
cred aproape 2 m, pe când eu n-am
decât 1,70; mul]umesc pentru
zâmbete!) - ziceam că-mi aduc
aminte de o întâmplare hazlie cu
spectacolul „Năpasta”. Într-o va -
ră Cornel Nicoară ne anun]ă că
va veni în concediu acasă [i că
n-ar fi rău să revedem textul pen-
tru a juca câteva spectacole. Ur-
gent ne-am pus pe treabă, reme-
morând textele, mai mult chiar,
am planificat [i un mini turneu pe
valea Arie[ului, cu cazare la ca-
bana Buru, în ideea de a-i face lui
Cornel un concediu plăcut. Am
jucat în câteva sate [i comune de
pe firul apei care erau plasate la
[osea. La unul din spectacole, nu
re]in localitatea, o întâmplare
mi-a rămas adânc întipărită în
minte (cred că e unică în analele
trupelor de teatru indiferent că
sunt de amatori sau profesioni[ti):
Era o sală mică, circa 80-90 de
locuri, cu o scenă pe care dacă in-
trau cinci persoane odată, era
aglomera]ie. În spectacol exista
un moment în care Ion se bătea
cu Dragomir, îl punea jos, stătea
deasupra lui [i avea o replică mai
lungă în care îl amenin]a pe aces -

ta din urmă. Pentru că spa]iul de
joc era foarte mic, totul s-a în-
tâmplat chiar la marginea scenei,
care nu avea o înăl]ime mai mare
de 50 cm de la nivelul sălii. Spri-
jinindu-se chiar pe marginea sce -
nei, Io[ka (interpretul lui Ion)
simte că a pus palma pe ceva
moale [i urât mirositor. Reali zea -
ză incidentul dar î[i continuă re -
plica, rotindu-[i palma mur da ră
pe lângă nasul lui Dragomir, care
exasperat de situa]ie, [uiera prin -
tre din]i: - Io[ka, ia mâna! Ia mâ -
na că te arunc în sală!

După spectacol, am râs \n ne -
[tire de inci dent, motiva]i [i de o
sticlă de pălincă primită de la to -
vară[ul secretar al Consiliului
Comunal, care avea [i o expli -
ca]ie: unul din spectatori (el l-a
numit „nesim ]it”) venind de afa -
ră [i obser vând că din neaten]ie
călcase în ceva moale, a pus pi-
ciorul pe mar ginea scenei [i s-a
[ters. 

Trecusem la profesioni[ti [i ju -
cam „Rapsodia ]iganilor”, un
spectacol deosebit. De ce era de-
osebit? Din mai multe motive.
Unu: autorul, Mircea {tefănescu,
a primit pentru această piesă din
partea Academiei Române pre-
miul „I.L. Caragiale”. Doi: În
pie să juca tot colectivul de actori
al teatrului (30 de membri) plus
ma[ini[tii, care făceau figura]ie.
Spectacolul vorbea despre dezro-
birea ]iga ni lor de pe mo[iile bo -
iere[ti (1855) [i întâlnirea dintre
Barbu Lăutaru [i Franz Liszt. Fi -
ind vorba despre ]igani nu se pu -
tea fără muzică [i dans. Pentru
dans a fost adusă de la Bucure[ti
doamna Sultănica Baciu (absol-
ven]ii IATC-ului o cunosc) iar
pentru muzică au fost adu[i cola -
boratori selecta]i din clanul lăuta -
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rilor din zonă. Îmi aduc aminte
cum ne chinuiam la unele replici
mai scurte să le spunem în lim ba
romani, asta a[a, pentru autenti -
citate [i colo ra tu ră. Regia [i con-
ducerea muzi cală: Constantin
Leoveanu (Nea Titel) era printre
altele [i membru al Uniunii Com-
pozitorilor (mai târziu pe Con-
stantin Leo ve anu îl găsim la
Teatrul Na]ional din Bucure[ti,
ca asistent al lui Horea Popescu).
Spectacolul a prins foarte bine la
public, actorii mai bătrâni î[i fă -
ceau cruce [i nu le venea să crea -
dă că într-un oră [el mic de pro-
vincie, la al 30-lea spectacol, în
fa]a teatrului unii pun întrebări de
genul: - N-ave]i un bilet în plus?

Printre alte localită]i unde am
jucat acest spectacol se numără [i
Agnita (ora[ul de ba[tină a lui
Gyuri Pascu) unde am avut sur-
priza ca primele două rânduri din
sală să fie ocupate de ]igani no-
mazi, care au venit, mai mult ca
sigur, atra[i de panourile publici -
tare, pline cu poze în care ei s-au
recunoscut. La sfâr[itul spectaco -
lului, când to]i interpre]ii intrau
în scenă pentru aplauzele fina le,
unul din spectatorii plasa]i în
primul rând (după aspect cred că
era buliba[a) s-a ridicat în picioa -
re [i s-a adresat sălii zicând: -
Bravo! A]i văzut ce pot ai no[ tri? 

Îmi aduc aminte cu plăcere că
am avut bucuria de a lucra un
spectacol cu marele regizor Val
Mugur (tatăl lui Vlad Mugur), la
care printre multe altele, am vă -
zut ce înseamnă să fi „profesio -
nist” cu adevărat. Am lucrat cu
Domnia Sa piesa lui Miron Radu
Paraschivescu „Asta-i ciudat”, în
care decorul era o speluncă cu
[apte mese, fiecare masă avea
deasupra suspendat un reflector,

fiecare reflector avea altă inten-
sitate a luminii. Nu de pu]ine ori
striga din sală: Otto, (Otto fiind
electricianul) aparatul patru nu e
la grada]ia bună! (diferen]a de
două - trei liniu]e la orga de lu-
mini nu se observă cu ochiul li -
ber, el o vedea). Ma[ini[tii făceau
sem ne cu creta la a[ezarea me se -
lor pentru că [tiau că un decalaj
de câ]iva centimetri era imediat
observat [i taxat. Spectacolul era
„non stop”. În loc de pauză, o ac -
tri]ă (Smara Marcu) recita, \n fa]a
cortinei, din „Cânticele ]igă ne[ti”
ale autorului. La unul din specta-
colele jucate la sediu, bu nul meu
prieten Ovidiu Cosac (Vidi), pe
atunci regizor tehnic, (acum re-
gizor artistic) s-a gândit să-i facă
o farsă unui coleg. La începutul
actului doi, pe pasarela ce trona
în avanscenă se întâlneau o „fată
de cartier”, inter pre tată de Car-
men Galin (wow, ce distribu]ie!)
cu un vânzător de ziare (George
Stoian). Sub pasa relă, un cer[etor
(Mihai Io nes cu - Vrăne[ti) aduna
chi[toace. Recuziterul plasa aco -
lo câteva mucuri dar [i o jumăta -
te de ]igară pe care cer[etorul o
lua, având chiar [i o replică cu
urări de sănătate la adresa celui
care a aruncat chi[ tocul. La spec-
tacolul de care vorbeam, Vidi a
legat chi[tocul mare cu un fir
sub]ire de a]ă [i când „conu’ Mi[u”
se apleca să ia chi[tocul, Vidi tră -
gea de a]ă [i tot a[a până când
l-a scos pe cer[etor în culise unde
unii se tăvăleau de râs, pe când
„conu’ Mi[u” [uiera printr din]i:
„Termina]i, măi, cu glumele proas -
te.”

{i dacă tot suntem la capitolul
farse amuzante, există una cele -
bră pe care o [tiu din auzite. Lui
Birlic i se aducea în scenă o scri -

soare pe care trebuia să o ci -
tească. El nu învă]ase replica, o
citea din scrisoare. La un specta-
col, când desface plicul, surpriză.
În plic era o coală albă pe care nu
scria nimic. S-a uitat lung la ea,
s-a uitat în jur, to]i mustăceau.
Pune]i-vă în situa]ia lui. Cum a]i
fi ie[it din încurcătură? Aici a in-
tervenit geniul lui Birlic, care i-a
dictat următoarea replică: „Dom-
nul meu, ochii mei bătrâni nu mai
pot citi aceste litere mărunte, fii
te rog drăgu] [i cite[te-le dum -
nea ta!” Asta se întâmplă la ac-
torii mari, care nu pot fi surprin[i,
ei sunt tot timpul „în priză”.

Rememoram imagini din cele
două spectacole pomenite mai
sus („Rapsodia }iganilor” [i
„Asta-i ciudat”) [i îmi trec prin
minte vorbele lui Mircea Diaco -
nu spuse într-un interviu: „Cu ex-
hibi]ii actorice[ti sau regizorale,
nu faci nimic în teatru”. A[a este!
În spectacolele mai sus amintite
nu s-au făcut „exhibi]ii”, proba-
bil de aceea s-au bucurat de suc-
ces la public.

A[ vrea să închei cu o întâm-
plare care pentru mine nu a fost
deloc hazlie. Am fost victima
unui ziarist lipsit de deontologie.
Jucam „Roata în patru col]uri” de
Valentin Kataev, regia Aureliu
Manea. În ziarul jude]ului Cluj
„Făclia” apare o cronică drama -
tică semnată de Ilie Călian în ca -
re autorul are [i următoarea
frază: „Prost jucat Flavius, în in-
terpretarea lui George Stoian”.
Formularea este mai mult decât
dură. Când i-am arătat regizoru-
lui ziarul, acesta a râs spunân-
du-mi: Bă, `sta n-a în]eles nimic
din spectacol! Regizorul a avut
dreptate pentru că la acela[i spec-
tacol am mai avut două cronici în
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care eram lăudat. Una semnată
de Gheor ghe Banu (mai târziu
am aflat că la origine este buzo -
ian) \n ziarul „Contemporanul” [i
alta semnată de Natalia Stancu \n
ziarul „Scânteia”. No comment!

De subliniat morala: E bine să te
mai ui]i [i cine scrie, nu nu mai ce
scrie.

Revenind la actorie, a[ vrea să
închei cu vorbele frumoase spuse
de Oana Pellea, care zicea unde -

va: „A fi actor este un privilegiu.
Deschizi o u[ă. Pă[e[ti un prag...
[i brusc, la ora fixată... e[ti altci -
neva. În altă lume. În altă reali-
tate. În alt timp. {i culmea, totul
se petrece [i cu martori!”

Ce sunt eu cu-adev`rat

{uieră surd
trecătorul prin toate
laserul ducerii spintecă
aerul de-a fi respirat
o a[a-ndelungată istorie...
Niciodată nu mă voi mai fi
încovoiat ca acum
parcă nici codri nu mai sunt
să iei calea să pleci
să aluneci cu sinele tău
ca pe-o apă mediterană
să ada[ti în lini[tea lor
cu durerea [i dorul de om...
Patria se clădeste a[a
înfiind milioane de mame
rostuind deci milioane de
materii dătătoare de sens
celor ce simt cu adevărat
toată această lucrare...
Cel ce sunt cu adevărat
eu înfulecă timp
[i adună pe-o filă
semin]ele.

Înjum`t`]iri

Sunt plămădit de Duhul Sfânt
Dintr-o felie de pamânt
Gândit în cer de Domnul-Bunul
La început în chip de Unul
Un alter ego - giuvaer
Al Marelui Bijutier
Văzându-mă stigher apoi
M-a înjumătă]it la doi
Două uitări în sens opus
La pragul dintre jos [i sus
Între departe [i aproape

Părta[ la cumpănă de ape
Stăpân pe spa]iul meu agrest
Sub opintirile est-vest
Al căror dangăt îl aud
La buza faliei nord-sud
Veghez răspântiile de veac
Noaptea bogat ziua sărac
Pribeag la pace [i război
Tot înjumătă]it la doi
Îmi fac potecă prin păduri
{i mă lumesc la două guri
Mă-nlăn]ui dar pe sânii ei
{i ne-njumătă]im la trei

Marian Ilie

Născut la 12.01.1950 în Gulianca, Jud. Brăila

ACTIVITATEA LITERARĂ

Volume publicate:
- Dreaptă dragostea mea * Mellactonia (Bucure[ti, Editura SemnE,
2007);
- A doua Scrisoarea III (Bucure[ti, Editura SemnE, 2010);
- Cântece din Prepeleac * Cronică pictată-n rime (Rm. Sărat, Ed.
Rafet, 2011)
- Lampa mea cu gânduri mov (Rm. Sărat, Ed. Rafet, 2012)
- Chem`rile Necuprinsului - traducerri din poetul turc Fazil Husnu
Daglarca (R=mnicu S`rat, Ed. Rafet, 2013)

Debutul literar: 1972
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Rom=nii mai trecu]i prin via]`
au fost martorii, imediat dup`
r`zmeri]a din Decembrie 1989,
unui spectacol total av=nd ca ac -
tor principal un mare maestru
e me rit al artei disimul`rii (re)
n`s  cut din cenu[a fostei Securi -
t`]i - politrucul de ieri c`ruia ca-
marazii de atunci [i de azi \i
trasaser` sarcina deosebit de in-
grat` a credibiliz`rii noului servi -
ciu rom=n de informa]ii creat
prin re\ncarnarea fostei securit`]i
[i care r`spundea, simplu, la nu-
mele de Virgil M`gureanu.

|n paralel cu istorii picante,
mai mult sau mai pu]in reale, de
cele mai multe ori rodul imagi na -
]iei [i gulgutelor servite unor pur -
t`tori de plaivaz care \n nici un
caz nu puteau fi acuza]i de prea
mult` inteligen]`, menite a pune
pe tapet [i judec`]ii „boborului”
fa]a h=d` a fostei structuri de p= -
n` mai ieri trebuia, parte a scena-
riului demn de un Oscar, scoa s`
sub lumina reflectoarelor fa]a no -
u`, sur=z`toare, d`t`toare de spe-
ran]e (ne)\mplinite a b`ie]ilor cu
urechea fin` [i vederea ager`.

Mai \nt=i a fost \nfiin]at` „Edi-
tura Presa Rom=neasc`” - tare de
tot g`selni]a, nu-i a[a? - apoi s-a
constituit plutonul de execu]ie a
zecilor [i zecilor de kilometri de
arhive ale destinelor e[uate sub
bocancii epigonilor celor trei crai
ai r`ului marxisto - leninist [i \n
anul de glorie 1996 a ie[it de sub

tipar [i s-a epuizat \nainte de lan-
sare o ditamai „Cartea Alb` a Se-
curit`]ii - Istorii literare artistice
1969-1989”.

O crea]ie pe nedrept ignorat` [i
prea repede uitat` de cei ce fac
eforturi extraordinare [i cheltu-
ieli deloc de neglijat pentru a
[terge urmele trecutului sacrifi -
c`rii elitelor intelectuale ce su-
pravie]uiser` celui de-al doilea
r`zboi mondial pentru a-[i recl` -
di un prezent falsificat mai ceva
dec=t istoria uneia dintre cele mai
negre jum`t`]i de secol (pe)tre-
cute pe plaiurile mioritice.

Leg`tura indisolubil` \ntre cele
505 rapoarte, note, sinteze, bule-
tine infromative, fi[e de securita -
te, bi lan]uri, declara]ii [i angaja  -
mente redate \n ordine cronologi -
c` este constituit` de teama vis-
ceral` a regimului comunist \n
timpul ultimelor dou` decenii de
domnie a clanului Ceau[escu fa]`
de un posibil spirit de frond` al
e[alonului \nt=i al intelectualit`]ii
- creatorii de art` cu al lor v=rf de
lance, scriitorul rom=n.

Nimic nu pare a fi sc`pat aten -
]iei b`ie]ilor cu ochi alba[tri de la
discu]iile [i gemetele ce r`zb` -
teau de prin alcovuri p=n` la dez-
baterile din cenaclurile literare
mai mult sau mai pu]in oficiali-
zate dar \ntotdeauna marcate de
prezen]a discret` a reprezen tan -
]ilor sistemului sau la colocviile
g`zduite de restaurantele de lux

sau c=rciumile de cartier ale epo-
cii.

Orice gest, atitudine sau luare
de pozi]ie al`turi de drumul glo-
rios al dezastrului previzibil, to -
tul se contabiliza [i se analiza cu
acribie revolu]ionar` p=n` la ni -
vel de nuan]` [i declan[a planuri
diabolice de izolare [i scoaterea
din circuit a ]intei - singura m` -
sur` considerat` eficient` pentru
readucerea r`zvr`titului \n turma
aplaudacilor cu con[tiin]` nul` [i
carier` pe m`sur`.

Destine c`lcate \n picioare, ca-
riere [i familii distruse, con[tiin]e
siluite pe altarul combaterii atitu-
dinilor nonconformiste [i st`ri lor
de spirit retrograde ce \npietau
nobilele idealuri ale socialismu-
lui ce se visa pururea victorios.

C`r]i destinate pentru a se im-
pune drept adev`rate capodopere
erau puse la index [i autorii mar-
ginaliza]i de cele mai multe ori
ca urmare a rapoartelor unor to -
va r`[i ce sugeau pasta din pix [i
o scuipau \n pagin` chinui]i de

Valere Burlacu
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greutatea tablelor at=rnate pe
u meri [i petli]elor albastre lipite
de suflet.

Nimic nu ar fi fost posibil dac`
tag ma scriitorimii [i creatorilor
de art` c`rora destinul le-a jucat
o fars` [i i-a obligat s` „produc`”
\n epoca g=ndirii \n p`tr`]ic` nu
ar fi fost puternic \n]esat` de co-
laboratori ai r`ului prin structur`
[i delatori prin voca]ie r`t`ci]i la
ordinele majurilor prin preajma
unor con[tiin]e precum Petre }u -
]ea, Constantin Noica, Mircea
Eliade, Marin Preda, Marin So-
rescu, Cezar Iv`nescu, Augustin
Buzura, Constantin Piliu]`, Paul
Goma, Geo Bogza [i lista poate
continua pe pagini \ntregi.

Ilustrative \n acest sens sunt
„impresiile” unui asemenea re-
convertit delegat s` participe la
Conferin]a Na]ional` a Scriitori-
lor din 22 - 24 mai 1972, confe-
rin]` de la tribuna c`reia t=n`rul
poet pe atunci Ion Gheorghe nu
s-a sfiit s` afirme c` „\n socia-
lism se produce devalorizarea
omului de c`tre om” \n condi]iile
\n care politruci de calibrul inte-
lectual al unui anume „Stroia
controleaz` c`r]ile noastre” de-
termin\ndu-l s` se simt` aidoma
unui „maoist nenorocit” de o re-
volu]ie cultural` mascat` \n spa-
tele unei cortine ce nu putea as-
cunde complet chipul h=d al cen-
zuri de tip nou.

{ocat de curajul neanun]at de
„prietenii” din preajma lui Ion
Gheorghe, scriitorul anonim ce
se f`cuse remarcat, cu siguran]`,
mai mult prin impresiile, „notele
informative” [i „rapoartele” pre-
date operativ siluitorilor profe-
sioni[ti de con[iin]e tr`gea tu[e
pline de venin din care r`zb`tea
cu claritate c` poetul ce [i-a lipit

pe frunte eticheta de „maoist ne-
norocit” persecutat de culturnicii
momentului este \n realitate port-
drapelul unui „bizantinism foarte
viclean ([i-a f`cut [obolanul alt`
gaur` de ie[ire)” fiind evident c`
acesta a c`p`tat alura „du[manu-
lui or=nduirii socialiste din ]ara
noastr`” chiar dac` \n mod diver-
sionist s-a autointitulat „un copil
al partidului”. {i d`-i [i lupt`,
nei  cu[orule, [i cu al]i scriitori
n`s  cu]i nu f`cu]i la comand` p= -
n` la pronun]area sentin]ei c`
„Uniunea Scriitorilor \[i va pier -
de orice prestigiu atunci c=nd va
fi invadat` de impostori, le ne[i,
incul]i, revolta]i, maoi[ti neno-
roci]i”, reprezenta]i ai unei „fa-
brici de po e]i rata]i”.

Sigur n-a[ fi dat prea mult`
aten]ie unor asemenea „impresii”
ce au f`cut carier` \n epoc` dac`
acel „om de bine” al sistemului
nu ar fi revenit peste vreo doi ani
cu un „raport” \n care s` semna-
leze un posibil plagiat ce ar fi fost
s`v=r[it, se \n]elege, de cine altci-
neva dec=t de Ion Gheorghe, pla-
giat al unui poem scris \n urm` cu
vreo 60 de ani de un autor chinez
neidentificat(!?!), dovedit ulte-
rior ca inexistent \n realitate de
\nsu[i „securistul de omenie”
destinatar al dela]iunii!

S`-i fie de \nv`]`tur` „devia -
]ionistului retrograd”, obligat s`
suporte consecin]ele „ oprobiului
public” cu v=rf [i \ndesat chiar
da c` to]i cei ce-l cunosc cu ade -
v`rat pe Maestrul Ion Gheorghe
[tiu c` Domnia Sa nu s-a dezis
vreodat` de convingerile sale de
st=nga. Dar cum refrenul „ca-
lomniaz`, calomniaz` c` tot r` -
m=ne ceva” trebuia c=ntat pe mai
multe voci \n ajutorul autorului
de „impresii” pl`smuite a s`rit

e[alonul \nt=i al istoricilor clipei
\mbr`ca]i \n uniforme de gal` \n -
zorzonate cu grade [i decora]ii pe
m`sur` care l-au pus cu spatele la
zid pe poetul Ion Gheorghe care
\ntr-o oper` coerent` \ncerca s`
r`s toar ne mitul c` noi de la R\m
ne-am trage chiar dac` \nc` de
atunci t`bli]ele de la T`rt`ria se
constituiau \ntr-o m`rturie palpa-
bil` c` pentru prima dat` cuv=n -
tul \n liter` s-a \ntrupat pe melea-
gurile carpatine de unde a fost
r`sp=ndit spre antica Rom` de
str`mo[ii lui Decebal [i nu invers
cum eram obliga]i a crede. 

De asemenea, poate c` nu a[ fi
recitit susnumita „carte alb`” pli -
n` de prea multe „pete negre”
pentru cultura rom=n` a acelor
vremuri dac` metoda penetr`rii
mediului scriitoricesc [i denigra-
rea „du[manilor de clas`” ai
oc=rmuirii vremelnice nu ar fi
mai actual` dec=t oric=nd, put=nd
exemplifica aici cum nu se poate
mai bine cu „cazul Marin Ifrim”
pentru compromiterea c`ruia
„colegul de breasl`” ascuns \n
spatele numelui de lixandru geor -
ge zis limb` lat` nu s-a sfiit s`
falsifice grosolan \nscrisuri ofi-
ciale ale Consiliului Na]ional
pentru Studierea Arhivelor Secu-
rit`]ii f`r` s`-l \ntrebe cineva de
s`n`tate. M` refer la cea mintal`,
desi gur.

Implicat direct \n devoalarea
acelei m=r[`vii de tip nou [tiu c=t
de greu este un asemenea demers
[i ce consecin]e devastatoare pe
plan sufletesc, familial [i socio-
profesional al ]intei antreneaz`
ac]iunile unor ipochimeni de ge -
nul susnumitului limb` lat`.

De aceea cred c` este de dato-
ria actualei conduceri a Uniunii
Scritorilor s`-[i propun` decon-
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spirarea „agen]ilor de influen]`”
de ieri [i de azi, ai celor ce cred
\n delirul lor schizofrenic c` pot
reduce scriitorul rom=n la un nu-
mitor comun, mai ales c` [i Pre -
[e  dintele acesteia, Domnul Nico -
lae Manolescu, a fost c=ndva o
]int` predilect` a unor asemenea
indivizi f`r` coloan` vertebral`.

P=n` atunci noi \ncepem acum
cu publicarea listei ofi]erilor de
securitate a c`ror principal` crea -
]ie a fost aceea de coordonare a

prigoanei scriitorilor rom=ni [i
anume: Maior Bratu Matei, Pre -
[e dintele Consiliului Securit`]ii
Statului Ion St`nescu, Colonel
Anculia Mioc, General Maior
Bor[an Dumitru, Lt.-col. {alopa
Vasile, Lt.-col. Istrate Dumitru,
Colonel Iancu Constantin, C` -
pitan Opri[or Oni]iu, Colonel
Biriş Vladimir, General Maior
Stan Nicolae, General Maior
Romeo Popescu, Lt.-col. Dumi-
trescu Constantin, Ministru Teo-

dor Coman, Colonel R`duic`
Con stantin, Lt.-col. Gogan Ion,
Lt.-col. Bistran Iosif, Maior Go -
ran Gheorghe, Maior Achim Vic-
tor, Colonel D`nescu Gheorghe,
General Maior T`b`caru Dumi-
tru, Lt.-col. Wawiernia Mihai,
Co lonel Georgescu Ioan, Minis-
tru Tudor Postelnicu, Col. Nico-
lae Mihai, Col. Dumitraşcu
Ne cu lai, C`pitan M`ieran Vasile,
General Loc. Iulian Vlad, Maior
Munteanu Ion, General Maior
Şerban Dumitru, General Bordea
Aron, Lt.-col. Anghel Andrei,
Col. Oprea Ioan, Col. Ionescu
Vergiliu, Gen Maior Alexie Şte-
fan, Col. Rangu Constantin, Col.
Marinescu Constantin, Lt.-col.
Velea Eugen, Col. Jipa Constan-
tin, Col. Coşer Ioan, Col. Dul` -
moiu Vasile, Col. Ioniţ` Nicolae,
C`pitan Florea Lucian, Lt. Major
F`rcaş Victor, C`pitan Creţu Sta -
na, General Maior Bucurescu
Geanu, Col. Preoteasa Gheorghe,
Col. Raţiu Gheorghe, General
Maior Mortoiu Aurelian, Col.
Sima Traian, Maior Petrescu Pe -
tre.

|n ipoteza deloc absurd` \n ca -
re vreunul dintre cititorii „Alma-
nahului” \nt=lneşte pe vreunul
dintre aceşti fii ai Iadului de
m=ine, salutaţi-i cu tot dispreţul
pe care este \n stare s`-l nutreasc`
un muritor de r=nd ce-şi asum`
curajul de a semna, simplu, 

Valere Burlacu

|n loc de epilog, 
o dedicaţie b`ieţilor cu

privirea ager` şi auzul fin
din partea lui Marin Ifrim,

poezia lui Adrian P`unescu
ANALFABE}ILOR
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Mihaela Cosma

Copacul cu ferestre

Doamne, mi-ai dăruit un suflet - copac cu ferestre -
să ating pământul cu ochiul,
cerul cu fruntea,
uneori înserată, alteori însorită.

Doamne, mi-ai dat un suflet - copac cu ferestre -
să iubesc suflete ferestre,
să iert suflete înnegrite de ploi, de vânt,
uneori transparente, alteori smolite.

Doamne, mi-ai dăruit un suflet - copac cu ferestre-
să simt cum respir prin lăstarul din mine
uneori sângerând, alteori picurând cu speranţe.

Doamne, mi-ai dat un suflet - copac cu ferestre -
însetat şi smerit,
menit să deschidă ferestrele şi ale altor lăstari,
uneori privind spre soarele înnoptând,
alteori luna însorind cerul cu stele.

Ochiul pl`pând

Privesc ochiul plăpând al mării
cum păzeşte peştii 
care nu ştiu să înoate.
Nici cu o geană nu poate să-i ţină,
nici cu o unghie nu poate să-i aline,
de prea mult fum.

Privesc ochiul mărit al mării,
agitat de peştii încă nenăscuţi.
Ar vrea să le pună aripi din pântece,
să nu se lase topiţi.

Cu ochii picurând, privesc ochiul mării plăpând
cum păzeşte peştii nenăscuţi
şi cum îi învaţă să înoate prin nori
şi să privească, fără frică, haina ponosită
a acestui pământ... 

Felia de rou`

Felia de rouă
îmi picură stropi de arhangheli,
îmi mângâie sufletul,
îmi inundă gândul,
îmi mustră umărul, geana, sprânceana.

Piatra de rouă
alunecă pe obrazul stâng,
râde pe mâna dreaptă, 
zboară de pe frunte spre cer
şi revine mai dreaptă!

Aripa de rouă
mă prinde de mână, 
îmi sparge cuvântul,
îmi clatină pasul,
îmi flutură aerul.

Suflarea de rouă
clipeşte, zâmbeşte,
de la primul cuvânt
până la ultimul.

Felia de rouă
clipeşte, zâmbeşte.



145

M.I.: Stimată doamnă Passio-
naria Stoicescu, vă propun să în-
cepem acest dialog cu o temă
care, cel puţin pe mine, mă obse-
dează. Pe vremuri, când cumpă-
ram o carte din librărie, după
numele autorului acesteia, cău-
tam, automat, numele redactoru-
lui de carte, nume care, într-un
fel inexplicabil, garanta valoarea
cărţii respective. Mă gândesc la:
Florin Mugur, Mircea Ciobanu,
Aristide Popescu, Gabriela Ne-
greanu şi, nu în ultimul rând, la
dumneavoastră. Ca atare, mă în-
treb, astăzi, când avem o adevă-
rată inflaţie de edituri, de ce
acestea nu au redactori de carte
de... calibrul celor amintiţi mai
sus?

P.S.: Încep prin a vă mulţumi
că v-aţi gândit la mine pentru
a cest interviu. La mine, întâi de
toate ca redactor de carte, un nu -
me ce completează modest şirul
celor enumerate de dumneavoas-
tră, din care, personal, nu recu-
nosc decât două...

Apoi, permiteţi-mi, nu să vă
contrazic, ci să vă rog să fiţi mai
parcimonios cu „calibrul” şi „ga-
ranţia” date de un redactor. Va-
loarea unei cărţi n-o sporeşte re-
dactorul ei decât într-o infimă
pro porţie, să zicem 10%, şi ace-
lea dacă este recunoscută! Sub-
stanţa, esenţa concepţiei rămân
ale autorului. „Garanţia”, adică
girul oferit unor debutanţi bună -
oară, poate să fie de bun augur
sau poate nu. Poate să fie recu-
noscut sau poate nu. I-am debutat
la „Litera”, în volumul colectiv
„Aer cu diamante”, pe Mircea
Cărtărescu, Traian T. Coşovei,
Florin Iaru, Ion Stratan. Nici mă -
car strădania de a mă fi bătut cu
conducerea obtuză de atunci a
sistemului editorial pentru a scoa -
te cartea n-a însemnat nimic pen-
tru „colegii” mei de breaslă.
Mi-am periclitat postul, şi aşa ob-
ţinut cu greu, fiindcă aveam „do-
sarul de cadre” pătat, cu mama
exclusă din PCR. Susţinând edi-
tarea acelui volum, mi s-au im-
putat „lipsa de simţ partinic, pro-

movarea unei poezii elucubrante,
exaltând sexualitatea, nonconfor-
mismul şi parodicul”. Acum un
an sau doi au reeditat volumul,
socotindu-se „fraieri cu diaman -
te”, fiindcă au plătit apariţia lui
la editura „Litera”, dar „inexpli-
cabil”, cum ziceţi în întrebare,
pentru ei primul lor redactor n-a
însemnat nimic. Nu doar că n-am
fost chemată la relansarea cu fast
de la Teatrul Naţional, dar în re-
vista „Caţavencu” am fost persi-
flată nedrept şi nedemn de către
Florin Iaru. I-am scris un mail pe
adresa redacţiei revistei, însă
n-am primit nici un răspuns.
”Ajungă-i zilei grija ei”, zice un
verset din Evanghelie. Consolator.

„Adevărata inflaţie de edituri”,
cum corect observaţi, este urma-
rea firească a unei adevărate in-
flaţii de aşa - zişi scriitori, pur şi
simplu tipăriţi şi nu editaţi, adică
lecturaţi cu ştiinţă şi acribie de un
redactor şcolit, format în ani de
activitate editorială. Cum a fost
posibil fenomenul? Degringola -
da revoluţiei a permis printre alte

Interviu consemnat de Marin Ifrim
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furtişaguri şi bătăi de joc şi pe cel
al cumpărării tipografiilor de că -
tre persoane abilitate doar să cu-
leagă texte şi să le tipărească,
fă ră ştiinţa redactării, a corectu-
rii, a difuzării lor, fără a-şi asuma
responsabilitatea conţinutului.
Necunoscând valoarea literară,
dar pretinzând bani mulţi, aceste
„tipografii editoriale” au tipărit
orice li s-a cerut, ca să poată cere
bani mulţi, la rândul lor. Pline de
toate prostioarele şi nimicniciile
tipărite, s-au văzut în situaţia de
a oferi chiar unui autor consacrat
8-10% din câştigul obţinut din
editarea cărţii, iar unui difuzor de
carte, de care au mare nevoie ca
„să scape” de rebuturile pe care
au luat mulţi bani, 30-40%. Con-
cluzia? Comerţul primează, nu
calitatea, nu actul scrisului, nu
corectitudinea, nu arta. Aşa cum
unii medici exploatează frica de
boală a omului, aceşti „editori”
exploatează frica de anonimat a
unora şi boala trufiei de a se ve -
dea tipăriţi.

Altă dată, poetul se întreba re-
toric: „Unde ne sunt visătorii,
cântăreţii, trubadurii...?” Astăzi,
parafrazând, ne întrebăm „unde
(ne) sunt redactorii?”, „unde (ne)
sunt autorii?”

Nu conţinutul interesează, ci
for ma şi câştigul. Edituri presti-
gioase au dat faliment prin vi-
clene inginerii financiare făcute
de noii potentaţi, redactorii au
fost îndepărtaţi ca având menta-
lităţi depăşite şi încercând, pasă-
mite, după cutume „comuniste”,
să se substituie autonomiei auto-
rului, iar autorii-autori au fost în-
genuncheaţi de preţurile cerute
pentru a-şi tipări cărţile şi jigniţi
de concurenţa neloială a autorilor
plătitori, apăruţi peste noapte.

Peste noaptea culturii române.
Trăim în şi ne trăieşte epoca

grabei, a imaturităţii de gândire
şi creaţie, a furăciunii, a dispreţu -
lui pentru calitate şi a trocului pă-
gubitor. Împăratul e gol, dar lin-
găii îi laudă veşmintele.

Vâsoţki, pe care l-am tradus în
1992, spunea în volumul „Nerv”,
poemul „Eu n-am reuşit...:/” E
vremea ignoranţilor perfizi/ ali-
niat stă totul pe coloane./ Ideea
nouă costă bani lichizi,/ şi-n
„evrika” speranţele sunt vane./”

M.I.: Vrem - nu vrem, scriito-
rii sunt încadraţi în generaţii lite-
rare. Eu m-am pomenit din senin
inclus în Generaţia 80. Nu mă
consider optzecist sub nicio
formă. Nu spun asta din orgoliu.
Cred că am „evoluat” în afara
acesteia, de unul singur. Dincolo
de istoriile literare, dumneavoas-
tră aveţi, ca scriitor, sentimentul
că aţi fost înregimentată sine die
în vreuna din generaţiile contem-
porane?

P.S.: După anul absolvirii fa-
cultăţii ar trebui să fiu „şapteze-
cistă”. Nu sunt nicicum! Dar nu
pot să spun că aş fi evoluat de
una singură! Îmi simt din plin
apartenenţa la Cenaclul buzoian
„Al. Sahia”, bucurându-mă de
emulaţia existentă în grupul de
„mari” buzoieni de care sunt şi
astăzi legată, chiar dacă unii nu
mai există printre noi, chiar dacă
eu nu mai exist pentru unii: Ion
Caraion, Ion Gheorghe, Gheor-
ghe Istrate, Florentin Popescu,
Nicolae Cabel, Nicolae Peneş,
Onu Gătej, Alexandru Oproescu,
Bucur Chiriac, Aurelian Mareş ş.a.

Cât priveşte istoriile literare,
unele mă menţionează, altele nu,

în unele sunt înjurată, în altele lă -
udată. Bănuiesc că e normal să
fie aşa, de îndată ce nu m-am dus
să scot ochii criticii literare cu
cărţile mele, nici pe masă, nici
sub masă, nici în pat, nici sub pat,
iar pe unii dintre exegeţi sau pe
bunii lor prieteni i-am cam supă-
rat ca redactor.

M.I.: Chiar dacă sunteţi năs-
cută în Bucureşti, sunteţi mai bu-
zoiancă decât mulţi dintre noi.
Puţini scriitori reuşesc o aseme-
nea „adopţie” necondiţionată.
Dincolo de faptul că aţi urmat o
şcoală în Buzău, de unde şi de ce
această reciprocitate altruistă
între dumneavoastră şi acest
oraş?

P.S.: Locul naşterii mele biolo-
gice e Bucureştiul, dar eu nu mă
simt o fiinţă oarecare, ci o po etă,
o scriitoare. Naşterea mea lite-
rară, culturală, poetică aparţine
cu certitudine Buzăului.

Dar s-o luăm metodic: mama,
Virginia Stoicescu, e născută în
Căldăreştii de Buzău, a fost elevă
o perioadă la Şcoala pedagogică
de fete din Buzău, (locuind pe
atunci la sora ei mai mare, Eleo-
nora Niţescu, funcţionară la CFR,
care a avut casa în Sârbi), apoi în-
văţătoare metodistă la Şcoala Pe-
dagogică de băieţi din Buzău.
Tata, Ştefan Stoicescu (al cărui
străbunic, Stan Stoica, preot, a
fost unul din copiii din flori al lui
Al. I. Cuza) a fost contabil şi di-
rector al Băncii de Stat din Bu -
zău, între 1950-1952. Am locuit
pe Strada Mare, la etajul imobi-
lului în care la parter se afla pe
atunci Miliţia oraşului şi din bal-
conul casei, când mă jucam cu
păpuşile, vedeam Palatul Comu-



147

nal. Imobilul cred că există şi as-
tăzi în continuarea Complexului
comercial Dacia. După divorţul
părinţilor mei, tata s-a recăsătorit
şi a locuit pe str. Bucegi. A murit
la scurtă vreme, fiind înmormân-
tat în cimitirul Dumbrava din Bu -
zău.

În ceea ce mă priveşte, am
frecventat Grădiniţa de copii din
spatele Pieţei centrale (pe educa-
toarea mea o chema Braga). Di-
mineaţa eram dusă zilnic de
menajeră să mă închine la icoa-
nele bisericii Sfinţii |ngeri şi pri-
veam îngrozită până în pragul
sfântului lăcaş la o pancardă
enormă din care un bărbat mic şi
gras, „călăul Tito”, ţinea în mână
o bardă de pe care picura sânge.
Am frecventat apoi Căminul de
zi, situat faţă în faţă cu Liceul
Hasdeu, după care, în urma di-
vorţului părinţilor, am plecat cu
mama la Râmnicu Sărat, unde
am urmat clasele I-VIII. Am dat
examen la Şcoala Pedagogică
Buzău şi am revenit aici în cla-
sele IX-XIII. Perioada primei
şcolarităţi a fost una tristă şi plină
de privaţiuni. Perioada adoles-
cenţei, ca elevă la Pedagogica
Buzăului, a fost una de afirmare,
de veselie, de trai la internat, de
creaţie şi plenitudine, de primă
dragoste. Cum n-aş iubi Buzăul,
cu şcoala lui minunată, de fapt o
„şcoală a şcolilor”, cu dascăli
vrăjitori, care deşi erau aspri,
erau calzi şi maeştri în arta pre-
dării? Cu Crângul în care mă să-
rutam pe furiş, dădeam probele
sportive şi făceam adevărate lec-
ţii practice de botanică, descriind
buruiana care i se năzărea atunci
profesorului? Cu Biblioteca Ju-
deţeană unde „mâncam” cărţile,
citind la sală sau luate cu împru-

mut? Cu Drăgaica, unde beam
bragă şi mă dădeam în bărci? Cu
Cenaclul, unde ardeam de nerăb-
dare să citesc şi să ţin piept criti-
cilor blânde sau răutăcioase ale
profesorilor sau colegilor mai
mari?

E un soi de iubire altruistă pen-
tru ceea ce m-a format în spiritul
generoasei profesii de dascăl, a
deschiderii către dăruire cultu-
rală, a frumoasei şi loialei concu-
renţe spirituale, a sincerităţii de
simţire şi atitudine.

M.I.: Dintr-un sentiment de
patriotism local, în ultimii ani,
am dat recomandări de primire în
Uniunea Scriitorilor multor bu-
zoieni. Mai mult, v-am rugat şi
pe dumneavoastră să îi sprijiniţi.
Ba chiar am insistat. Între timp,
cu puţine excepţii, cei ajutaţi au
început să-şi fluture în public le-
gitimaţiile de scriitori şi mi-au
decontat cu vârf şi îndesat face-
rea de bine. Acum regret sincer
entuziasmul meu colectivist şi vă
cer scuze pentru acele insistenţe.
Cum vedeţi actuala „gloată” din
cadrul USR?

P.S.: Generozitatea, cu foar te
rare excepţii, a fost întotdea una
minată de „efectul de bume-
rang”, s-a întors împotriva celui
care a dat dovadă de ea. Dar asta
nu înseamnă că trebuie să te pri-
vezi de bucuria de a fi bun şi în-
găduitor faţă de cei care, din
punctul tău de vedere, merită as -
ta. Nu am minţit o iotă în reco-
mandările oferite, dar, recunosc,
nici n-am scos în evidenţă unele
cusururi ale cărţilor acelor autori
recomandaţi, dintre care unii ar fi
trebuit să mai aştepte. Şi mai re-
cunosc ceva: oricâtă insistenţă ar

depune pe lângă mine un autor
sau un prieten bun al lui, pentru
a-l sprijini, a-i oferi recomandare
pentru intrare în Uniunea Scriito-
rilor, a-i face o prefaţă sau un
spate de copertă, nu scriu dacă nu
merită.

Cel care aspiră la câştigarea
statutului de scriitor şi nu posedă
simţ nu doar critic, ci mai ales
autocritic, şi îşi închipuie despre
sine că e fluviu, deşi vorba lui
Arghezi: „S-a spârcâit în două-
trei pâraie...”, nu cunoaşte limba
română, dar „comite” agramat în
ea, înjură breasla, deşi i-ar sticli
ochii să fie în sânul ei, îmi re-
pugnă şi nu îmi pierd vremea
să-i fac observaţii, necum îndrep-
tări pe text.

Actuala „gloată” din USR,
cum o numiţi, probabil ca simbol
al aglomerării, nu-i nici mai re-
prezentativă, nici mai ştearsă de -
cât înainte de revoluţie. Găştile
literare fiinţează şi acum ca şi al -
tă dată, gravitând în jurul unor re-
viste, edituri, capi ai breslei etc.
Se remarcă însă un reviriment al
mişcării culturale regionale, zo-
nale, care a adus după sine o spo-
rire a numărului de membri şi a
cam sufocat capitala. Să nu uitaţi
şi un alt aspect: altădată un singur
partid recomanda, tăia şi spânzu -
ra, acum număraţi dumneavoas-
tră câte... Iar faptul că profesiu-
nea de scriitor nu a adus nicio-
dată mari câştiguri, iar în demo-
craţia postrevoluţionară, evident,
graţie unor „scriitori parlamen-
tari”, s-a izbândit obţinerea unei
pensii pentru scriitori, reprezen-
tând jumătate din pensia dată de
stat pentru anii trudiţi într-o altă
profesie, a antrenat o „avalanşă”
de noi membri ai Uniunii. „Gloa -
tă” ziceţi? Ne luminează Lucea-
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fărul nostru, „Mortul din deba-
ra”:/ „Toate-s praf... Lu mea-i
cum este, şi ca dânsa suntem
noi.”/ („Epigonii”).

M.I.: Nu încerc să vă flatez sub
nicio formă şi sunt convins că nu
sunt deloc subiectiv. V-am citit
aproape toate cărţile. Dincolo de
romane, de poezie, publicistică şi
traduceri, un segment aparte în
opera dumneavoastră îl repre-
zintă literatura pentru copii. În
această privinţă vă consider cea
mai importantă scriitoare din ul-
timele 5-6 decenii. Ca să-l para-
frazez pe Cărtărescu: „De ce
iubiţi copiii?”. 

P.S.: Vă contrazic. Mă flataţi şi
sunteţi subiectiv. Sunteţi scriitor
şi e firesc. Plusul de încredere pe
care mi-l acordaţi, vine dintr-un
plus sufletesc de care dispuneţi şi
pentru că vă regăsiţi probabil în
unele teme, motive sau trăiri ale
mele transpuse în versuri sau
proză. Scuzaţi-mă, dar până acum
nu am scris romane, după cum
susţineţi că aţi fi citit. N-am în-
drăznit să trec de nuvelă, iar ma -
rea majoritate a prozei mele o
constituie schiţele şi povestirile.

Literatura pentru copii sunt eu.
Eu - copilul, care în sala Tribuna-
lului din Buzău, când mi s-au
despărţit părinţii şi judecătorul
mi-a spus că vor trăi fiecare se-
parat, „într-o altă casă şi o altă
curte” şi m-a pus să aleg cu care
din ei vreau să rămân, am răs-
puns cu ochii în lacrimi, că „vreau
aşa, din curte în curte”. Eu - în-
văţătoarea, care a „trădat” cate-
dra, dar nu şi profesia şi care
încearcă să facă mici cursuri de
„educaţie poetică” prin lansările
mele de carte, cu personaje copii

şi întâmplări din viaţa şi joaca lor.
Eu - profesorul de limba română,
care „a trădat” catedra, dar nu şi
profesia, şi care încearcă să pre-
dea mici cursuri de „educaţie pa-
triotică” făcând elogiul limbii
române, învăţată corect şi serios,
neîmpănată cu neologisme en-
glezeşti sau expresii argotice ale
cine ştie cărei etnii, care a pus
gramatica în versuri în câteva
dicţionare - de antonime, de pa-
ronime, de antonomaze - pentru
a le uşura învăţarea exemplelor
din aridele manuale de limbă ro-
mână contemporană. Eu - mama
şi bunica, retrăind prin fiu şi ne-
poată jocurile îndestulate cu dra-
goste ale copilăriei lor, pentru a o
îndulci cumva pe a mea, cea
amară.

De ce iubesc copiii? Victor Hu -
go, în „Laus puero” oferă o defi-
niţie superbă: „Copilul e iubire
şi-ncredere mereu/ şi-i singura fi-
inţă pe lumea asta-n care/ necu-
noscând ce-i ura, e mic şi totuşi
mare!”

Sunt un copil bătrân, care iu-
beşte şi preţuieşte jocul, pe orice
tărâm s-ar desfăşura el. 

Credeţi-mă, totul e un joc.

M.I.: Ca orice scriitor respec-
tabil ce sunteţi, presupun că nu
vă mulţumeşte pe deplin opera
dumneavoastră. Regretaţi ceva
ce aţi fi putut face şi nu aţi făcut?

P. S.: „Eu sunt prea multe exis-
tând deodată... „mărturisesc într-un
poem din „Reverberata”. Aceas -
tă plurivalenţă e mai mult un bles-
tem decât un dar şi de aici apar
nemulţumirile. Existenţa e scurtă
şi nu-ţi îngăduie să faci nici pe
departe ce ţi-ai fi dorit, ce ţi-ar fi
trebuit şi ce ar fi aşteptat ceilalţi

de la tine.
„Să ridici o casă, să faci un

copil, să sădeşti un pom”, în-
deamnă o zicală, ca să te ştii îm-
plinit. Dar dacă trebuie să locu-
ieşti într-o carte şi aceea e adevă-
ratul tău domiciliu pentru o pe-
rioadă („Zăpezile de jertfă”, să
zicem), dacă pe lângă copilul tău
unic şi minunat, gândul şi simţi-
rea ta mai zămislesc încă cinci-
zeci de copii-cărţi, iar pe lângă
pomul sădit mai pictezi unul şi
culegi poeme din altul, te-ai asi-
gurat de multe şi mari necazuri,
responsabilităţi, umilinţe, jicniri,
invidii, înjurături, un cortegiu de
nemulţumiri.

„Opera” mea, cum pompos îi
spuneţi, e inegală. Prea multă li-
teratură pentru copii (dar ea
mi-a dat cele mai mari satisfacţii
şi cu ea am fost bine primită, pre-
miată, ascultată şi chiar bine re-
munerată), prea puţină critică li-
terară (dar ea s-a concretizat în
munca mea de redactor, pe cărţile
altora, cu oarecare teorie în refe-
ratele de predare, evident, nepu-
blicate, şi cu multă practică, în
lucrul propriu-zis pe textele pre-
date tiparului), multe traduceri,
de fapt tălmăciri, din rusă şi po-
lonă, limbi pe care ar fi trebuit să
le ştiu, dar totdeauna am lucrat în
colaborare, cu vorbitori nativi,
abili cunoscători ai celor două
limbi în subtilitatea lor, în timp
ce mie mi-a revenit „galera” ver-
sificării, dar şi fineţea „limbii po -
etice” româneşti. Aşadar, m-am
risipit în cărţile altora şi m-am
adunat modest într-ale mele.

Ce mi-aş fi dorit ca filolog? Un
dicţionar explicativ al expresiilor
limbii române, cu prezentarea
„poveştii” din spatele lor. Plasti-
citatea unei limbi e dată de mul-
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titudinea acestor expresii şi locu-
ţiuni. Simpla lor înregistra re, ci-
tarea lor în diverse opere şi au-
tori, nu mă mulţumeşte. De unde
vine „a spăla putina”, sinonim cu
„a fugi laş”, de ce „a ieşi basma
curată” sinonim cu „a muşama-
liza o mizerie” şi câte altele. Ste-
lian Dumistrăcel în „Expresii
româneşti. Biografii. Motivaţii”
dezvoltă această „dorinţă” a mea,
dar subiectul e mult prea vast şi
cartea explică puţine expresii.

M.I.: Sunteţi unul dintre cei
mai sociabili scriitori, uneori, ca
să evitaţi complicaţii inutile, ape-
laţi la o diplomaţie dezarmantă,
specifică profesioniştilor. E vor -
ba de răbdare, de toleranţă sau de
maturitatea şi experienţa de o
viaţă? 

P.S.: De orice mă puteţi „acu -
za”, dar de „diplomaţie” în ni-
ciun caz! „Învăluirile” nu-mi
aparţin. „Sociabilitatea” mi se
trage de la fire, de la educaţia pri-
mită - de a fi sinceră cu mine în-
sămi şi cu ceilalţi (nu uitaţi că am
avut o mamă învăţătoare şi tot
neamul meu, şi pe linie maternă,
dar şi paternă a fost plin de dăs-
călime). Profesia mea de bază, cu
care mă mândresc înainte de a fi
licenţiat în filologie, redactor de
carte, ziarist, rămâne aceea de în-
văţătoare. Arta comunicării se
moşteneşte, dar se şi învaţă. Tot
şcoala pedagogică, orele de prac-
tică pedagogică, de activitate cul-
turală, arta predării, pe care unii
din foştii mei profesori o stăpâ-
neau la perfecţie, mi-au oferit
liantul magic în raport cu ceilalţi,
cheile comunicării. Dar, ca să co-
munici, trebuie să ai ce, să ştii
cum, să conştientizezi cui, să fii

sincer şi să-ţi respecţi cuvântul
dat sau promisiunea făcută.

N-am răbdare, dar încerc să
mi-o impun. Maturitatea, chiar
dacă am căpătat-o în virtutea ce -
lor 67 de ani, nu-mi e de multe
ori de folos, pentru că în forul
meu lăuntric se zbenguieşte un
copil. Sunt deschisă şi spun lu-
crurilor pe nume, aşa cum nu le
place oamenilor mari, dar le con-
vine copiilor. Mai degrabă e vor -
ba de toleranţă.

M.I.: Paradoxal, uneori sunteţi
vulcanică. Daţi adevărate specta-
cole în sensul bun al cuvântului.
Am înţeles că aţi cochetat cu ac-
toria şi cred că nu veţi lăsa nicio-
dată la garderobă „personajul”
Passionaria Stoicescu...

P.S.: Da, aş fi vrut să fiu actriţă,
dar n-am perseverat în acest de-
mers. Chiar cu minunatul meu
dascăl de limba română, profeso-
rul Tiberiu Bordea, „complota-
sem” referitor la teatru... Spun
„complotasem”, pentru că nici
mama n-a ştiut de intenţia mea de
a da examen la artă dramatică şi
de a folosi repartiţia pe care o pri-
misem în mod excepţional de la
conducerea de atunci a şcolii pe-
dagogice, pentru a scăpa de „le-
gătura cu pământul”. Aşa îi zi-
ceam noi aberantei legi din 1965,
aceea de a lucra 3 ani în produc-
ţie, la şcolile săteşti atât de vădu-
vite de personal calificat, cu şan-
sa, dacă „te ţineau curelele” şi
voiai să îţi desăvârşeşti cultura
generală prin studii universitare,
să nu poţi face asta decât la cur-
suri fără frecvenţă şi nicidecum
la zi. Doar 4 dintre absolvenţii
promoţiei 1965 primiseră o astfel
de repartiţie. Rezultatele mele la

învăţătură, exceptând matemati -
ca şi fizica, îi încredinţau pe toţi
de faptul că voi da examen de ad-
mitere la Facultatea de filologie.
Câştigasem concursuri de creaţie
literară, olimpiade la limba şi li-
teratura română, dar şi concur-
suri de recitare, dar făcusem „du-
pă ureche” şi regie, şi scenarii de
spectacole, şi texte de brigadă,
precum şi interpretări de roluri în
piese jucate cu prilejul serbărilor
sau concursurilor şcolare. Minu-
natul meu dascăl m-a încredinţat
că am talent nu doar pentru com-
poziţie literară, ci şi pentru inter-
pretare dramatică. Dar lipsa de
pregătire cu un îndrumător speci -
alizat pentru o astfel de facultate
cu un specific aparte şi-a spus cu-
vântul. Degeaba am luat note
mari la proba de dans, de recitare
fabulă, de testare a urechii muzi-
cale şi a vocii... Proba de mimă,
de care habar nu aveam, mi-a
fost fatală! Subiectul de interpre-
tat îmi cerea să merg pe o punte,
în mijlocul unor ape învolburate,
purtând un copil în braţe. La ju-
mătatea drumului trebuia să mă
împiedic şi să cad... Nefast su-
biect! Am căzut atât de stângaci,
încât... am căzut de tot! Mama a
venit la Bucureşti speriată, fiind -
că fusese chemată urgent de soră-
sa, care mă primise în gazdă pe
perioada examenului de admi-
tere. La ce facultate? Toţi cre-
deau că la filologie! Bătrână şi
surdă, mătuşa fusese mustrată de
vecinii din bloc, că mă închid în
baia comună în timp ce ei fac
coadă aşteptând la WC şi mă aud
de acolo zicând întruna „Adio,
sunt bolnavă...”. Acesta era, de
fapt, finalul de la „Vulpea libe-
rală” a lui Grigore Alexandrescu,
recitare pregătită pentru proba de
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fabulă. Nu-mi plăcea cum sună
„...m-am înecat c-un os”, pe care-l
spuneam şoptit, iar vecinii care
mă pândeau să ies odată, nu au-
zeau clar decât „Adio!” Conclu-
zia a fost că vreau să-mi iau zilele
în baia lor, probabil că din „amor
neîmpărtăşit”, cum era la modă,
şi au pus-o pe mătuşa mea să-i
dea urgent mamei telegramă.
Când totul s-a lămurit, biata mai -
că-mea a răsuflat uşurată şi a zis:
„Bine că n-ai intrat, să ne faci ru-
şinea în familie! Neam de nea -
mul nostru am fost învăţători!”

Dar stropul de actorie cu care
am fost înzestrată mă ajută să dau
mici spectacole, atunci când în-
tâlnesc un public receptiv. În
mintea mea, orice poet adevărat
e un actor care a izbutit să îşi
scrie rolul. Dacă poate să-l şi in-
terpreteze, cu atât mai bine pen-
tru el.

M.I.: Recent, am „năşit” un ce-
naclu literar, „Ante Portas”, sub
egida Casei de Cultură a Sindica-
telor Buzău, alcătuit numai din ti-
neri, inclusiv liceeni. Ce sfat vital
le-aţi da acestor copii entuziaşti?

P.S.: Felicitări pentru iniţiati -
vă! De alfel, e în stilul dumnea-
voastră... „marin”! Aţi avut multe
şi admirabile iniţiative culturale,
care adesea vi s-au întors împo-
trivă. Dar despre „binefaceri” am
comentat ceva mai înainte.

Numele ales este prevenitor şi
plurisemantic, cum stă bine unui
cenaclu. „Înainte de porţi” (ale
consacrării? ale Poeziei?). Dacă
luăm în seamă şi alte sensuri ale
substantivului „porta,ae”, ele ar
fi de: 1.deschidere, ieşire; 2. tre-
cătoare, strâmtoare; 3.(fig.) cale,
mijloc. Dar foarte important ră-

mâne şi „ante”, „înainte de”, care
atrage atenţia asupra unui timp şi
spaţiu de minuţioase pregătiri,
pentru ca „deschiderea” să poată
avea loc, „ieşirea” din anonimat
spre consacrare să fie de bun
augur, „trecătoarea”/ „strâmtoa-
rea” să fie escaladate şi „calea”
să fie asigurată, prin „mijloacele”
artei.

Din această „decodare” ies şi
sfaturile. Mult timp dedicat ob-
servaţiei propriilor trăiri, multe
lecturi de poezie, proză, critică li-
terară, teatru, din literatura au-
tohtonă, dar şi din cea in ternaţio-
nală, discuţii sincere şi pertinente
pe textele prezentate, recitirea lu-
crărilor modificate după inter-
venţiile cerute, în ideea învăţării
din propriile greşeli, obligativita-
tea prezentării la fiecare întrunire
a unor norme contemporane de
ortografie şi ortoepie pentru în-
suşirea unei limbi române cât
mai corecte. Creaţia literară să nu
fie grăbită forţat spre publicare în
volume personale sau colective
înainte de „maturizarea” autoru-
lui/ autorilor.

M.I.: În încheierea acestui dia-
log, pentru care vă mulţumesc,
vă adresez o întrebare-şablon:
Cum „se vede” literatura buzo-
iană din Capitală, din locul de
unde se dă ora exactă?

P.S.: Hai să recunoaştem că ni -
mic nu e exact, totul e relativ! A
fi în capitală şi a nu participa la
acele acţiuni unde ţi-ai fi dorit
poate să fii - întâlniri de poezie,
lansări de carte, târguri de carte -
fiindcă „lista e deja completă”
sau „n-a fost încă făcută”, fiindcă
organizatorii îşi iubesc atât de
mult opiniile, încât nu mai lasă şi

altora timp de manifestare sau fi-
indcă microfoanele sunt defecte
când trebuie să vorbeşti, dar fun -
cţionează straşnic când trebuie să
fii ascultat, înseamnă a orbi cu
bună ştiinţă, măcar pentru prote-
jarea văzului. Dar nu de tot!

La Buzău privesc cu sufletul.
Ochii mei sunt înceţoşaţi de emo-
ţia revederii cu Oraşul adoles-
cenţei mele, cu Şcoala, cu Biblio-
teca, dar şi cu foştii colegi de
şcoală, de cenaclu, cu foştii mei
autori. O „fostă” cu „foştii”! Nu -
mai că invitaţia, care mi se face
când vin la Buzău, e „de o noare”.
„Onorez” la rândul meu întâlni-
rile.

Mă bucur pentru emulaţia cre -
atoare care animă Buzăul. Pe
vremea mea era doar un singur
cenaclu, astăzi multe. Altădată
un singur ziar, astăzi destule şi nu
numai ziare, ci şi reviste. „Renaş-
terea buzoiană” exprimă reviri-
mentul chiar din titlul său. Am
răspuns cu bucurie invitaţiilor de
a face parte din rândul semnata-
rilor ei. Ca şi acum, dealtfel.

Însă cea mai peremptorie do-
vadă a schimbării în bine e că mă
duc întotdeauna la Buzău cu o
carte, dar vin acasă cu un braţ.
Poezie, proză, publicistică. Răs-
foiesc, citesc. Tradiţionalişti, mo-
dernişti, romantici. Talentaţi,
cursivi. Foarte mulţi tineri. Unii
poate prea grăbiţi în a-şi publica
producţia literară, dar dornici de
afirmare. Edituri şi tipografii au-
tohtone au învăţat în timp să
scoată adevărate „apariţii” edito-
riale. De unele din ele am avut
parte şi eu.

La Buzău m-am autoexorcizat.
La Biblioteca judeţeană am lăsat
unul din demonii mei: scriitor şi
cu pană.



împlinire

te căutam printre stele
într-o noapte albă
cu norii încuiaţi

cheile zornăiau
sub pragul tăcerii

aşteptau

primisem dezlegare să aleg una
în clipa când
am culcat gândurile
pe obrajii lui

acum mângâi înaltul
purtată de privirea albastră

până când nerostirile
mă vor chema
pictez cuvinte
pe suflet de piatră

noul cod din dou` cuvinte

hărţile ascunse
sub insule otrăvite
miroseau a vechi şi a pericol

după ploi acide
sub tălpi aspre de bocanci
scârţâiau uitare
sau cântau a tristeţe
altele scrijelite pe cranii de sclavi
traversau în sticle oceane
odată cu fragmente roşii însemnate cu x
plutind undeva 
în stomacul unui peşte rătăcit

dintr-un cufăr putred
tezaurul curge pe nisip albastru
lăcrimând peste temple de piatră

toate drumurile par închise
piraţi
coji
frunze
aur
sânge

scriu eliberarea

tac

arunc amintiri 
sechestrate în ochi
fac loc 
lacrimei din frunza de alun
necăzută încă

azi
nu mă iau cu mine
la taifasul clipelor reîntoarse
din cărări bolnave
rămân să îmbrac adevărul
cu veşminte croite
din inima răbdării

chem ziua de mâine
prăvălită în gropiţele din obrajii tăi

C`r]i publicate:
„Grădina mea”, volum de debut;
„Cafea cu zâmbet de rebelă”;
„Regala” (dialog cu poetul George Filip);
„Umeri de flori”; 
„Blestema]ii”, roman; 
„Nu mai este un joc”.
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- nu mă chema
urmăreşte tăcerea din paşi
de izvoare
adună-i cioburile
în vise
şi dăruieşte-le nopţii

tac
ascult roşu

propun o nou` 
ordine mondial`
scriitorului Marin Ifrim

plec
separată de visele tale
precum arinii aplecaţi
pe maluri de ape care plâng

cu tupeul fixat la maxim
deranjez nepăsarea
cerând ridicarea imunităţii
în parlamentul dimineţilor
albastre

trag obloane
peste reclame aduse de oriunde
scriu afişe
cu „â” din „a”
schimb programul

muncă numai de teren
îmbrac haine însăilate
din cuvinte uitate
de bună voie de mai marii...
duc jucării
gutui şi turtă dulce
în trăistuţe cu dungi colorate
la case de departe

tu
dărâmă-ţi zidurile din jur
construieşte cuptoare
în ogrăzi
chiar şi în cele pustii
la lumina lămpilor
să coci pe vatră pâine şi colaci

în fiecare seară
c=nd zorii se trezesc
împarte acolo
unde foamea este regină

apoi fii măcar pentru o zi „ei”
când omenia te va acoperi
aprinde felinare în noapte
vei afla cum arată fericirea
şi cum o cheamă

simplu
dăruire

taci şi mergi

mai d`-mi o zi

când s-a dat startul 
nu eram pregătită de zbor
cu paşi secundici 
calc la stânga 
înainte
spre dreapta este ocupat
pârguită în cuvinte 
însemn locurile goale
din coţul de lumină 
în care m-am rătăcit
gândurile închise
într-un hohot mut
desenează poteci orbite
de zăpăcela stâncii
rămân înserarea ta

mai dă-mi o zi 
să reînvii omenia
adun cuvânt lângă cuvânt
reduc din necunoscut
stând la taifas cu luna
nu mergem în dimineaţa asta
la culcare
ea dă notă explicativă
pentru îndrăzneala de a lumina
peste program
eu, că am însoţit-o

accept cursa spre niciunde
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La îndemnul plin de cordiali-
tate al scriitorului Marin Ifrim de
a scrie „ceva” pentru Almanahul
ce vrea să-l realizeze mi-am pus
întrebarea „ce pot eu să mai scriu
la această vârstă?”. 

Sunt sigură că orice octogenar,
în clipele de răgaz, îşi face retros-
pectiva vieţii sale: ce a realizat
într-o viaţă atât de lungă? Vine
vremea să ne facem un „bilanţ”
asupra întregii existenţe. Acest
lucru voi încerca să-l fac eu
acum, pe scurt şi la o biect, fără
aprecieri autolaudative de care
m-am ferit toată viaţa, căci le de-
test.

În general, viaţa mea s-a desfă -
şu rat liniar. Am îmbrăţişat din ti-
nereţe cariera didactică, timp de
36 de ani am căutat să demons-
trez elevilor mei frumuseţea ma-
tematicii, dar şi rigorile ei. În
afară de acest deziderat am cău-
tat să formez din tinerii pe care îi
îndrumam adevăraţi „oameni”,
integri şi de caracter, adevăr afir-
mat de mai multe ori de fostul
meu elev, scriitorul buzoian Du-
mitru Dănăilă.

După ieşirea la pensie m-am
îndreptat spre partea umanistică,
istorie, literatură discipline de
care mă ocupasem mai puţin în
timpul maturităţii. Şi atunci
m-am întors la anii copilăriei în
comuna mea natală Padina şi am
încercat să oglindesc ceea ce me-
rita din acea perioadă a vieţii me -
le. Această preocupare s-a con-
cretizat într-un volumaş intitulat
„Padina copilăriei mele”. De la
amintiri am trecut la cercetarea
documentelor existente în arhi-
vele judeţene şi a altor surse rea-
lizând „Şcoala din Padina - 1835
- 1945” o monografie ce a cu-
prins o perioadă de 110 ani din
existenţa şcolii, şcoală unde s-au
pus bazele formării mele viitoa -
re. În perioada următoare, pre-
zentarea cu titlul „Destăinuiri
târzii” a fost pentru mine o spo-
vedanie căci cuprind traseul vie-
ţii mele de la începutul carierei în
anul 1950 şi până la senectute.
Sunt cuprinse necazurile şi bucu-
riile mele care, după părerea
mea, sunt inerente oricărei exis-
tenţe umane. 

Satisfacţii deosebite am avut
cu ocazia călătoriilor. Am căutat,
în primul rând, să cunosc frumu-
seţile naturale ale ţării noastre, is-
toria acestor locuri, realizările ar-
tistice atât de numeroase pe care
le datorăm atâtor generaţii trăi-
toare pe aceste meleaguri. Toate
aceste constatări le-am înmănun-
cheat sub titlul „Străbătând ţara-n
lung şi lat”. Am că utat apoi, pe
cât a fost posibil, să cunosc cul-
tura, civilizaţia altor locuri cu nu -
me de rezonanţă pentru trecut şi
viitor. Toată această bogăţie spi-
rituală am imortalizat-o în volu-
mele „Călătoriile unei vieţi” ,
„Periplu italian” şi „Anglia, An-
glia” (ultima tipărită în 2012, la
81 de ani, care reprezintă, sunt
serioasă, „ultimul meu zbor”).
M-am bucurat când, citind „Scri-
sori din Anglia” ale lui Ma rin
Ifrim, am constatat că avem apre-
cieri comune atât de favorabile
pentru acest spaţiu insular. Şi
acum mă rog la Dumnezeu să-mi
mai acorde un scurt, foarte scurt
popas pe-aici, în care de astă-dată
cu „ochii minţii” să retrăiesc via -
ţa aşa cum a fost!

Buzău, septembrie 2013 

Valeria M. Urse-Blidaru 

Satisfac]ii deosebite am avut 
cu ocazia c`l`toriilor. Am c`utat, 

în primul rând, s` cunosc frumuse]ile 
naturale ale ]`rii noastre, istoria acestor 

locuri, realiz`rile artistice atât de numeroase
pe care le dator`m atâtor genera]ii 

tr`itoare pe aceste meleaguri. 
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Ionela Dobre

Plutesc, plutesc, iner]ie

Plutesc, plutesc în derivă,
Nu mai ştiu ce mă ţine pe val!
Nu sunt regină nici divă
Şi nu-mi văd niciun ideal!

Cândva mă-mbăta răsăritul
Şi un cântec de ciocârlie
Şi-acum m-atrage-asfinţitul
Cu mantia lui sângerie.

Plutesc, plutesc fără voie,
Vâslisem cândva curajos.
Eram o „arcă-a lui Noe”
Cu gândul şi trupul vânjos.

Mai port porumbelul pe umăr,
Nu vede nici el un liman.
Ani buni pe degete-i număr
Şi mă topesc an de an.

Plutesc, plutesc, inerţie
Şi-atâtea trădări mă-ngrozesc!
Lumina nu-mi e bucurie
Şi ochii, de ea, mi-i feresc.

Şi-aşa mult aş vrea să îi spun,
Luminii că o iubesc!
Culorile se ceartă-n drum
Şi simt cum înnebunesc!

Plutesc, plutesc spre niciunde
Şi fruntea-mi ridic către cer,
Slobozesc o rugăciune,
Liman şi-o iubire îi cer.

Poem de credin]`

Fiecare pas ce-l fac,
Mi-e călăuzit de Tine.
Cu viaţa mă împac
Şi simt Doamne, ce e bine!

Orice gând pe care-l am,
Îl trimit întâi la Tine.
Ca o pasăre pe ram,
Ciripind voios, revine.

Fiecare vorbă-a mea
Tot cuprinde şi răsfaţă,
Fiindcă ştiu, că are-n ea
De la Tine, multă viaţă!

Fiecare întâmplare
Ce mi-ai dat-o, a trăi,
Are-o pildă de-nchinare
Şi-i izvor de bucurii.

Şi-apoi oamenii îi simt,
Că-s trimişi în calea mea
De la Tine. Ca pe daruri
Să-i primesc, cu inima.

Apa, focul şi pământul,
Cerul, soarele şi luna
Ai trimis, să-mi fie sprijin,
Vieţii întotdeuna!

Copacul

Copacul, fără un cuvânt,
Cu ramurile duse-n vânt,
Veghea în zori ferestra mea
Dar nicio frunză nu avea!

Şi în tristeţea lui solemnă
Vedeam statura-aceea demnă
A celui ce, de vânt bătut,
S-a dăruit fără-un cuvânt!

Şi drept, aşa cum eu îl ştiu,
În faţa timpului pustiu
Ce-n toamnă totul i-a luat,
Îl simt puternic, brav bărbat!

Nu plânge doar se leagănă
Şi dorul şi-l tăragănă,
Chemând la el, podoaba-i rară
Să-l împresoare-n primăvară.

Şi-n ochiul de fereastră-albastră,
Oglinda de la casa noastră,
Deşi e gol, neputincios
Se vede-un verde, Făt-Frumos!
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De multe ori prejudec`]ile ne
transform` din oameni \n fiin]e
antropomorfe, conduse de auto -
matisme, asemeni suratelor noas-
tre din copaci. Chiar trebuie s` fii
inteligent pentru a-]i \nvinge pre -
judec`]ile, pentru c`, din p`cate,
unele sunt deja cutume, panso -
nate iremediabil pe scoar]` pre-
carei inteligen]e colective. A[a-i
societatea construit`, [i asta nu
de ieri de azi. 

Dac` trecem pe l=ng` un spital
de psihiatrie, automat zicem c`
acolo sunt nebuni. Ce u[or este s`
punem etichete, mai ales peiora-
tive. Avem o pl`cere sadic` \n a
jigni [i umili pe al]ii. Ce u[or ui -

t`m c` din totalul bolilor cunos-
cute, peste 50% sunt de natur`
psihic`. Creierul, marele [i eter-
nul necunoscut, pe care de multe
ori \l asociem cu Dumnezeu, ne
pune [i ne supune la fel de fel de
cazne [i provoc`ri. Am fost zilele
trecute la un renumit spital de
psihiatrie, \n vizit` la un amic.
Eram preg`tit s` renun] la preju -
decat` cu at=t mai mult cu c=t \l
cuno[team bine pe internat. Ori -
ce s-ar putea spune de el, dar \n
niciun caz c-ar fi nebun. |ntr-o
lume „nebun`”, pe o planet` ires -
ponsabil populat` [i poluat`,
\ntr-un timp atins grosolan de
stres, e greu s`-]i men]ii echili-
brul, cu at=t mai pu]in \n societa -
tea post - decembrist` c=nd, vo-
lens-nolens, am trecut \ntr-o lu -
me no u`, pentru care nu eram
deloc preg`ti]i. S`racii de noi
suntem, vai, forma]i la matricea
spiritual` a altei societ`]i, nu dis-
cut acum dac` [i care era mai
bun`. Ei bine, unii dintre noi, pur
[i simplu nu s-au putut adapta, iar
ajutorul \n astfel de cazuri nu
poate fi dec=t socio-hemeopatic
sau cli nic-medicamentos. |n acest
din urm` caz, po]i sta pentru o
perioada mai scurt` sau mai lun -
g` \ntr-un a[ez`m=nt adecvat,
adic` telea la spital. Te po]i numi
\ntr-o astfel de situa]ie nebun?!

Da, da c` te prenumeri \n catego-
ria celor marca]i ireversibil de
prejudecat`.

{i de-acum, cu voia dumnea -
voastr`, din necesit`]i de spa]iu
tipografic, schimb stilul fluid na -
rativ \ntr-unul laconic textualist,
rimat [i ritmat. |n fond, adev` ru -
rile cele mai mari se spun \n glu -
m`.

|n rezerv`... cenaclu, club ide -
atic, idei ca la balamuc, de fapt...
f`r` balamuc. Atmosfera de calm
sedat, cu [i f`r` sedativ. E[ti invi -
tat s` iei loc, po]i s` participi ad -
hoc. N-ai dec=t s-ascul]i, oameni
cul]i, ce stau descul]i. Spun po -
ve[ti, de fapt, povestiri patetice,
\n petice, multe tr`iri, lacrimi \n
priviri. Domnul „X” fa]` de erou,
fost fante de Buz`u, foarte afec-
tat, via]a l-a ratat, obiect biologic
nerebutat, a[ zice c-un facies lu-
minat. Fredy, zice el, un c=ine c=t
un vi]el, s-a-mboln`vit, diagnos-
tic cumplit, cancer, deja aproape
de cer, cui [i ce s` cer. Familia
a vea p`cate, ca la carte, multe,
lungi [i late, ne doream s`n`tate,

Bebe }=n]`reanu
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pentru isp`[ire, divin` sim]ire.
Via]`-i lung`, mul]i nebuni pe ea,
boli, necazuri, a[ijderea. |l iu -
beam cumplit, ca un t=mpit. De
fapt cu to]ii, ca neto]ii, boal` p=n -
dea... familia. A luat el asupra
lui, efectul maleficului. S`racu’,
a murit, chiar neprih`nit. Ne-a
salvat pe noi, pe noi p`c`to[ii, el
era curat, ne\mperecheat. C=inii
n-au Iisus, n-au pe nimeni sus.
Cum naiba s` explic de ce el, cel
mai cel, cel mai curat, la suflet
f`r’ de p`cat, doar la blan` u[or
p`tat, boxer tigrat, c` st`tea-n ca -
s`, dormea l=ng` mas`, pe sal -
teaua lui, curat`, moale, propice
visului. Cu toate astea, el, dintre
noi cel mai cel, s-a n`ruit \n el,
s-a-mboln`vit, [i cum s` spun...
a muritu’, el nemeritatu’, a luat
p`catu’, pentru altu’. Iisus canin,
cel mai blajin, pur heruvin, de ce
el, curatu’ [i f`r` de p`catu’?! Pot
s` spun c` pentru noi, Fredy este
Iisus doi. Cine s` m` contrazic`,
doar Scriptura va s` zic`. Sunt un
om cu frica Lui, vas`zic` a Dom-
nului [i uite nu g`sesc sc`pare,
pentru \ntinare, pentru preacurata
fapt` a lui, adic` a c=inelui, nu
pot s` m` doar`-n p`r]i, c` n-are
popa cazu’-n c`r]i, vezi doamne
c`-i p`cat mare, ce s` zic... asta e
tare. Nu conteaz` c` tr`iesc, ce s`
zic... p`c`tuiesc. Via]a dup` popi...
trist`, fad`, numai gropi, trebuie
astupate, toate, cu vorbe din c`r]i,
m` doare-n p`r]i, uite c` nu poci,
d-aia oamenii „e porci”, omnivo -
re adic`telea, le mai lu`m nemes -
tecate, pe toate amestecate. Pre-
cum porcu’ vreau s` zic, un pic,
f`r` incanta]ie, ba cu maculatie,
mai bine vorbesc \n somn ne -
vrute de c=t spre Domnu’ numai
vrute, din Scriptur` popii... s` as-
culte plopii.

{i uite-a[a, rimat [i ritmat,
omul \[i dep`na decameronic po -
vestea, de fapt era vorba, \n ulti -
ma instan]`, de impactul nimi-
citor al milei asupra legii, de dat`
asta a legii moralei cre[tine. Pen-
tru c` tr`im \ntr-o lume \n care
inima guverneaz` totul, legea fi-
indu-i subsidiar`. Ce mai... tr`im
\ntr-o lume \n care ra]iunea vizi -
teaz` des inima, ca pe-o t=rf`, \n
schimb reciproca nu-i valabil`.
Bietul om [i-a \ngropat c=inele
sub fereastra casei, a camerei \n
care doarme, pur [i simplu acolo
a g`sit un loc. Din p`cate terenul
era plin de bolovani, se sap`
greu, motiv pentru care a f`cut o
groap` pu]in ad=nc`. A pus ditai
c=inele mort \ntr-un pre[ [i l-a
b`gat acolo, a astupat cadavrul [i
asta a fost, sau cel pu]in a[a a cre -
zut el atunci. Ei bine, lucrurile au
luat o \ntors`tur` nea[teptat`, la
vreo luna a observat c` pe perete
se ridic` dinspre „morm=nt” o
pat`. Cre[tea zi de zi, ridic=ndu-se
spre fereastr`, desigur, la un mo-
ment dat s-a oprit, dar pat` a r` -
mas pentru totdeauna crescut` c`
o umbr` a mor]ii din morm=nt
spre fereastr`, sau poate ca o am-
prent` a dragostei pentru st`p=n,
dac` schimb`m sensul vectorial.
Nu era o inven]ie, a ar`tat-o [i al-
tora, \n astfel de situa]ii, acei
„ni[te unii” n-au dat importan]`,
c` oamenilor nu le pas` dec=t
atunci c=nd sunt direct implica]i,
atunci c=nd inima lor este puter-
nic afectat`. Nimeni nu mai d`
importan]` unui eveniment dac`
nu-l afecteaz`, empatia-i caduc`
din p`cate. Iar cel afectat, \nde -
ob[te, atribuie fenomenului o ex-
plica]ie mai cur=nd mistic`, ex-
cesiv de subiectiv`, ba chiar de -
vastator de patetic`.

„Nadir latent, poetul”... vorba
lui Barbilian, adic` eu, care mai
cochetez din c=nd \n c=nd cu
scrisul, m` conduc de multe ori
dup` principiul ziaristic: „nu las`
adev`rul s` strice o [tire senza ]i -
onal`!” , totu[i atunci c=nd scriu,
mai ales \n denotativ, nu m` pot
„chiar at=t de ieftin compromi -
te”. Analiz=nd atent situa]ia, am
ajuns la oarece concluzii. C` bie -
tul Fredy a luat asupra lui boala
ce p=ndea familia, alc`tuit` din
patru persoane... e greu de spus,
posibil. Tr`im \ntr-o epoca \n ca -
re din p`cate doar universul vizi -
bil conteaz`, [i asta de mult timp:
„Sunt un om pentru care univer-
sul vizibil exist`” - Teofil Gou -
ther. Dar uite c` mai exist` [i-un
univers invizibil, necuantic, a[a
c` pove[tile cu energiile negative
s-ar putea s` nu fie chiar pove[ti,
adev`rul e posibil s` fie la mijloc,
care naiba o mai fi [i mijlocu’
`la. Au fost multe po ve[ti, de
fapt povestiri, auzite de mine-
acolo, cu mai mult sau mai pu]in`
substan]`, spuse cu mai mult sau
mai pu]in simt oratoric, dar toate
patetice, firesc dac` ne g=ndim la
locul [i momentul c=nd au fost
spuse. Mi s-a p`rut oarecum ne-
firesc s` ascult at=tea povestiri [i
s` nu \nt=lnesc deloc umorul. |n
via]a cotidian`, foarte rar ni se
poveste[te ceva f`r` ca naratorul
s` nu insereze [i ceva umor. }ine
de firea noastr`, de matricea
noastr` spiritual`. R= su’ - pl=n -
su’ a devenit sport na]i o nal, noi,
rom=nii, dac` nu facem nunt` la
victorie [i \nmorm=ntare la-nfr=n-
gere, nu suntem noi. Pro blema e
c` nici aici nu suntem consec -
ven]i, \ntotdeauna nunta e un fel
de-nmorm=ntare pentru unii [i
invers \n cazul \nmor m=n t`rii. |n
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]ara lui „merge [i-a[a”... toate
sunt anapoda, \n fond... c=nd
Doamne iart`-m` am fost noi \n
istorie consecven]i?! Consec -
ven]a presupune mentalitate, ori
aici deficitul e uria[, dar s-a g`sit
repede o explica]ie: „mo[te nirea
grea”. |ns` trebuie s` recunosc,
sunt locuri \n care din p`cate, sau
din fericire, na, c` nici eu nu mai
[tiu, umorul nu are loc. Ei bine,
molipsindu-m` de patetism, am
\ncercat s` analizez cu seriozitate
povestea asta cu c=inele. Multora
dintre noi ne-a murit un c=ine,
m`car un c=ine, ei s`racii tr`iesc
[i mor mai repede, raportul fa]`
de om este de [apte ani la unul.
{i uite la ce concluzie am ajuns.
Nu-i nimic mistic \n fenomenul
„umbr` pe perete”. Este c=t se
poate de fi resc [i evident, natural.
Bietul Fredy a murit \n septem-
brie, \n ceputul anotimpului plo -
ios, cu umiditate atmosferic` ma-
re. Groapa a fost superficial`, din
cauza dificult`]ii s`p`rii \n acei
bolovani. Cartierul 23 August,
fost Ferdinand, actual Titulescu,
un fel de „Prim`verii” al Bu z` -
ului, a fost ridicat pe un loc ml`[ -
tinos, un fost prund de g=rl`, [i ca
pe orice prundi[, solul e impreg-
nat de bolovani. Cadavrul a fost
\nf`[urat \ntr-un pre[ mic, ei bi -
ne, umiditatea corpului deja
mort, ca [i a corpului uman, este
de peste de 95%. Apa s-a evapo-
rat, doar par]ial duc=ndu-se \n p` -
m=nt, o parte important` s-a dus
spre atmosfera, din cauza s` p` -
turii pu]in ad=nci, repet. Groa pa
era chiar l=ng` zid, [i atunci, evi -
dent, vaporii de ap`, potenta]i de
umiditatea atmosferic`, l-au ume-
zit, f`c=nd o pat`. Aceasta a cres-
cut zi de zi, p=n` c=nd evapo rarea
s-a diminuat, pata a r`mas \ns`

pentru totdeauna, pentru c` pe -
retele umed a permis noxelor din
atmosfera poluat` a ora[ului s` se
lipeasc` pur [i simplu, ge ner=nd,
dup` cum v` spuneam,  a cea ma -
culare. Fereastra era chiar la stra -
d`, o strad` destul de circulat` de
ma[in`, deci praf, e[apament etc.
M-am \nt=lnit cu de acum fostul
pacient, omul ca re se zb`tea \ntre
moral` cre[tin` [i inim`, lupt`
dur` ce-a necesitat arbitrajul unui
psihiatru. Nu [ti am \n ce m`sur`
a trecut peste eve niment din mo-
ment ce l-a marcat at=t de tare.
Trecuse mai bine de un an. Un
om foarte jo vi al de altfel. I-am
amintit cu sfial` de nepl`cutul
eveniment. Dintr-o dat`, z=mbe-
tul de pe bu ze a dis p`rut deve -
nind serios. Am avut un moment
de ezitare, m` te meam c` am f` -
cut o gaf`, c` dezgrop amintiri
nepl`cute, \n fond n-aveam ni -
ciun drept s` fac asta. Ce mai,
aveam o stingherea l` funciar`.
Acum... r`ul fusese f` cut, mi-am
turuit teoria, mai cu r=nd cu sufi-
cient` dec=t persuasi- une. De
obicei, \n astfel de ca zuri, a[tep -
tarea pare o ve[nicie. „Nu-mi

plac oamenii care dau cu pietre”-
zise el \ntorc=ndu-mi brusc spa -
tele. Ce puteam face, m-am uitat
jenat \n jur, [i-am co tit-o \n alt`
direc]ie. Na, c` mi-am mai f`cut
un du[man, nu c-ar conta, la c=]i
am din cauza gurii mele spurcate,
unul sus sau \n jos nu mai con-
teaz`, totu[i mi-a p` rut r`u, ce
trebuia s` m` bag eu cu bocancii
\n intimitatea lui pa tetic`. De ce
s`-i distrug eu misterul mistic \n
care se compl`cea. De ce trebuia
s` vin eu cu buldo zerul strident [i
vulgar al adev` rului \n e[afodajul
lui ignorant?! La ceva timp de la
stupidul eve niment, \nc` m` mai
\ntreb dac` am f`cut bine spu -
n=ndu-i ade v` rul. |ntr-o lume gu-
vernat` de ini m`, adev`rul \m-
brac` haina opac` a subiectivit` -
]ii, nu mai exist` adev`r \n afar`
celui ine luctabil al matematicii,
al [tiin]ei, acum exist` adev` -
ruri... p`r]i ale baricadei, diplo -
ma]ie, ce mai... fieca re cu adev`-
rul lui. Sintagma „adev`r subiec-
tiv” nu mai este de mult un oxi-
moron, ci o constant` a ego-ului.
Doamne, \n ce lume tr`im! |ntr-o
lume a adev`rului celor 7,5 mi -



158

liarde de locuitori ai planetei.
{tia]i c` pe planet` tr` iesc acum
mai mul]i oameni de c=t num`rul
celor care au murit de la apari]ia
speciei?! Ei, cum vi se pare in-
forma]ia asta? Savan]ii sus]in c`-i
adev`rat`, personal \i cred. Doam-
ne, c=t de adev`ra]i am devenit!
|n ce infla]ie a ajuns bietul ade -
v`r! 

|nchei cu o poveste de c=teva
r=n duri petrecut` demult, demult,
c=nd eram t=n`r. Eram cu Emil,
pe vremea aceea eram nedes p`r -
]i]i, el avea cas`, o garsonier` da -
t` de armata, eu aveam vorbele,
exact ce ne trebuia la v=rst` c=nd
hormonii \[i exercitau dictatura.
Am ag`]at dou` t=rfe, pe c=t de
bune, pe at=t de proaste. {i, ca
orice prost care se respect`, \[i
d`deau importan]`, erau, vezi
Doamne, preocupate de adev`rul
abisal al naturii umane. Emil nu
prea intr`-n jocul lor, era prea
preocupat s` rad`. El e specialist
\n a extrage umorul din orice, [i
are un ras molipsitor, eu mai inte -
resat fiind de latura persuasiv` a
sex-discu]iei, \ncerc`m s` fac pe
seriosul. La un moment dat una
zice: „Ia spune-mi tu, mai Bebe,
care e cel mai important lucru pe
lumea asta?”. |ntrebare devasta-
toare, mai ales c` fusese pus` \n
regim grandelocvent, patetic.
S-a creat un moment de t`cere
panicat`, dup` c=teva secunde r= -
sul lui Emil a spart lini[tea [i
\ntr-adev`r, era de r=s, eram \ntr-o
\ncurc`tur` ce m` f`cea s` am o
mutr` t=mp`. Trebuia s` m` fac
c-o iau \n serios, nu f`cusem \nc`
sex, dac`-a[ fi r=s [i eu se putea
sim]i jignit` [i, beat` cum era,
putea s` plece stric=ndu-ne petre-
cerea. Doamne, ce m` fac, ce
dra cu’ s` r`spund?! Nu-mi pu -

sesem niciodat` o astfel de \ntre-
bare, m` sim]eam ru[inat. Emil
nu mai putea de r=s, tipa de l=ng`
el r= dea [i ea a[tept=nd r`spunsul
to tu[i. Eu, maestrul vorbelor, m`
d`dusem mare p=n` atunci, f` -
c=ndu-m` c` le bag \n seama
i nep]iile. Emil parc`-mi spunea:
„Na de[teptule, r`spunde acum,

descurc`-te!” [i r=dea, r=dea de
murea, de mine [i de comicul si -
tua]iei. {i-atunci din pu]ul g=n di -
rii mele [i din disperare probabil,
am g`sit un r`spuns cu care am
crezut c` o dau gata. „G=ndul”,
am zis eu victorios, salvator, [i
u[urat am continuat: „Suntem
singura specie care conceptuali -
zeaz`, care cuget`, care antici-
peaz`, asta ne diferen]iaz`, \n
fond, \n regn...”. Eram dispus s`

uit unde m` aflu, deja nu mai au -
zeam r=sul lui Emil, eram pre g` -
tit pentru o dizerta]ie, uit=nd de
tot [i de toate. M-ai a]=]at, acum
te provoc eu, nu m` mai intere-
seaz` bucile tale, hai, hai s` ne
batem \n idei, hai s` vedem care-i
mai de[tept. Brusc m-a oprit, f` -
c=nd cu m=na a lehamite [i ridi -
c=nd glasul spuse: „Prostii, aiu-
reli”, vorbe spuse cu sensul de
„Prost e[ti, nimic nu [tii [i te de
mai crezi destepu’ lu’ pe[te pr` -
jit” [i dup` o secund`-dou`, spu -
se triumf`tor: „Muzica, mai Be-
be, muzica e cel mai important
lucru pe lumea asta!”. Nu mai
[tiu dac` Emil s-a oprit sau nu
din r=s, de fapt nici nu mai con-
teaz`. Care vas`zic`, Muzica, cu
„M” mare desigur, adic` Inima.
{i tot cu lite ra mare, pe m`sur`
importan ]ei adev`rului inelucta -
bil al deve nirii \ntru fiin]a social`
a individului. Quod erat demons -
trandum. 

Inima guverneaz` lu mea, ce le -
ge... ce necesitate... totul este
subsidiar inimii... inclusiv ade -
v`rul. ‘Geaba rena[tere, ‘geaba
iluminism, ce revolu]ie [ti in -
]ific`... ce progres tehnolo gic, [i
alte sintagme ce reflect` evolu]ia
speciei, nimic, \n fa]a ini mii totu-i
pleav`, v=nare de v=nt. „Omul e
o divinitate \nl`n ]uit`-n circum-
stan]e” - Pre da, tot [i toate subor-
donate inimii. Doamne \n ce
lume tr`im, o vor b`-n]eleapt` nu -
mai de la un nebun o auzi [i nu
m` refer la Marin Preda, ci la
acea t=rf`, cu inima ei mare [i
generoas`, infi nit mai important`
dec=t \n]elepciunea, c=t` sim]ire
pe lumea asta [i ce pu]in` ra]i -
une... Ce mai... mult afect, pu]in
respect, c` doar d'aia...” dac` dra-
goste nu e, nimic e”.
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Lumini]a Zaharia

Cine iube[te [i las`

cine iube[te [i las`
marea sargas`
\n trupu-i setos
turti-i-ar ca[alo]ii
cordul de coast`
sorbi-l-ar rechinii
p=n` la os

cine iube[te [i las`
obloanele trase peste
fiin]a-i de lut
tr`sni-l-ar fulgeru-n
propria cas`
orbi-l-ar atlazul
\n care-a crescut

cine iube[te [i las`
iubirea s`-i treac`
pe l=ng` branhia st=ng`
de[irate-nt=mpl`ri
ochiuri \n plas`
\nve]e-l pustia
s` pl=ng`

cine iube[te [i las`
secul din pa[tele

calului murg
tihneasc`-i doar iarba
[erpeasc` la mas`
plonja-i-ar zorii-n
ru[inatul amurg

cine iube[te [i las`
din pre]ul iubirii
un ban de-mprumut
dob=nda sur=sului
fie-i marea grimas`
dospi-i-ar r`runchiu-n
ob[tescul s`rut

cine iube[te [i las`
la-ul din gam`
\n styxul peren
usca-i-s-ar laptele-n
bl=nda lui mam`
din [ans` piei-i-ar
penultimul tren

cine iube[te [i las`
stearp` g=ndirea
pogor=t`-n cuv=nt
fi-i-ar odrasl`
repetentul din clas`
[i zborul ideii

teluric \nfr=nt

cine iube[te [i las`
grea z=na-nt=mpl`rii
\n fuga spre cert
na[te-i-ar m=ndra
sexte]i dup` cas`
seca-i-ar vocalele
cuv=ntului iert

cine iube[te [i las`
cu zile doar nop]ile
sticloase-n lactei
frige-i-ar sorii
nev`zuta mireas`
\n mansarda de scrum
f`r` chei

cine iube[te [i las`
cu limb` de moarte
poemul tradus
urzic`-i-ar sepii
c`limara v=scoas`
sub]ia-i-s-ar tu[a
\n griul abstrus

cine iube[te [i las`
perechea s`-i scape-n
paharul cu vin
solitudinea fie-i
ibovnica gras`
[i sufletul iasc`...
Amin! 

Poeta Luminiţa Zaharia s-a impus repede în peisajul literar
naţional, în special în lumea literaturii on-line. Este autoare a
patru cărţi de versuri, fiind prezentă şi în câteva antologii.
Face parte din elita foarte cunoscutului Cenaclu literar on-
line „Lira 21”. Versurile sale spun totul ! 

În opinia noastră, avem de-a face cu una dintre cele mai
mari poete ale ultimului deceniu, situându-se lângă Florina
Zaharia, Angela Baciu etc. 
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D`ruire

uime[te-m`! fii, iubi, mai cu mo],
de Freud [i Copperfield nu mai e timp,
nu-mi c`uta \n traist`, ca un ho]
identitatea [tears` din Olimp

nu \mi ghici \n palm` [i-n cafele
nici cum m` cheam` nici ce v=rst` am
ai diplom` de cititor \n stele
dar [i eu port, trufa[, un mistic hram

nu-mi c`uta \n epiderm indicii,
\n sinusoide, lobi etcetera,
[colit`-n Eden, dam` cu capricii,
m-am vaccinat de verbul t=mp a da

de-mi vei g`si \n trup acul de tr=ntor
unde-ochi umanoizi nu v`d defel,
sau col]ul cobrei l=ng` mu[chiu-abductor
unde-a semnat ]=n]arul anofel,

dac` vei [ti, cu-al treilea ochi, s`-mi aperi
de ochi str`ini, floarea de cactus rar`,
s` calculezi, olimpic, chiar s` scaperi
din ea, anii r`ma[i \n c`limar`,

de mi-ai putea linia vie]ii, magic
sub clar de venus, s-o lipe[ti de-a ta
[i s`-mi rescrii poemul vie]ii tragic
coarda s`rit` s-o po]i acorda,

dac`-mi vei m=ng=ia, st=rnit, cu din]ii
osul frontal, f`r` a-mi fi casap,
s`-mi afli-n emisferi comoara min]ii
[i punctul ge r`t`citor prin cap,

s` \mi ]=[ne[ti [uvoaie-n valea seac`,
ce-ar deturna vapoarele cu miere,
dischinezia inimii s`-mi treac`
s`p=nd c`r`ri virgine prin pl`cere...

uime[te-m`! afl`-mi nuan]a just`,
\n hollyrai paveaz`-m` c-o stea,
croie[te-mi clo[ din clopo]ei o fust`
s` exersez \n a o lep`da,

s`-mi fii atotdedat, un kamikaze

cu fiin]a at=rnat`-n vid de-a mea,
s`-mi explodezi \n piept scr=[niri de raze -
atunci, iubitul meu, voi fi a ta!

God is Good

mi s-a ghicit, de mari exper]i, \n nume
c`-n urm`toarea dintre lumi voi fi
regin` peste desf`t`ri, \ncoronat`-anume
din greaua mea triste]e s` m` pot trezi

c` fierea va migra-n serotonin`
t=r=rea stearp` va rodi plutire
zb=rcita coaps`-mi va fi iar`[i plin`
[i voi plezni r=z=nd de preaiubire

n`scut va fi cel ce \n vise m` iube[te
juliri de suflet n-or s` m` mai prind`
din lacrimariu l`cr`mioare-or cre[te
[i n-am s` mai fug ars` de oglind`

dar p=n’-atunci (o, God is good, se-aude
un c=ntec gospel, r`v`[indu-mi crezul)
s` stau \n van, cu atriile nude?
ner`bd`toare s`-mi sacrific miezul?

sau ce s` fac? \n mediul abiotic
\n care-am stat pe ]epi [i incognito
s` scriu tratate trop`ind hipnotic
despre f`ptura bleu ce-a[ fi iubit-o?

vii tu, mire poten]ial cu nume mitic
la f`t-frumos trist, ve[nic candidat
\mi pui pe buze tomul anagliptic
la care-ai scris sub stele, \mb`tat

m`-nchid \n mine mut` [i-arunc cheia
c=nd m` atingi te-ns=ngeri, sunt cactee
mai am p=n` s-ajung regina-aceea
n-am \nv`]at s` fiu m`car femeie

tu pl=ngi a contrazicere [i ciud`
[i-mi urli-n ochi c` este doar o lume
a[ crede-n fiin]a ta alpestr`, ud`,
dar cum, c=nd nu vrei s`-]i ghicesc \n nume?!

sunt nop]i c=nd numele \mi sun` crud
[i tot ce mi-a r`mas e god is good...
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Am apelat la expresia lui Mir -
cea Eliade, el ne-a lăsat gânduri,
probate ştiinţific, despre aseme-
nea nostalgie. 

De asemeni - spunea cineva -
chiar şi acela care îşi declară ri -
tos ateismul său, în profunzimi le
sufletului ştie că este un Creator
a toate! Oricum l-ar nu mi: Dum-
nezeu-Hristos, Alah, Budda...

În prefaţa la celebrul „Tratat al
religiilor”, Georges Dumezil vor -
beşte de acea „forţă mistică difu -
ză, fără contur propriu, de ne -
definit, prezentă pretutindeni un -
de putem vorbi despre religie”. 

Am văzut un film având ca te -
mă iubirea... personajului princi-
pal fiind aproape de moarte prin
leucemie subiect reluat cu mult
succes dealtfel, de la acel „Love

story” până în zilele veacului
modern al nostru aşadar prota -
gonistul filmului îşi întreba me -
di cul „ce înseamnă credinţa” (era,
spunea el - ateu). Medicul, om
care văzuse oameni murind, i-a
răspuns prompt: „Credinţa este
aceea prin care omul vede şi ceea
ce nu poate fi văzut”. Evident,
fiecare avem în suflet acea nos-
talgie de care vorbeşte Eliade, ea
ne devorează fiinţa mai mult, mai
puţin în anume perioade de timp
ale anului, mai ales în preajma
marilor sărbători - a Crăciunului,
a Paştelui! În acele zile, omul ra -
diază o fericire pe care nu şi-o
poate aplica prin simpla „febră a
cumpărăturilor”, a bradului îm-
podobit...

G. Dumezil ne aminteşte iar de
acel „ex nihilo”, neglijat de indi -
ferenţionismul omului. „Un isto -
ric urcând de-a lungul secolelor,
ajunge în zone de penumbră, apoi
de întuneric”, spune Dumezil. 

Ne vorbeşte Eliade despre hie -
rofanie, trăită şi interpretată de
elitele religioase altfel decât de
restul comunităţii omeneşti. Con -
siderăm că e vorba de acelaşi dor
de origini, nostalgia cum o nu -
meşte autorul „Tratatului...” du -
pă ceea ce am fost când va. Nos-
talgie după ceea ce am pierdut
prin Căderea adamică. 

Sunt astăzi şi vor fi mereu fari-
sei: „Apă sfinţită! auzi!... i se
spune aghiazmă! E apă ca toate
celelalte!”. Vai lor, acestora, n-au
ştiut (sau n-au vrut?) să sim tă
puterea tainelor: spovedanie -
îm părtăşanie... trăiesc, după ex-
presia lui Andrei Scrima, pe ori-
zontala vieţii. Inima nu li se lu-
minează, scrierile sfinte li se par
naive: vor neologisme, eliti sme
şi alte asemenea „isme”. U şor îi
învâltorează Satana, uşor cad în
mrejele sectante.

Vai lor! Dar Sfânta Fecioară
Maria nu-i va părăsi! 

Le trimite prin visul nopţilor
sau în alt chip, ceea cei ei nu pot
înţelege: vin zorii peste ei, îi
prind în gânduri întrebări la care
nu găsesc răspuns. 

Atunci, poate, îşi vor aminti o
rugăciune, ştiută din copilărie, de
la bunici. Sirene amăgitoare,
i vindu-se din ape tulburi, ne duc
viaţa în râpele mizeriei. Numai
când ne vom întoarce faţa de la
ele, vom învăţa (re)descoperirea
Adevărului. Atunci vom rea prin -
de luminiţe în suflete: chipul lui
Iisus va călăuzi restul vieţii noas-
tre. Vom regăsi busola pierdută în
hăurile epocii noastre ultramo -
derne!

Lucia Ioni]`
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Costel Suditu

La ocazie

Domnul profesor de fizică şi-a luat maşină mică
Dacia că dintre toate asta-i plăcuse a spus cel mai mult 
roşie asemeni macului torcea ca o pisică pe poliţa sobei

trei kilometri mergea până la şcoală iar la ocazie
nu lua decât copii şi bătrâni

se întorcea vineri seară mândru ca o garoafă prinsă-n piept
la volan mai ales că soarele apunea în faţa lui
de-i strălucea maşina ca o stea pe cerul senin

îi făceau toţi cu mâna şi arătau la roţile maşinii
da da la muncă domnule să vă luaţi că sunteţi tineri

le striga în gând jubilând mândru că-l invidiau
toţi făceau cu mâna-nspre el că se-ntreba 

da’ ce-au domnule ăştia a dat strechea-n toţi deodată
nu se nimeriră nici copii şi nici bătrâni

ar fi oprit şi-ar fi văzut
cum dădu piept cu vadu’ Tinchii hâr hâr hâr

se prăpădi motorul maşinii lui noi
pornea dar să mai meargă ioc asemenea măgarului

pe care Mugur ciobanul ducea merindele sus la stână
după ce coborî speriat se dumiri de ce-i făceau toţi cu mâna

când el se ţinea cu nasul pe sus în urma lui
nori mari de fum şi roţile încă mai fumegau

se repezi la o fântână şi fleoşc peste ele cu apă
trăsneau de ziceai că sar floricelele-n ceaun

ai făcut-o hiartă nene se opri Ursilă în drum spre vii
crăpaseră nucile şi trebuiau păzite de-acum

v-a pus ăştia frâna-n podu’ palmii că hăţurili
v-ar faci bătăi şi tot proşti suntiţi

mata nu meritai bre maşină nouă şi plecă
strâmbându-se gesticulând cu mâna

avea copilul în clasa a opta corigent la fizică
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Magda Ursache

„Dac` tot murim cu totul/ înviem apoi de tot?”
Cezar Iv`nescu

„via]` moarte via]` moarte pentru c` ne-am
desp`r]it p=n`/ acum de o mie de ori pentru c`
ne-am desp`r]it de o mie dou` sute patruzeci şi
patru de ori/ noi nu ne mai putem desp`r]i/
niciodat` niciodat`/ oh salvie lev`n]ic` iasomie/
trandafir”

Virgil Mazilescu

De data asta „dalbul de pri-
beag” e bl=ndul şi bunul meu Pe -
tru. În riturile de trecere, aşa este
numit cel trecut dincolo. Mă su -
pun cutumei ortodoxe, at=t de li-
niştitoare pentru suflet, pas cu
pas, pe tot parcursul celor 40 de
zile. Imaginea românească a „tre-
cerii” (o spune Petru Ursache în
toate studiile lui de etnologie) nu
e deloc inferioară altora. S-a lipit
de noi eticheta de primitivi, ano-
nimi şi analfabeţi pe deasupra;
Bram Stocker ne-a pus pecetea:
ăia care cred în strigoi, idee pre-
luată de eseişti improvizaţi în an-
tropologi, care nu cunosc nici
măcar alfabetul „trecerii” carpa-
tine. 

Citez din antologia noastră,
Mircea Eliade, Meşterul Manole.
Studii de etnologie şi mitologie,
Junimea, Iaşi, 1992: „Casa omu-
lui arhaic nu era o maşină de lo-
cuit, ci, ca tot ce imagina şi făcea
el, un punct de intersecţie între
mai multe niveluri cosmice. Adă-

postindu-se într-o casă, omul ar-
haic nu se izola de Cosmos, ci,
dimpotrivă, venea să locuiască
chiar în centrul lui”.

Şi aici Petru U. Îmi suflă în
ureche: „Cauza tuturor lucrurilor
e Dumnezeu şi nu se înt=mplă
nimic fără voinţa Lui: aşa a lăsat
El să fie. Mă urmăreşti, Magda?
Ţăranul nostru îşi construia ritua-
lic spaţiul, în spirit sacru, bucată
cu bucată. Îşi sfinţea f=nt=na şi
grajdul, st=na, livada... Identifica
acest spaţiu, idealiz=ndu-l, cu
peisajul paradisiac. Raiul e ca un
picior de plai, ştii tu. Locul străin,
<unde Dumnezeu nu se pome-
neşte>”, e tabu, stăp=nit de spiri -
te rele. „Veşnicia s-a născut la
sat”. Să-ţi traduc ce-a spus Bla -
ga? Satul e natură, or natura are
acest privilegiu, al eternităţii. În
sinea lui, satul trăieşte în veşnicie
şi-n <zariştea mitului>. Metafore
blagiene? Oare filosofiei îi sunt
proprii numai conceptele, nu şi
metaforele?”

Deci „dalbul de pribeag” nu
b=ntuie, ci vine. Vine să dea gr=u
la porumbei, să atingă cu buzele
un pahar cu apa casei, o felie de
p=ine proaspătă, să miroasă un fir
de busuioc... Le găseşte pe glaful
lat al ferestrei, unde şi-a scris ul-
tima carte. În picioare, vertical.

„Dependent de drogul scriptic”
ca Gheorghe Grigurcu şi vr=nd să
mă protejeze (aşa cum a făcut-o
în toţi cei 50 de ani, de c=nd sun-
tem împreună) mi-a spus că e un
fleac de „procedu ră”. Nu m-a
avertizat nimeni ce riscuri presu-
pune un stent, n-am semnat
nimic. Aş fi acceptat? Oricum,
m-aş fi sfătuit cu alţi medici. Însă
Petru vroia să rezol ve problema
repede şi să plece la Sinaia, să-şi
încheie cartea, Istorie, etnocid,
genocid. Singur între doctori, el
a luat decizia. Nu l-am văzut pe
medicul specialist în cardiologie
intervenţională la înmorm=ntare.
Dacă ar intra asta în fişa postului,
poate că...
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Primele cuvinte, după coma in-
dusă, din care a ieşit pe 13 iulie:
„N-o să mai scriu, n-o să mai ci-
tesc...” Ba o să scrii, o să citeşti,
ai să termini ce-ai început. Şi el,
ca un ecou: „Ai să termini ce-ai
început”. Cu scrisul mărunt şi or-
donat (îi spuneam „scrisuleţul”,
era extrem de personalizat) a ca-
ligrafiat foarte concentrat (fişa o
păstrez în rama oglinzii): Godea
- Goma. De ce? „Pentru eufo-
nie”. Silvia Godea, medicul rezi-
dent în cardiologie, cu o strălu-
cită carieră în faţă, sunt sigură.

Şi, în continuare:
Eliade - Goma
Eliade - Eminescu
Cioran - Eminescu
Ce scrii tu acolo, Petru? „Îmi

organizez spaţiul meu literar.”
Sacru, aş adăuga. Ce şi-a dorit cu
adevărat e legat de cărţi, ale lui şi
ale mele, deopotrivă. C=tă vreme
a scris Omul din Calidor, s-a
g=ndit să ajungă la Paris, în pra-
gul lui Paul Goma şi să-i întindă
cartea. Am fi făcut-o dacă, a tunci,
Goma n-ar fi fost bolnav. Nu
ne-am mai dus.

„Iubită Magda, ne alăturăm şi
noi, Ana şi cu mine, la doliul du -
pă dragul nostru Petru Ursache.
Neaşteptată - pentru noi - a fost
plecarea lui. El însă va răm=ne,
pentru mine, prin Omul din Cali-
dor, în veci (un în veci ceva mai
scurt dec=t al lui).

Te îmbrăţişăm, dragă Magda,
Ana şi cu mine, cu toată frăţieta-
tea.

Dumnezeu să-l aibă în paza
Lui pe Petru Ursache.

Ana şi Paul” (8 august, 2013,
9:28 AM)

u 
Înainte de a se interna, în spi-

tal, scrisese o serie de texte com-
plet=nd Istorie, etnocid, genocid,
printre care Drama generalilor
(numai la Aiud au fost închişi 52
de generali; atunci, puşcăria în-
semna condamnare la moarte) şi
Drama Academiei. Aşadar, în
anii ‘50, trebuiau distruse apăra-
rea ţării şi inteligenţa. Şi pentru
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că a scris despre toate astea cu-
tremurat de durere, după aneste-
zie se credea deţinut politic,
într-un pat de închisoare, el în-
suşi schingiuit bestial. Nu vedea
cerul de la Terapie intensivă, fe-
reastra era plasată în spate. Ulti-
mele lecturi, în spital, fuseseră
teribile: Radu Ciuceanu, Prea mult
întuneric, Doamne! Institutul Na-
ţional pentru Studiul Totalitaris-
mului, Bucureşti 2012 şi Fratelui
meu din exil. Epoca stalinistă în
România în scrisorile Monsenio-
rului Vladimir Ghika, prinţ, preot
şi martir, Galaxia Gutenberg
2008. Din semnele lui cu un ca -
păt de creion, care se mai află în
volum: Monseniorul comentează
„Toţi episcopii noştri sunt la în-
chisoare, fără să ştie actualmente
unde se află” (Scrisoarea din 10
august 1951). Ce citise îl tortura
psihic. Vedea, nopţile, în camera
de gardă mişcare şi-şi imagina că
acolo sunt doi călugări „politici”.
„Îi bat de-i omoa ră.” Experimen-
tul Piteşti a fost „popas de iad”,
ia dul luptei de clasă. Am încercat
şi am reuşit să-l scot din coşma-
ruri. „A venit Magda lui. Să vezi
cum o să-l liniştească”, le-am
auzit pe infirmiere.

u
Inima i s-a tot înnegrit în anii

din urmă. După ce Securitatea
i-a respins aproximativ zece do -
sa re pentru lectorate, visa resta-
bilirea normalităţii în postsocia-
lism. Şi ce s-a ales de visul ăsta
dacă agenţii de bolşevizare şi fiii
lor au ajuns la conducerea ţării?
C=nd i-a obosit cordul? La moar-
tea colegului Mihai Drăgan, ulti-
mul eminescolog al Universităţii
„Al. I. Cuza”, cauzată de cabala
mediocrilor; c=nd Catedra de
Franceză s-a debarasat de Luca

Piţu înainte de vreme, trimiţ=n -
du-l la pensie; la urcarea în sca -
une a informatorilor Securităţii.
Şef de catedră la Literatură ro-
mână, Nicu Creţu. Decanul Iuli -
an Popescu (nume de cod Cris-
tescu, după Luca) a intrat în sala
de examen să-i spună că nu mai
are drept să conducă doctorate
pentru că împlinise 70 de ani.
Petru Ursache nu şi-a lăsat doc-
toranzii de izbelişte. I-a scos la
liman, deşi nu mai era plătit pen-
tru asta. Ocupa un birou modest,
într-un cabinet str=mt, unde func-
ţionau alţi trei conducători de
doctorate. La 8 dimineaţa era de -
ja la scris. P=nă c=nd alt decan a
intrat peste el în forţă, să-i comu-
nice de la înălţimea sa: „Str=n geţi
lucrurile şi plecaţi. Avem nevoie
de spaţiu.”

„Blaga a păţit-o şi mai rău,
mi-a spus. Bine că nu l-a trimis
fostul meu student, Codrin Liviu
Cuţitaru, pe portar să mă scoată
afară.” S-a uitat la trandafirul ja-
ponez, înflorit nebuneşte. S-o fi
uscat de c=nd nu-l mai grijeşte
Petru.

Am cărat acasă toate dosarele
cu documentarea uriaşă pentru
istoricul Universităţii. Cărţarul
meu drag le-a clădit cu r=vnă în
camera lui. Cardiacii sunt cei mai
optimişti oameni? El era. Pe mar-
ginea patului de spital, făcea pro-
iecte peste proiecte. Moartea cu
„vicleanul năvod”, cum zice
Ecleziastul, nu ne privea. 

u
Gura deschisă, într-un ultim

efort, limba îns=ngerată, gingiile
îns=ngerate. Ce n-aş fi dat să fiu
în locul lui. Mă auzea, era supă-
rat pe mine că nu-l ajut, că nu-i
scot tubul prin care respira. Am
rugat-o pe Doamna Doctor Ga-

briela Omete să-i curme chinul.
„Vă dau o foarfecă, puteţi tăia?”
mi-a răspuns.

În sicriu, tuturor li se părea că
z=mbeşte împăcat. În fapt, în col-
ţul buzelor se închegaseră două
boabe de s=nge. Hristic. 

u
„Mai stai. Nu, du-te acasă, e

aproape întuneric. Mai stai”. Era
joi seara, 1 august, fusese decla-
rat cardio stabil, urma să fie ex-
ternat luni. Vineri dimineaţă,
aproape că trecuse dincolo. A
fost r=ndul meu să-i spun „mai
stai”. Îi cumpărasem pat nou, de
convalescent. Mă tot întreba cum
arată. Alb.

u 
Ce feroce e acest 2013! Ghilo-

tină. Mi-a luat at=ţia prieteni. Pe -
tru s-a dus la zi însemnată în
calendar, după Schimbarea la fa -
ţă. Schimbarea la faţă a vieţii
mele. Văd pe stradă o bătr=nă
sprijinind cu greu un bătr=n firav,
paralizat pe st=nga. Îi invidiez.
Aş fi preferat să-l aduc acasă ori-
cum. Sisif a învăţat să-şi iu-
bească nefericirea. Era fericit sub
bolovanul său. 

u
Da, Adina Kenereş, Bătr=nul

meu e în preajmă. Pune ceata de
îngeri la lucru şi mă ajută, îmi tri-
mite omul potrivit, ca distinsul
teolog, Părintele prof. Dr. Ioan C.
Teşu. M-a sprijinit şi m-a întărit
c=t s-a putut.

Mereu i-a simţit Petru pe cei
care ţin la mine cu adevărat, de
departe şi de aproape. Cu „prie-
tenească durere” mi-a scris Dan
Culcer. Cuvinte de încurajare, de
alint, de la inimă la inimă mi-au
trimis Myriam şi Ştefan Arteni,
Nina Deşliu şi Rodica Lăzărescu,
Bedros Horasangian („şi scria bi -
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ne şi drept, ceva rar la noi”). „Cu
suprindere şi durere”, Th. Co-
dreanu: „Nu-l voi uita. I-am ră -
mas dator cu ultimele cărţi.”
Mi-au fost alături, „cu dragoste
şi m=hnire”, Valeria Tăicuţu, Io-
landa şi Lucian Vasiliu, „alde
Lazu” şi Conu Culai, pietreanul.
R.V. Giorgioni m-a asigurat că
Dumnezeu nu-i ia pe cei care mai
au ceva de făcut pentru El pe pă -
m=nt. C=ţi nu mi-au dorit rezis-
tenţă, ca Niculae Gheran, ori ca
Vladimir Udrescu, „vigoare su-
fletească”, dar de reuşit a reuşit
să mă facă să scriu aceste rînduri
Gheorghe Grigurcu. Remediul -
munca.

u
Mi s-a spus „pentru a multa oa -

ră” că sunt un om puternic, însă
eu îmi împart ziua în bucăţele, să
pot rezista. M=ine nu prea mai e
altă zi. Aştept să curgă lu nea şi să
ajung, cumva, la duminică. Şi îmi
aduc aminte că Petru mi-a zis în
spital, cu tristeţe amestecată cu
căldură: „Creştinii, duminică de
duminică, reactualizează Învie-
rea. Sufletul nu se poate risipi,
primeşte altă folosinţă”.

Radu Ulmeanu, afl=nd dintr-o
postare a lui Mihai Rogobete (cu
rubrică în „Argeş”) că Petru s-a
stins, mi-a scris: „Bătr=nul tău s-a
dus la Dumnezeu. Sunt sigur că
l-a primit cu braţele deschise”.
Aşa este, a avut un mic altar în
inimă care „funcţiona” pentru
Dumnezeu.

u 
Christian W. Schenk mi-a tri-

mis semn din Boppart: „trebuie
neapărat să scoţi cărţile de pe
stick. O să-ţi fie mai uşor şi el
mai aproape. Nici nu-ţi închipui
c=t de fericit sunt că am at=tea
cărţi de la el înm=nate personal.

Unul dintre puţinii oameni pe ca -
re i-am stimat (sunt cam exagerat
cu aşa-zisele <prietenii>) şi iubit,
iar voi, cuplul Magda şi Bătr=nul
URS, mi-aţi fost cei mai dragi
din România”.

Da, Herr Doktor. Cel mai t=r -
ziu în octombrie o să apară pri -
ma, cu ajutorul lui Valentin Ajder
(Eikon), editor născut nu făcut. 

u 
„Te îmbrăţişez frăţeşte. Fii ta -

re, scrie” (Radu Mareş). După
nefericita intervenţie laparosco-
pică, Bătr=nul s-a străduit să-mi
telefoneze. Se simţea rău, dar vo -
ia să-mi ceară greul greului: să
merg mai departe. A ridicat vo -
cea, cum n-o făcea, ca să-l aud
bine: „Lasă-mă pe mine. Tu vezi-ţi
de treaba ta, scrie”. Asta înseam -
nă dragoste. Numai că am nevoie
de curajul şi de luciditatea lui ca
de aer.

u 
Adrian Alui Gheorghe şi Caro-

lina sa m-au ajutat să mă opun
neputinţei, zădărniciei, în cele
mai cumplite momente din 9 au-
gust. Dar cea mai fericită zi din
jitia lui s-a înt=mplat la Suceava,
c=nd a împlinit 79 de ani, în 2010,
la 15 mai, s-a datorat tot lui Alui.
Am pus la cale cu minunea de
discipol şi de prieten, ca, la ceas
aniversar, să-i facem Bătr= nului
surpriza surprizelor: să-i tipărim
o carte fără s-o ştie. Titlul lui
l-am păstrat: Istorie, etnocid, ge-
nocid. Prilejul? Am fost invitaţi
de C. Arcu la T=rgul de carte.
După conferinţă, Petru m-a cău-
tat cu privirea. I-am spus în codul
nostru exersat 50 de ani, că a fost
bine. Mă aşezasem strategic, să-i
urmăresc reacţia. Se uita pe fe-
reastră, uşor obosit după expu-
nere, c=nd Adrian a început să

prezinte altă carte. Cei din public
o aveau în m=ini. Pe copertă, zo-
rele albastre, ca ochii Bătr=nului,
înflorite pe o s=rmă ghimpată.
Adrian a început să citească vor-
bele de pe copertă. Bătr=nul meu
a tresărit şi s-a ridicat în picioare:
„Dar sunt ale mele, sunt frazele
mele!” A înţeles ce s-a înt=mplat
şi s-a bucurat enorm. Aplauze,
mulţi ani trăiască, flori.

Istorie, etnocid, genocid a fost
cartea lui de suflet.

u 
Aflat în polemică necordială

cu Cassian Maria Spiridon, „Zia-
rul de Iaşi” n-a catadicsit să pu-
blice ferparul trimis de Filiala
USR. Nu s-a găsit loc pentru un
profesor emeritus al Universită-
ţii, însă a fost destul pentru acci-
dentul de maşină al deputatului
PPDD, Oajdea. Doar îşi făcuse
praf Volkswagenul Passat.

u 
La picioare, s-o ia cu el în

Marea Trecere, i-am pus lui Petru
cealaltă antologie a noastră din
Mircea Eliade, Arta de a muri,
Eikon 2006. Decupez din prefaţa
lui: „Ştiinţa morţii, adică modali -
tatea de a muri frumos, ca în artă,
a deprins-o omenirea după lungi
experienţe costisitoare. Se spune:
cine se teme moare ur=t, dar cine
a înţeles puterea lui Thanatos şi
modul cum poate fi înt=mpinat
cu bărbăţie, moare frumos.”

Petru a primit moartea, despre
care a scris de at=tea ori, răbdător
şi tare. Credinţa firească în Dum-
nezeu l-a ferit de frică, de dispe-
rare, de îndoială.

Pe blogul său curat şi luminat,
Vasile Gogea a presupus că Petru
Ursache o să caute şi o să gă-
sească în cer „un colţ românesc”.

Pace ţie, cetitoriule! 
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Nori de vise

Cândva aveam pe cer o rază
ce-mi surâdea-n tării urcând...
îmi scânteia clipind o frază 
răstălmăcită-ntr-un cuvânt.

Mă cuprindea atunci mirarea...
fugeam pe gene de-orizont
simţind că roua dimineţii
mă atrăgea-n străvechiul Pont...

Zburau cai albi pe nori de vise,
zăpezi se-mbrăţişau pe ruguri,
cascade din petale-ncinse
rostogoleau în soare fluturi...

Ridic şi-acum ades privirea...
încerc acelaşi joc tăcând...
şi... mai zăresc acea LUMINĂ
pe cerul meu... din când în când...

Aromele

Izbânda primăverii pure
asupra iernii reci cu ger
e... verde crud şi-aromă albă
în diafanul ghiocel.

Se-amestecă mii de miresme
din flori şi fructe date-n pârg
când vara straiul şi-l aşterne
pe câmp, pe-acasă ori în târg.

Miroase toamn` ruginie,
a porumb copt şi-a frunze-n vânt...
Aroma vinului din vie
te lasă fără de cuvânt...

Argintul astringent al iernii
ce muşcă aspru din copac 
te face să simţi izul vremii
şi să te-ascunzi într-un iatac...

Târziu în noaptea cenuşie 
la focul lemnelor ce ard
adormi sub vraja ce-o învie
aroma cetinei de brad.

Rezonan]`

Într-un perfect acord
cu ritmul Armoniei Comice
arcuşul fermecat al VIORII
sufletului aşezat pe note
în game majore...
se dezvăluie electrizant
şi splendid într-o compoziţie rară
celor ce ştiu... să...
să asculte... dansul,
să vadă... muzica,
să g=ndească în litere
şi să dezlege silabele
puzzle din CUVINTE.

Blăjani - Buzău,
iulie 2013
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Interviu consemnat de Marin Ifrim

M.I.: Daniela, tu şi cu Oana
Ca melia Şerban, două buzoience
me rituoase, sunteţi revelaţiile pu -
blicisticii ultimului deceniu. Vă
ştiu la fiecare „parcursul” spre
performanţă. Vă consider, dinco -
lo de ceea ce aţi obţinut prin vo -
inţă, nişte „copii” norocoşi. Când
ai simţit că ai găsit calea spre
afirmare?

D.{.: Îţi mulţumesc, dragă Ma -
rin, pentru apreciere şi pentru
acest infinit patriotism local al
tău care îmi place enorm (de alt-
fel, şi eu sunt mereu gata să-mi
admir buzoienii şi să-i felicit
când au reuşite). Poţi să numeşti
şi noroc faptul că am intrat în
presă cu mâinile goale aproape,
dacă mă gândesc că nu făcusem
încă facultatea, dacă mă gândesc
şi că nimeni din apropiaţii mei nu
mă lua în serios când venea vor -
ba de scris, iar despre îndrumarea
spre jurnalism nici atât! Poţi să
numeşti într-adevăr noroc faptul
că într-o zi, după ce îmi ratasem
examenul de admitere la jurnal-
ism, dar absolvisem totuşi o
şcoală de secretariat „artistic de
redacţie” - după cum grăieşte di -
ploma semnată de profesorul
meu de atunci Cornel Tabacu -,
noroc, zic, că am dat în redacţia
ziarului Muntenia peste... tine!

Sincer, sper să nu te superi, îţi
mărturisesc acum adevărul gol-
goluţ, îl căutam pe Corneliu Şte -
fan, doar de el auzisem la vârsta
aceea, dar cum nu l-am găsit în
redacţia de la Opinia, am fost în -
drumată spre tine. Noroc, dar şi
destin! Nu se putea să fiu altceva
decât ce sunt astăzi: jurnalistă şi
poetă. Simt asta cu toată fiinţa. Şi
sunt ceea ce sunt şi datorită încre -
derii pe care mi-ai acordat-o
atunci, prezentându-mă fără să
ştii aproape nimic despre mine,
celui care ne-a fost apoi şef şi
mie şi ţie: Ionel Stănuţă. Amân-
durora vă sunt recunoscătoare şi
mă bucur că nu v-am făcut de ru -
şine, iar peste ani, iată, tu mă
consideri vred nică de un inter-
viu! 

Afirmarea adevărată am
simţit-o, însă, abia când am intrat
în echipa de la Jurnalul Naţional,
în 2003. După 10 ani de la primul
pas într-un spaţiu al gazetăriei... 

M.I.: Am convingerea că la
mijloc a fost şi mâna Domnului.
Încă de când erai ziaristă la Bu -
zău, îţi percepeam religiozitatea
discretă şi tenace. Acum eşti re -
dactor-şef al Ziarului Lumina al
Patriarhiei Române. Ai avut o
chemare anume către această pu -
blicistică specială?

D.{.: Când mai înainte am zis
„destin” exact la mâna Domnului
mă gândeam. Ce altă mână ar fi
aranjat mai bine lucrurile în viaţa
mea dacă nu a Lui! Religiozitatea
mea era şi încă vreau să cred că
mai este discretă. Cel puţin în
manifestările exterioare. N-am
făcut niciodată paradă de cre -
dinţa mea în Dumnezeu, dar din
când în când, şi mai ales în utimii
trei ani, de când sunt la Ziarul
Lumina, care este singurul coti -
dian creştin din lume(!), oamenii
mă tot îndeamnă şi provoa că să
le vorbesc despre aceasta. Nu îmi
este uşor şi uneori nici la înde mâ -
nă, mai ales că aşteptările lor pot
fi în cu totul alte direcţii, spre a
povesti poate minuni sau lucruri
fantastice care să mi se fi întâm-
plat pentru a fi aşa cum sunt. N-a
fost o chemare propriu-zisă spre
publicistica specială şi speciali -
zată în care sunt acum angrenată.
Încă de pe vremea când eram re -
dactor la Jurnalul Naţional m-am
trezit, fără să fi căutat în mod
special, că scriu şi texte pe dome-
niul religios. A venit de la sine,
pentru că nu mulţi colegi deţi -
neau proprietatea termenilor în
domeniu, nu mulţi aveau famili -
aritate cu lucrurile care se petre-
ceau într-o biserică la o slujbă, să
zicem, nu ştiau mulţi dintre ei
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nici care e diferenţa între Preafe -
ricitul şi Înaltpreasfinţitul, ca să
dau doar un exemplu. Şi atunci,
am fost trimisă mai mult eu la
evenimentele de genul acesta
până m-au considerat „specialis -
tă”. Aşa a început totul. Făceam,
desigur, cot la cot cu reporterii
din secţia „special” tot felul de
alte reportaje, interviuri şi docu -
mentări pe diversele şi atât de in-
teresantele teme ce ne reveneau
la Ediţiile de Colecţie. (Ce vre-
muri frumoase! Atunci încă se
mai făcea presă adevărată în Ro -
mânia. Apoi, după cum ştim, a
venit criza eco nomică şi cu ea
toate crizele posibile... Asta aşa,
ca să fim un pic nostalgici.) Ul-
terior, a venit propunerea celor de
la Ziarul Lumina să mă alătur
echipei lor. Şi am acceptat cu bu-
curie, a fost ceva firesc, dacă mă
gândesc bine. Aşa am ajuns să
scriu edito riale privind lucrurile,
întâmplă rile, fenomenele din
perspectiva omului care crede în
Dumnezeu, mai precis, a creşti -
nului ortodox. Am strâns cele
mai relevante astfel de texte şi
le-am reunit în volumul „Însem -
nări din pridvor”, pe care editura
Trinitas a Patriarhiei mi l-a publi -
cat recent. 

M.I.: La Buzău, la ziarele unde
am lucrat împreună, toţi colegii
te preţuiau fără reţinere. Despre
mine nu mai zic nimic, te am în
suflet şi acum, în puritatea ta mo -
rală. Înţeleg că îţi e dor de excep -
ţionala echipă redacţională din
anii de început democratic al pu -
blicisticii de după 1989. Spu ne-mi,
te rog, câteva momente care te-au
marcat, de care nu te poţi lepăda
din cauza impactului lor asupra
fiinţei tale.

D.{.: Crezi că pot uita fericirea
pe care o trăiam în primul an de
presă la Buzău, când drumul de
la gară până la redacţia de pe
strada Chiristigii îl făceam pe jos
(veneam cu trenul zilnic de la Ci -
libia), când mă uitam la oameni
pe stradă şi îmi venea să le strig
în faţă că lucrez într-o redacţie de
ziar şi că acesta este cel mai fru-
mos lucru din lume, crezi că pot
uita cum mă întrebam în sinea mea
cum este posibil să nu-şi doreas -
că toţii oamenii să facă asta?...
M-au marcat enorm de mult şe -
dinţele de redacţie, erau ceva de
pe altă lume, toate discuţiile ace-
lea pe care le aveam, eu mai pu -
ţin la început - ştii cât de timidă
eram, totuşi -  toate ideile cu care
veneau redactorii şi le puneau pe
masă la dezbateri... Apoi, ce să
mai zic de multele mele drumuri,
ca secretar de redacţie - de la eta-
jul trei, unde erau birourile şefi -
lor şi unde uceniceam pe lângă
redactorul-şef, domnul Corneliu
Dinu, până la etajul 1, unde eraţi
voi, redactorii, şi până la parter
unde cole ga Mihaela dactilogra -
fia ce era scris de mână (încă se
mai scria de mână)!... Şi desigur,
drumu ri le toate duceau apoi jos,
la tipografie - la linotipişti, care
culegeau în plumb rândurile,
apoi la zeţari, care aranjau în pa -
gină totul după macheta dată de
mine (şi de celălalt coleg, Gabi),
la zincografie pentru rea lizarea
pozelor... Apoi iarăşi sus, la co -
rectură... 

Mă impresiona, desigur, că
voi, cei experimentaţi, aveaţi me -
reu idei noi de articole şi mă în-
trebam de unde le aveaţi, că
tră iam într-un oraş şi un judeţ nu
prea mari... Mai târziu, am prins
şi eu „şmecheria”, dar asta e o

poveste care continuă şi astăzi şi
până când va mai vrea Domnul...

Ca să dau, totuşi, şi un exem-
plu de moment definitoriu, aş zi -
ce că acesta a fost chiar în pri ma
zi, când m-ai prezentat directoru-
lui ziarului şi a trebuit să răspund
la întrebările lui, neşti ind dacă o
să-l conving că pot să învăţ me -
seria asta... Am impresia că şi
astăzi mă mai întreabă câte ceva
şi mi-e teamă că nu voi şti răs -
punsul corect. Dar, ca şi a tunci,
am mult entuziasm şi do rinţă să
învăţ. Îmi plac foarte mult vieţile
oamenilor şi vreau să scriu de-
spre ele, îmi plac foarte mult vie -
ţile sfinţilor şi vreau să fiu ca ei... 

M.I.: Ca şi mine, din câte ştiu,
sper să nu te irit, vii dintr-o lume
în care nu prea existau şanse de a
deveni ceva, cineva. În societate,
inclusiv în presă, locurile erau
ocupate. Te-a bătut vreodată gân-
dul să renunţi la dorinţa de a fi
ziaristă?

D.{.: Nu mă irită nimic din ce
înseamnă viaţa mea, rădăcinile
mele. Sunt fiică de oameni sim-
pli, de la ţară. Nimeni în familia
mea nu a aspirat până la mine la
lumea scrisului. Dar nu mi s-a
părut niciodată nefiresc şi asta mi
se trage de la orele de literatură,
când citeam despre scriitorii noş -
tri că s-au născut la sat. M-am in-
tegrat firesc în profesia aceasta şi
nu m-am gândit dacă aveam sau
nu loc printre alţii, dat fiind „no -
rocul” meu de început. Iar de re -
nunţat am vrut să renunţ o sin-
gură dată, şi nu cu totul la profe-
sie, ci doar la locul de muncă de
atunci. Eram la revista „Pri vi -
rea”, iar directorul acesteia, Mi -
hai Tatulici, m-a umilit într-o zi
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în faţa colegilor cu argumente ca -
re nu ţineau de profesie, ci de
viaţa personală. Mi-am dat atunci
demisia şi am plecat acasă. Am
trăit foarte intens euforia că am
scăpat de situaţia aceea, dar m-a
convins după două zile să mă în-
torc. Am reflectat puţin şi am ac-
ceptat deoarece chiria nu se plă-
tea singură. Altfel, de la Mihai
Tatulici am învăţat presă ade vă -
rată, nu glumă! Şedinţele de su -
mar ţinute de el au însemnat
pentru mine cât jumătate din
cursu rile de la facultate. 

M.I.: Scrii poezie cu o graţie
nativă. Publicistica ta e foarte
echilibrată, nuanţată social, paş -
ni că şi tenace. Ce au însemnat
pentru tine începuturile literare şi
ce înseamnă acum profesia în si -
ne?

D.{.: Scriu poezie de pe la 16
ani. Umplusem câteva caiete cu
poeme în rimă, gen Păunescu,
Voiculescu şi Bacovia, dar şi cu
vers alb, când, la 19 ani am ho -
tărât că vreau să public prima po -
ezie în Convorbiri literare, din
dragoste pentru Eminescu. Am
trimis la poşta redacţiei, iar Da -
niel Dumitriu mi-a publicat două
poezii acolo. Pe urmă mi-a dis -
părut interesul de a mă vedea în
reviste, aveam confirmarea. Am
continuat să scriu şi să ţin totul
pentru mine până când, venind în
redacţia unde eram colegă cu ti -
ne, am mers la cenaclul de la
Biblioteca judeţeană „V. Voicu -
lescu” şi unde am citit o singură
dată. Apoi, tot „mâna lui Dum-
nezeu” dar prin mâna unei veri -
şoare, poemele mele au ajuns la
Nicolae Tzone. M-a chemat de
urgenţă cu tot ce aveam scris pâ -

nă atunci şi mi-a scos primul vo -
lum, „Arlechini într-o pădure
sălbatică”. Aşadar, am debutat în
volum la Editura Vinea, în 1995.
Nici după aceea nu m-am zbătut
prea tare să mă fac cunoscută,
dar am mai publicat prin reviste
literare. 

Cumva, afirmarea mea literară
se suprapune cu cea jurnalistică.
Poezia m-a condus către viaţa de
jurnalist, scrisul de literatură a
atras şi celălalt fel de a scrie. Deşi
aparent se bat cap în cap - se
spune şi este destul de adevărat
că spiritul jurnalistului omoară
sensibilitatea poetului -, eu pot
convieţui cu amândouă laturile
scrisului meu. Profesia îmi asi gu -
ră un statut social şi mai ales îmi
asigură traiul zilnic, iar poezia
mă împlineşte mai profund. Fără
să practic jurnalismul aş putea
trăi, dar nu fără să scriu poezie. 

În profesia mea, nu am avut
vocaţia de a face anchete, des -
coperiri, dezvăluiri senzaţio na le.
N-am avut dorinţa să scriu pentru
a dărâma guverne. Am avut mai
mult aplecare spre lucrurile paş -
nice, social-culturale, spre repor-
tajul care descoperă oameni deo-
sebiţi, locuri neştiute sau mai pu -
ţin cunoscute, spre cercetarea
unor fenomene care pe unii i-ar
plictisi prin nevoia de a citi şi a
răscoli prin arhive şi biblioteci,
am avut şi am răbda rea de a as-
culta oameni dificili, de la care
aparent n-aveai ce scoate ca po -
veste, dar care de fapt erau nişte
comori... Şi cred că poţi schimba
lumea şi prin astfel de scriitură,
este nevoie şi de astfel de ziarişti.

Acum am ajuns (parcă prea de-
vreme!) să le fiu îndrumătoare
celor mai tineri din redacţie, să le
dau idei, să le arăt ce ştiu, să con-

duc şedinţele de sumar, să
împărtăşesc cu ei tot ce am acu-
mulat în anii aceştia. Încă mă
bucură un articol bine scris, încă
aştept cu sufletul la gură să văd
cum au ieşit fotografiile la un
mare eveniment şi mă străduiesc
să nu las rutina să-mi amprenteze
felul de a fi. 

M.I.: Nu te plictisesc. Ştiu că
eşti tot timpul ocupată cu munca
la ziar. Totuşi, aşa, în principiu,
te întreb: Ce planuri intelectuale
te preocupă, cu ce ai vrea să-ţi
umpli ziua de mâine? Te întreb
pentru că, sunt singur, cariera ta
de publicist încă nu a ajuns la
apogeu.

D.{.: Mi-aş dori să creez o
revistă adevărată pentru copii,
să-i bucure, să le ofere tot ce su-
fletul lor ar dori să găsească într-o
revistă, dar atât de bine făcută
încât să-i smulgă de la internet şi
televizor. Culmea este că nu s-a
găsit nimeni după 1989 să facă
acest lucru. Mi-ar mai plăcea să
proiectez şi să coordonez - dar nu
sunt încă serios ancorată în
această idee - o publicaţie şi mai
specializată pe religie. Cred că
aici filonul este adânc, inepuiza -
bil - trăim într-o ţară majoritar
ortodoxă. Aş vrea să mai public
nişte cărţi de interviuri cu mari
personalităţi, poate şi nişte mo -
nografii, biografii ale unor oa-
meni importanţi. Mă mai atrage
ideea de a face emisiuni de radio,
mi-am descoperit această capaci -
tate de a comunica uşor, fără
emoţii, ba chiar cu plăcere, la mi-
crofonul dintr-un studio radio-
fonic. Şi cred că îmi vor mai veni
şi alte idei, nu-mi fac griji nicio -
dată pentru asta. 
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Discutabila genez`

Românului i-ai luat o coastă
Doamne ca să-i faci nevastă;
Turcului prin alt sistem,
Dintr-o coastă - un harem!

Transfer

C=nd trăiam în dictatură
Aveam păianjeni la gură
Iar acum în libertate
S-au mutat în altă parte...

P`storul rom=n şi... turma

Păstorul cel de pe urmă
Grijuliu cu a sa turmă
O m=nă prin frig şi ceaţă,
Spre un loc plin cu verdeaţă.

Retrospectiv`

În multe case de români
Care n-au avut o pilă,
În loc să vină Moş Crăciun,
A venit tot...Moş Gerilă.

Profesor ratat

Speolog de m=na-nt=i,
P=nă la sfîrşitul verii,
Ai şansa ca să răm=i 
Doar cu... Peştera Muierii!

Poporului român

Îţi sosesc veşti minunate,
Direct de la Bucureşti;
Vei m=nca pe săturate
Din trei p=ini şi patru peşti.

Condi]ie în tranzi]ie

Azi pe plaiuri româneşti,
În afaceri de te-arunci,
Trebuie să-ndeplineşti,
Cel puţin, zece porunci...

Dragoste şi Internet

Pe un site s-au cunoscut
Şi s-au iubit ca doi nebuni,
Virusul a apărut
...După nouă luni!

Retroced`ri

Primăria-n nouă’ş’trei,
După legea aia proastă,
I-a dat „coasta” înapoi
Transformată în nevastă.

Turnul Babel

Eu şoptesc în româneşte,
Odraslele englezeşte,
Soaţa ţipă păsăreşte
Soacra - cum se nimereşte!

Calamit`]i

Seceta de astă vară
Afectează-ntreaga ţară.
Însă paguba cea mare
Vine tot din guvernare.

Epigramistul-securist

C=t ai fi tu de prudent
Şi trăirea de discretă,
Se vede că eşti agent,
Că şi poanta e secretă.

De Anul Nou

Este arhiplină tinda
De cum se arată zorii.
Lui îi place mult colinda,

Dumneaei... colindătorii!

Am`nunte despre Ics

A-nvăţat la „Sf=ntul Sava”,
A venit pe lume toamna,
Taie frunză prin „Dumbrava”,
Doarme pe... Elena Doamna!

Tem` pentru acas`

Într-o zi dascălul Petru,
Dictă foarte furios:
„Să se afle diametru
...Cercului vicios!”

Tratament familial

Am=ndoi bolnavi, normal
Se tratează natural:
El cu păducel,
Ea cu... Ghiocel.

C`s`toria (defini]ie)

Ăsta-i adevărul, sper
După ultimul sondaj:
Paradisul la parter
Şi Infernul la etaj!

Unui proxenet:

După ce l-au „recoltat”,
Manual se ştie bine,
L-au băgat la „v=nturat” -
Că avea... corpuri străine!

Girel Barbu



172

Muncitorului român

Ai salar de milioane
Cum şi-a pus Guvernu-n plan.
În zadar însă Ioane,
Nu mai face nici-un ban!

Turism rural

Trec pe deal ciopoarele,
Behăie c=rlanii;
Lui îi plac mioarele
Dumneaei ciobanii!

La b`tr=ne]e

Are opt feciori cuminţi,
Şi toţi opt, oameni cu şcoală.
Însă grijă de părinţi,
Are-o soră... medicală.

Preferin]e florale

Fetele din urbea noastră
Vor lalele la fereastră.
Fetiţele de la sate,
Vor în dormitor... muşcate!

Cerere f`r` ofert`

Zise unul cam peltic:
- Vino-n pat, nu-ţi fac nimic!
Ea-i răspunse cu glas fin:
- Păi atunci, la ce să vin?

Sportivul ar]`gos

De trei ori l-am urmărit
Pe puştanul de Dumitru,
Chiar şi-atunci c=nd a sărit..
Cu prăjina, la arbitru.

Dup` nunt`

De mireasă s-a aflat
După nuntă, la potroace:
Mulţi i-au luat de îmbrăcat,
Dar mai mulţi vor s-o dezbrace.

Team` locativ`

„Situaţia e tristă,
(Ziceau nişte locatare)
Blocul nost nu mai rezistă
Cu at=tea... vibratoare!”

Leneşul de la ]ar`

De c=nd îşi pierdură slujba,
Cade peste d=nsul cerul;
Taie lemnele cu drujba,
De crăpat, le crapă gerul.

Paradox

Am aflat citind „Dreptatea”
(Un ziar politicos):
În oraş maternitatea
E pe strada FĂT-FRUMOS!

Dup` aderare

Azi în draga noastră ţară,
Unde viaţa-i o povară,
Trebuie să faci efort
Să convingi că nu eşti mort!

Munc` patriotic`

Primarul cu t=rnăcopul,
Vrea să îşi atingă scopul.
Vicele bl=nd ca o m=ţă
La lopată îi dă ţ=ţă...

Promisiuni electorale

„P=nă la sf=rşitul verii,
Vom ridica şcoli în două sate
Ca să-şi dea consilierii
Examenul de... capacitate!”

Rapsod recunoscut

Ca rapsod adevărat,
Şi c=nd ninge, şi c=nd plouă,
Dintre... Doinele din sat
Fluieră una sau două.

Se mişc` ]ara

De cum vine primăvara
Şi dă iarba, fir, cu fir,
Violent se mişcă ţara
...Înspre cimitir!

Intr`ri şi ieşiri

În UE treaba e bună
Bagi mătase, iese l=nă;
La noi bagi carne în carne,
Şi iese un drac cu coarne

Plimb`rea]a

Prin toată lumea umblată
A gustat din tot şi toate
„Îngerul” ăsta de fată
E un drac şi jumătate!

Zodie incert`

La bufetul de la ţară,
A fost, şi-a rămas Fecioară.
Dar chemată în instanţă,
E se pare în... Balanţă.

Fostul Pre[edinte

Preşedinte c=t a stat,
După legea aia nouă,
A tunat şi-a fulgerat...
Acum se face că plouă.

B`iat bun, s`n`tos tun

Premierul băiat deştept
Pe durata guvernării
I-a bătut inima în piept
În ritmul privatizării.

Taurul, spre abator:

„Am fost viţelul de aur,
Iar în vremea de apoi
C=nd mă văzui şi eu taur
Mă măn=ncă nişte boi!”
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George Rogoz

Lumina palidă a rarelor pete
gălbui se pierdea în cerul negru
ce începea la câţiva metri de pă -
mânt. Imobilele pluteau într-o
ceaţă densă, plumburie, pătate
rareori de galbenul şters al unor
ferestre vag iluminate. 

4729, pe numele mic Don,
strângea cu febrilitate la piept
„cadoul” în care investise toate
economiile şi avansul pe luna
următoare. Paşii lui mici şi repezi
răsunau pe caldarâmul uscat, dis-
trus pe alocuri, cu găuri umplute
cu un praf fin, murdar. De patru
ani, ca într-un ritual ce se repeta
identic, străbătea zilnic acelaşi
drum: casă-servici-casă; [i iar, şi
iar... într-o obsedantă succesiune
fără speranţă. 

Născut şi crescut în Subpolis,
obţinuse la 15 ani dreptul de a ie -
şi şi lucra la suprafaţă. A fost de -
taşat în relativ noul oraş Gorgon,
ridicat la câţiva ani după ultimul
război geofizic, ce cutremurase,
nu numai la figurat, dar şi la pro-
priu, întreaga planetă. Peste 90 %
din continente au dispărut atunci,
întrucât cele patru supraputeri au
subapreciat terifianta eficienţă a
noilor arme „curate”. 

Don făcea parte din prima
generaţie născută în subpolisuri.
Mama lui murise la naştere, iar
tatăl o urmase după nici doi ani;
fire mai sensibilă, nu se putuse
adapta condiţiilor de trai sub-
teran. Rarele deplasări oficiale

organizate la suprafaţă, unde
dom nea întunericul deplin, dato -
rat imenselor cantităţi de parti -
cule existente în ceea ce, anterior,
se numea atmosferă, nu l-au aju-
tat prea mult. Rămas singur s-a
chinuit mult, singura speranţă
fiind în lumea de „afară”. 

Oraşul, mai mult o cetate cu
ziduri masive, înalte de peste 50
m, cu clădiri cubice, prevăzute cu
copertine uriaşe de protecţie con-
tra uraganelor de praf distrugă -
toare, a fost construit de compa-
nia „Sold”, unica deţinătoare a
unei staţii orbitale lunare. 

Favorizat de o constituţie mai
robustă, Don s-a putut angaja la
exploatarea de cupru a compa -
niei. În urmă cu un an s-a că să -
torit cu Farmi, iar zilele astea ur-
ma să i se nască primul copil. Era
sigur că va fi băiat; prea şi l-a do -
rit mult, iar un băiat putea supra -
vieţui mai uşor. 

Se gândise mult timp la o sur -
priză, un cadou, pentru Farmi si
viitorul copil. Ei nu aveau alte ru -
de. Puţini erau dispuşi la naş teri
naturale, ce imobilizau o for ţă de
muncă luni în şir. Nata litatea re -
dusă, influenţată şi de o stare psi -
hică generală, refractară ideii de
procreatie în condiţiile unui vii -
tor sumbru, incert, departe de lu-
mina soarelui, au dus la adop ta-
rea, în limitele dotării tehnice, a
naşterilor în „eprubete”, aşa cum
se născuse şi soţia lui. 

Se hotărâse greu să aibă un co -
pil. Doar insistenţele ei l-au de-
terminat să ia aceasta decizie
hazardată. Ea dorea un copil nu -
mai al ei, al lor şi nu unul al între -
gii comunităţi, cum a fost ea. În
cazul copiilor naturali, până la 10
ani, aceştia aparţineau doar pă -
rinţilor. Ulterior ei erau pre luaţi
şi pregătiţi conform intereselor
comunitare, care, în ultima peri -
oadă, coincideau mult cu cele ale
Companiei. Nu era doar o impre-
sie; Compania era totul. Fără ea,
oraşul nu ar fi supravieţuit, sau ar
fi rămas un polis sălbatec, ca atâ -
tea altele. Nu făcea prea mult
pentru ei, dar totuşi făcea. „Ca -
doul” tot de la Companie îl pro -
curase. 

Mergea grăbit de-a lungul zi -
durilor negre, gândindu-se la cei
de acasă, prezenţi şi viitori. O
umbră s-a desprins dintr-un gang,
urmată de o a doua. O lamă me -
talică fulgeră scurt. Deviat de cu -
tia metalică, ţinută strâns la piept,
cuţitul s-a înfipt adânc în umăr. A
alunecat şi a căzut, lovindu-se cu
capul de marginea zidului de pia -
tră. Cutia i-a alunecat de la piept;
cu un zgomot surd, meta lic, a
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atins trotuarul. 
-Asta este, şopti una din um -

bre. Şeful a spus că valorează
peste 2000 de solini. Probabil
conţine bijuterii sau droguri. Este
destul de grea. 

-S-o ştergem până nu vine ci -
neva. ~sta cred că a mierlit-o.
Vântul va acoperi curând urmele.
Trage-l aici în gang, să nu fie
găsit prea repede. Dă cutia! Ce o
fi în ea? Este metalică şi are o în-
cuietoare destul de simplă pentru
mine. Am mai văzut din astea,
dar nu am deschis nici una; apar -
ţin Companiei. 

-Dacă e grea şi rămâne mai
puţin grea, crezi că se simte? Şe -
ful nu ştia precis ce este în ea;
i-a vândut pontul altcineva, care
ştia doar cât a costat conţinutul
„la prima mână”. 

-O variantă demnă de a fi ana -
lizată. Să o tăiem pe maidan. Ce
tot faci acolo? 

-Mă uitam de portofel, da n-are.
E plin de sânge; gata, s-o tă iem. 

\

Vântul sufla tot mai puternic.
Durerea surdă parcă venea de
peste tot. O mişcare mai bruscă
şi un fulger de durere îi străbătu
corpul, înfigându-i-se în creier.
Începea să-şi revină. Rănile de la
umăr şi de la cap sângerau din
plin. Era singur, în micul intrând
al contrafortului zidului înalt. În -
cercă să-şi oprească sângerarea
cu batista şi poalele cămăşii. Încă
nelimpezite, gândurile se zbăteau
sub nemiloasa apăsare a durerii
fizice şi sufleteşti. 

-Cutia?! răbufni ideea adânc
în rădăcinată în subconştient. Un
singur cuvânt şi îşi recăpătă lu-
ciditatea. Speranţele şi eforturile

lui, distruse într-o clipă. 
-Nu se poate... murmura sin-

gur, uitând durerea. Nu-i posi-
bil... De ce eu... De ce?! 

Se ridică foarte greu, fiecare
mişcare necesitând eforturi imen-
se. Încercă să se lege şi la cap, dar
mâna stângă nu îl mai asculta. 

-De ce mie...?! Se limită să-şi
şteargă sângele de pe faţă. 

Presă cu mâna rana de la umăr.
Nu voia să-şi sperie soţia, dar tre-
buia să ajungă acasă. Nimeni nu-l
ajuta pe stradă; ştia asta. Puteau
fi acuzaţi cei binevoitori, iar biro-
cratismul era groaznic. Privirile
lui alunecau de-a lungul pereţilor
şi denivelărilor drumului, în limi -
ta redusă a vizibilităţii; căuta o
umbră, o sclipire, ceva care să-i
arate că nu a pierdut definitiv ca -
doul. Spera inutil. Raţiunea îi
spunea clar că hoţii nu ar fi arun-
cat cutia înainte să o deschidă, iar
atunci totul ar fi fost pierdut. 

Dumnezeu, se gândi el, nu exis-
tă, dacă a acceptat să se întâmple
aşa ceva. 

Slăbiciunea punea stăpânire pe
el. S-a oprit de multe ori pe drum,
sprijinit de zid. A ajuns într-un
târziu. A urcat cu sufletul şi tru -
pul zdrobit treptele. S-a şters pu -
ţin de sânge pentru a nu-i speria.
Epuizat a sunat la uşă. A dorit să
le facă o surpriză plăcută; acum
surpriza era un om plin de sânge.
Lacrimile spălau crusta de sânge
ce începuse să se închege. Un
vacarm de glasuri răzbătea prin
uşa apartamentului său. Se în-
tâmplase ceva. 

Lumina palid-cenuşie se pre-
linse din cameră, când, în cadrul
uşii apăru vecinul său. 

-Felicitări Don. Ai un băiat do -
lofan. S-a născut acum o oră. Dar
ce-i cu tine?

Un fior îl străbătu, alinându-i
parcă durerile. Un băiat. O şansă
de supravieţuire a familiei sale.
Uitând cum arată, se repezi în ca -
mera alăturată, unde, în pat, la
piept cu noul născut, se afla Far -
mi, alături de soţia vecinului.

-Sunteţi bine? îngăimă el, ne -
ştiind ce să spună. 

-Da, până acum da. Dar ce-i cu
tine? răsună strident glasul ei. 

-Nimic grav. Am căzut şi m-am
lovit puţin, spuse el nevrând să o
sperie în acest moment. Mă ajută
vecinul să mă pansez. Stai liniş -
tită până revin. Ar fi dorit să ră -
mână cu copilul, dar nu se mai
putea ţine pe picioare. Sunt puţin
obosit, murmură. 

-Şi eu sunt cam obosită. Te-am
aşteptat, dar acum pot să mă odi-
hnesc. Nu înainte să-ţi povestim
„minunea”. 

-Ce minune? 
-Să vezi... Chiar când am năs -

cut şi vecina mi-a dat copilul în
braţe, o rază de soare, dar una
adevărată, a pătruns în casă, pe
geam, dinspre maidan, s-a reflec-
tat în oglindă şi l-a învăluit într-o
lumină vie pe micuţul nostru. A
fost incredibil. Un semn că des-
tinul lui nu va fi poate ca al nos-
tru, că el va vedea poate soarele
adevărat strălucind. 

Nu-i venea să creadă. Uimit,
Don se gândea la cutia cu capta-
torul fotono-gravific care i-a fost
furată. Conţinea o rază de soare.
Numai una; nu şi-a permis mai
mult. Provenea de pe staţia orbi -
tală a Companiei. O rază reală,
pentru copilul său, care, o dată
eliberată, dispărea în noaptea
eternă a Terrei. Raza lui a lăsat
urma speranţei pe chipul fiului
său.

Şi totuşi Există, îşi reproşă el. 
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Valentin Tufan

Atunci când m-am 
întors la origini...

În ziua-n care ceaţa s-a strecurat
printre pereţii vineţii, cu igrasie -
în ziua aia, am vorbit ore la rând
cu euglenele şi paramecii,
i-am filtrat prin mine
şi i-am întrebat
de existenţă şi formă -
când i-am prizat
mi-au răspuns.
Pe cerul Scandinaviei -
de mână cu paramecii
aurorele s-au scurs de pe cer
şi-au pictat cercuri şi forme.
Au aşezat muntele
peste cercurile concentrice din lac,
l-au sudat în magmă
şi-au filtrat lumina prin el
ca o prismă.
Din paletă
au erupt culori în noul univers -
cercurile au pliat în tipar
primele forme tip, şi i-au spus -
Andru.
Au creat o aură de magnetism
iar fiecare Andru şi-a ales culorile
ca un „liber arbitru”.
Prin iris a indus raţiunea
iar în piept a aşezat sentimentele -
apoi, cercurile s-au strâns în spirală
iar în abis a-nflorit din elipsă -
sufletul.

De n-ar fi 
strada...

Strada dintre noi s-a-ncolăcit de nouă ori, trăieşte din ce mai mestecă
melcul din boscheţi
între noi, strada se cruceşte şi-nroşeşte baloane în apus -
ştii că ne-ntâlnim adesea în week-end când strada doarme în spatele
semnului „Interzis”
atunci ne prindem mâinile alungite strânse-n pumn, ne iubim
şi ne legăm cu o jartea lată cât ecuatorul.
Sub staţia de tramvai, dormim, până ce se rupe jarteaua,
înfulecată de stradă -
e luni...

Data şi locul naşterii: 21 Iunie 1988, Buzău 
Studii: Facultatea de Litere şi {tiinţe, Specializarea
Administraţie Publică (Licenţiat); Curs Master finalizat,
Specializarea Administraţie Publică şi Integrare Europeană,
din cadrul Universităţii Petrol - Gaze din Ploieşti, 2010-2012

Debut literar: Revista „Spirala cunoaşterii”, 
Nr. 2, Februarie 2013, Ploieşti

Apariţii online: Revista „Singur” 
cu un grupaj de cinci poeme 

Premii [i diplome

Premiul II în cadrul unui concurs de eseuri 2005
Diplomă de merit pentru activitatea din cadrul Cenaclului
„Orfeu”
Diplomă de participare, sectiunea epigramă şi poezie, în
cadrul concursului de Poezie şi Epigrame „Romeo şi Julieta
la Mizil”, Ediţia a VI-a
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Maghiarii [i-au ales un nou
pre [edinte al asocia]iei lor cultu -
ralo-economico-civico-politice,
intitulat` UDMR. O asocia]ie ca -
re nu are statut de partid [i, totu[i,
\[i extinde influen]a tot mai mult,
de la o zi la alta, at=t asupra parti -
delor de la Putere, c=t [i a celor
din Opozi]ie. O asocia]ie care a
g`sit p=rghiile cele mai potrivite
pentru a contracara pierderea spri-
jinului \n r=ndul propriilor vo -
tan]i, lovi]i [i ei la fel de dur de
m`surile aberante de austeritate
din ultimii doi ani, cu ob]inerea
unor drepturi colective de mult
a[teptate, dar inacceptabile pen-
tru popula]ia majoritar` a ]`rii. 

Succesele punctuale ob]inute
de UDMR \n ultimii 20 de ani au
conferit acestei forma]iuni hi bri -

de, f`r` nicio legatur` cu o au -
tentic` democra]ie, pozi]ii privi-
legiate \n alian]e de guvernare
sau de sus]inere parlamentar` a
celor a fla]i la Putere. 

Sunt [i voci care caracterizeaz`
politica dintotdeauna a UDMR-
ului ca fiind una a [antajului. Un
[antaj \n fa]a c`ruia au abdicat,
pe r=nd, mai toate partidele ro -
m= ne[ti de dup` 1989.

Ceea ce s-a \nt=mplat la Ora -
dea, cu prilejul amintitului Con-
gres, d` \ntreaga m`sur` a dec`-
derii clasei politice rom=ne[ti. O
forma]iune etnic`, fr`m=ntat` de
vizibile r`zboaie interne, cu mi -
nime contribu]ii la \ncerc`rile de
ie[ire a ]`rii din criza prelungit`
\n care se afl`, tot mai pu]in vo -
tat` de c`tre etnicii maghiari, s-a
trezit ridicat` \n sl`vi nu numai
de premierul Emil Boc, \n cali-
tate de pre[edinte al PDL, [i
„onorificul” Cristian Diaco nes -
cu, de la UNPR, ci [i de „tinerii
[i nelini[ti]ii” Victor Ponta (PSD)
[i Crin Antonescu (PNL). 

|n goana dup` voturile ma -
ghiarilor, [i Puterea [i Opozi]ia
au f`cut temenele gre]oase de la
tribuna Congresului, spre satis-
fac]ia nedisimulat` a mogulilor
UDMR [i a unei s`li pline cu un
public format din sus]in`tori ai
lui Kelemen Hunor, Eckstein-
Kovacs Peter sau Olosz Gergely.

Noul pre[edinte al UDMR,
Kelemen Hunor, actual [i contro-

versat ministru al Culturii \n ca -
binetul Boc, a preluat discursul
insinuant [i iritant al lui Marko
Bella, vorbind despre necesitatea
imperioas` a colabor`rii cu gu-
vernul Ungariei, despre impor-
tan]a vital` ca UDMR-ul s` r`-
m=n` la guvernare [i, culmea, de
a-[i g`si un loc [i \n viitoarea co -
ali]ie a Puterii, pentru a ob]ine [i
mai multe drepturi pentru ma -
ghiarii din Rom=nia. Kelemen
Hunor se vrea a fi un pre[edinte
[i mai influent dec=t a fost, 20 de
ani, Marko Bella [i, nu \n ultimul
r=nd, de a transforma UDMR-ul
\ntr-o for]` politic` [i mai puter-
nic`! Niciun cuv=nt, \ns`, despre
\ndatoririle acestei forma]iuni fa -
]` de Rom=nia [i fa]` de popu -
la]ia majoritar`...

Au trecut deja c=teva zile bune
de la \ncheierea acestui Congres
[i politicienii Puterii, precum [i
cei ai Opozi]iei nu sufl` nici m` -
car un cuv=nt prin care s` r`s -
pund` la provoc`rile caracteris-
tice ale UDMR-ului, lansate de la
tribuna vorbitorilor [i care au un
singur scop: autonomia total`!

P.S. Un prieten \mi spunea s`
fiu atent la ce scriu, ca nu cumva
s` fi fost vorba, doar, de o traduc-
ere gre[it` a discursurilor din
maghiar` \n rom=n` [i vice -
versa...

(februarie 2011)

C`lin Ghe]u
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MURMURE NORMALE

Nimic de ploaie
poate 
ceva
praf
pe retină
verde
şters
urme de lilieci
împuşcaţi cu alice de lumină
nimic din tăcere
dincolo de fulgere
murmure normale
firul tăiat
două inimi
lipăind 
prin labirintul sângelui
în picioare goale

SEPTEMBRIE

Voi pleca departe
cu trenul
cu trenul călătoriile
par cu adevărat lungi
voi pleca departe
ca într-o vacanţă de vară
mă voi despărţi dramatic

de toate iluziile mele
în gară
se vor flutura batiste
cineva
fără chip
va alerga pe lângă tren
şi eu
voi plânge puţin
(plâng întotdeauna puţin)
voi închide fereastra
şi voi despături
un sandwich
pe care îl voi mânca
având ochi încă umezi
voi bea ordonat
din termosul vechi
un degetar de cafea
voi citi Tom Sawyer
şi voi adormi
în cele din urmă
cu capul
pe umărul domnului Caragiale
voi coborî în prima staţie
şi mă voi întoarce
încărcat de suveniruri
tocmai la timp
să îmi fac ghiozdanul
pentru prima zi de şcoală
din a doua viaţă
risipită...

Din volumul „Teoremele iberice”
Editura Rafet, 2007
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Dl. Alex. Oproescu intimidea -
ză, din nou, cititorul (dar şi speci -
alistul erudit) prin performanţele
fiecărei scrieri proprii. Aflat încă
în plină forţă creatoare, dezvăluie
pentru prima dată cronologia u nei
adevărate enciclopedii a miş că rii
cultural-literare de la subcurbura
Carpaţilor buzoieni. Despre mo-
tivaţia şi arhitectonica acestei
cărţi ne sunt mărturie câteva fra -
ze din Cuvânt înain te: „<Litera-
tura în publicaţii buzoiene şi
râmnicene: 1839 - 2000>, iată
cartea pe care o port în suflet de
atâţia ani! Sunt aici 231 de ti tluri
dispuse alfabetic, pe perioa de
semnificative: 1839 - 1949, 1949
- 1989, 1989 - 2000. Ţinând cont
că la început de secol XXI s-au
înregistrat producţii publicistice
de excepţie, almanahuri şi re-
viste, am dorit să le semnalez la
<Addenda>, astfel încât cititorii
să rămână cu impresia cea adevă-
rată, pe care minunaţii oameni de
presă şi scriitorii din a cest spaţiu
spiritual o merită”. Sublimă inspi-
raţia acestui „adaos”!

Prin specificitatea ei, „Litera-
tura...” e o lucrare unică în biblio-
grafia tuturor centrelor culturale
româneşti. O asemenea îndelet-
nicire benedictină îl aureolează
pe autor, întregindu-i opera cu în -
că un segment de înaltă valoare.
Stratificată alfabetic, fiecare ga-
zetă este disecată, de la număr la

număr, reliefându-i chirurgical
giuvaerele aproape uitate prin
ani, decupând o infinitate de in-
formaţii - nume, sigle, editori ale,
intenţii, previziuni, atitudini, mo-
ravuri ş.a.m.d. E o muncă uri aşă,
precum este şi efigia omului
Alex. Oproescu, numele său fi -
ind permanentizat în palmaresul
Cărţii româneşti. E o datorie a
autorităţilor de resort în a puncta
cu un indice exclamativ această
realizare, autorul trebuind a fi de-
clarat Om al Anului, în tot mai
efervescenta mişcare literară bu-
zoiano-râmniceană!

Reflectoarele cărţii Domniei
Sale mă îndeamnă să mă întorc
prin vârste la primul titlu de ga-
zetă, celebrul „Vestitorul beseri-
cesc” (1839 - 1840), cu câte 51
de numere în fiecare an, impri-
mat la Tipografia Sf. Episcopii
din Buzău - acesta fiind cel dintâi

periodic românesc în şi din acest
domeniu. De aceea, voi desprin -
de din a sa Înştiinţare un paragraf
egal cu un prelung psalm, urmă-
toarele rânduri fiind scrise cu o
precizie cărturărească uluitoare
şi într-un limbaj modern cu par-
fumate intruziuni ale epocii de
atunci: „Supt însemnaţii, cu înce-
perea anului viitor, voesc să dea
la lumină o foae religioasă şi mo-
rală subt numele de mai sus. Tre-
buinţa unei asemenea foi este
cunoscută de tot omul care preţu-
eşte religia şi cunoaşte puterea
moralului. O naţie este tare când
e tare în religie şi puternică în
moral”. Concret, „<Vestitorul>
va coprinde povestiri, anecdote,
sentenţii şi tot felul de articole re-
ligioase şi morale şi alte înştiin-
ţări din lăuntru şi d’afară care se
ating de sfera ei, ori au raport cu
scopul care şi l-a pus: de a hrăni
duhul religios şi moral ce a ca-
racterisit totd’auna pe naţia ro-
mânească. Iear adaosul [un
<supliment> săpt`m=nal devenit
lunar] se va alcătui din articole
alese din cele mai frumoase me-
ditaţii religioase. Preţul pentru
amândouă foile este un galben
împărătesc pe an”. (18 dec. 1838).

„Vestitorul...” a fost şi este încă
un program testamentar prin „În-
ştiinţările” sale semnalate de ma -
re le cercetător cu o emoţie în lă-
crimată, precum este şi întreaga

Gheorghe Istrate
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Ieri, împreună cu alţi doi co -
legi, mă refer la Tudor Cicu şi
Nicolae Pogonaru, am lansat
„Scrisori din Anglia”, un volu -
maş de co res pondenţă pe timp
de pace caldă. Tudor a prezentat
un vo lumul al său de parodii, iar
Nicolae Pogonaru o carte de
versuri. Nimic mai firesc. Au
luat cuvântul din sală, nişte nu -
me speciale pentru noi: Stelian
Grigore, Călin Ghe ţu, Dumitru
Dănăilă, Sorin Bur lacu, Aurel
Anghel, Titi Damian, Mihai M.
Macovei, Aurel Ganea şi mulţi
alţii ale căror nume îmi scapă
acum. Îmi cer scuze. Cu acest
prilej, văzând în sală câţiva foşti
colegi de cenaclu, cum ar fi Că -
lin Gheţu şi Emil Niculescu, am
avut intenţia să vorbesc despre
începuturile mele literare. Mi-am
amintit de vechiul cenaclu „Via -
ţa Buzăului”, de şeful acestuia,
poetul Puiu Cristea, şi de genera -

ţia mea rebelă, echipa cu care
am cam trecut prin lite ra tură:
Gheorghe Ene, Gheorghe Iova,
Bebe Ţânţăreanu, Dan Di nu,
George Tarara, Geor ge Vio rea -
nu, Marian Dinu, Spi ridon Râm-
niceanu etc. etc.

L-am văzut în sală pe Călin
Gheţu şi mi-am amintit că da -
torită lui am luat drumul litera-
turii. El şi cu Puiu Cristea erau
cele mai autorizate voci din ce-
naclu. Cine citea acolo, pleca
acasă plângând. Pe mine nu m-au
belit, citisem nişte poezioare,
pentru că, preventiv, la timp, Dan
Dinu şi Călin Gheţu au deza -
morsat eventuala furie a celor
din jur. Nici azi după vreo 3 de -
cenii şi ceva, nu pot demonstra
că sunt „scriitor”. În schimb,
cărţile mele sunt do vada că am
muncit onest, cu sârg. Singurul
care, atunci, în acele vremuri în
care viitorul avea o singură cu-

loare mortu ară, a afirmat în clar
că voi deveni scriitor, a fost Călin
Gheţu. Am luat acea pro feţie ca
pe o obligaţie morală. Nu-mi
amintesc să-i fi mulţumit vreo -
dată lui Călin Gheţu pentru acea
încurajare în alb. M-am întors,
ca să zic aşa, la locul faptei. La
acea imagine reală a unei gru -
pări literare care a dat literaturii
buzoiene destui scriitori onora-
bili. Timpul a trecut. Dar nu şi
me moria mea. Am scris aceste
rânduri doar pentru a mulţumi
public lui Călin Gheţu pentru
bunătatea şi diplomaţia sa pro -
verbiale. Eu căruia, i-au spus
câţiva mari scriitori, sunt „negru
în cerul gurii”, am şi momente
cosmice în viaţa mea mai scurtă
decât un punct. Uneori, din nos-
talgii fireşti, simt nevoia să-mi
spăl cu lacrimi sufletul. Mă o -
presc aici. Cam asta e chesti -
unea...                       (Marin Ifrim)

operă oproesciană.
Cel ce depune efortul de a citi

integral acest dicţionar va avea o
lectură „dură” din cauza densită-
ţii detaliilor, dar şi perfect recom-
pensatorie.

Încet-încet, acest armonium
gazetăresc capătă chipul unui
adevărat „roman” cu virtuţi de le-
topiseţ al minuţiei dar şi al cu-
prinderii exprimării literare de-a
lungul a peste un veac şi jumătate
de trăiri în laboratorul esteticului
şi al moralei timpurilor care s-au
petrecut, până în pragul zilelor
noastre. Privite (citite) în baso-
relief, periodicile au catifelări şi
asprimi stilistice notabile, volu-
mul dlui Alex. Oproescu deve-

nind un fel de „compendiu” al is-
toriei literaturii buzoiano-râmni-
cene de la începuturi până azi. E
o reuşită de un incontestabil inte-
res naţional, fiindcă în afara con-
deierilor „locali”, multe pagini
poartă semnătura unor clasici
precum I. L. Caragiale, N. Iorga,
O. Goga, G. Coşbuc, G. Bacovia,
T. Arghezi, Al. Vlahuţă, până la
cei în curs de clasicizare: Ion Ca-
raion, Ion Gheorghe, M. Sorescu,
I. Băieşu... O carte care face, cum
se spune, sociologia şi psihologia
ficţiunii literare autohtone.

Dl. Alex. Oproescu este recu-
noscut prin eleganţa, sobrietatea,
exactitatea şi ineditul datelor
biobi bliografice, memorialistice

şi de istorie literară care conferă
o unitate cu totul specială întregii
sale opere cărturăreşti.

„Literatura în publicaţii buzo-
iene şi râmnicene...” se alătură
duhului celorlalte volume proprii
prin dificultatea documentării (în
majoritatea ei la Biblioteca Aca-
demiei Române), prin forţa de a
fi fost citit totul, prin gustul, se-
lectarea şi valorizarea citatelor,
prin înzestrarea cu un talent ex-
cepţional a autorului, cel care es -
te refondatorul sacru, după Basil
Iorgulescu, al Bibliotecii jude-
ţene „V. Voiculescu” din bătrânul
nostru oraş Buzău. 

(aug. - sept. 2013)
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DE-AR FI O JOAC~

De ce searbăd zilele se scurg
Pe drumul pe care
Sorţi de-ntoarcere nu-s ?
De s-ar întoarce din nou la izvoare,
Aş înţelege grăbitul exod;
De-ar fi o joacă, 
m-aş împăca,
dar curgerea-i una
cu singurul sens...
absurdă jivină
acest univers!

M~ AB}IN

Mă abţin 
să întind mâna în zori
către răsărit
de teamă
să nu-i brăzdez obrazul
încărcat de miresme.

Un singur pas
şi umbra mi-ar cădea
strivită
sub aripa adâncită în glod.

DE DINCOLO

Priveam luna
cum trecea aşa ca o doamnă
peste podgorii,
savurând aroma amară
a vişinilor înfloriţi;
îşi trecea vârful degetelor
cu delicateţe
prin părul argintat
al pădurii, 
apoi îşi continua drumul
purtându-şi trena,
cu eleganţă suverană, 
peste văi şi coline
ca să se piardă
în tufărişul din nori
de dincolo de singurătăţile mele.

...ŞI SE LAS~ R~COAREA

noaptea
trece aşa
prin coridoarele sângelui
ca o fantomă a fântânilor
cu ochi galbeni de viperă.
Bănuţii de argint ai frunzelor
clipesc cuminţi
sub bolta greoaie
a liniştii
şi se lasă răcoare

S-a născut în comuna Cernăteşti, jud. Buzău, sat Fulga, la 21
ianua rie 1936. Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii
„Al. Ioan Cuza” din Iaşi. Până la pensionare a lucrat ca profesor de
limba şi lite ratura română la Şcoala Generală din Racoviţeni, Buzău.

Prin Mircea Chiriţă poezia buzoiană se reîntoarce în matca sa
na turală, lirismul acestuia fiind, evident, unul de factură clasică,
cu meta fore robuste şi de mare fineţe în acelaşi
timp. Poeziile au vioiciune şi sclipiri arghe ziene,
păstrând acea prospeţime lu dică specifică: „Vă
jur acum c-o poftă colosală:/ că mă-ndoiesc de
toate e fără îndoială”.                                     (M.I.)
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L-am cunoscut prin 2005, în
bi blioteca de la Casa de Cultură
a Sindicatelor Buzău, unde men-
torul lansărilor de carte, e vorba
despre poetul Marin Ifrim, mi-l
prezentase ca pe singurul poet
buzoian deţinător al unui premiu
USR, dar nu-mi putea dărui vreo
carte a maestrului Ion Stanciu,
deoarece nu deţinea, în biblio-
tecă, niciuna. Cu prima mea carte
de poezie „Cu marea în suflet”,
2005 - de la acea lansare - au
urmat alte 4 cărţi (un roman, un
volum de povestiri, o nouă carte
de poezie şi un volum de comen-
tarii literare, în care nu e cuprins
nici un eseu despre Ion Stanciu,
pentru că, până la acea dată, poe-
tul nu mai scrisese aproape mai
nimic). Abia, în volumul meu de
critică „Asediul cuvintelor”, din
2010, am introdus co men tariul la
cartea sa „Con  stelaţia miresmei”,
2008, într-un eseu cu titlul „Un
poet vizionar”. Ion Stanciu trecea
prin biblioteca sindicatelor de la
Casa de cultu ră, pe la lansări de
carte, lua cuvântul, dar rămânea
pentru mine, în continuare, o
enigmă. Aşadar, ce făcuse cu cei
20 de ani de tăce re, cu poezia?
Străduinţa poetului Ion Stanciu,
din acele metapo e me (din 2008),
era să biruie încă o dată „timpul
(care) se dilată pâ nă încreme-
neşte”, să reintre în spaţiul câşti-
gat cândva pe merit, SĂ REDE-

VINĂ TIMP. Din ultimul său vo -
lum de poezie „Pasteluri metafi-
zice”, Ed. Pastel - Braşov, 2012,
mi-au rămas întipărite, în memo-
rie, versurile: „El umblă pe o
stradă lăturalnică, departe de car-
tierele luxoase;/ este plin de mă-
răcini pe dinafară şi dinăuntru”
(„Poetul şi poezia”). Să fi văzut
„ochii lui... înaintea tuturor?”, în-
săşi vederea „lumina vederii”,
îna inte de a ajunge la capătul dru-
mului, în viaţă? Sunt sigur că
avusese, când scria aces te ver-
suri, presentimentul morţii. Mi-o
spusese pe 21.12.2012, când ne
întâlnisem, în holul Lice ului
Economic, şi încă profesa. Mi-a
dăruit, atunci, cartea lui „Paste-
luri metafizice” şi, arătân du-mi
fotografia de la pag. 6 (cea cu pă-
lărie neagră) mi-a spus: „Uite,
această fotografie aş vrea să mi
se pună pe cruce”. Am încreme-
nit. Pentru asta mă chema se?
Să-mi spună aceste cuvinte nefi-
reşti? Mi-a mărturisit, pe ho lul
Liceului, cât am stat de vorbă, pe
o canapea, că mi-a citit cartea
„Liviu Ioan Stoiciu - Poezia şi
subteranele ei”, că ar vrea să
scriu o carte, asemănătoare, şi
despre el. N-am promis nimic.
Mai ales, că o astfel de aventură

(ca cea de dinainte) fusese o în-
drăzneală din care, încă, nu-mi
revenisem. Dar, am scris, recent,
„Niciodată parodii...” ce cuprin -
de şi eseul despre el. Îl postasem
de ziua Sf=ntului Ioan, pe 7 ian.
2013, pe blogul meu, la postarea
nr. 288 (nu-mi vine să cred ce
tânăr era în fotografia luată din
„Antologia lui L. Ulici...”), după
care îi parodiam pe poeţii despre
care auzisem, în viaţă, câte ceva.
La Râmnicu Sărat mi-a atras
atenţia un domn ca o umbră, cu
barbă, îmbătrânit mult înainte de
vreme. Era Ion Stanciu. Am bă-
nuit, încă de pe atunci, că, înainte
de a-l chema la el, Dumnezeu l-a
răsplătit cu un loc, în „marea tre-
cere”, la prezidiu, lângă Astaloş
şi E. Lungeanu. Semăna acolo cu
portretul lui V. Voiculescu, cel
din holul Bibliotecii de la Buzău.
Azi, cartea mea „Niciodată paro-
dii...”, în care postarea nr. 288 de
pe blog i-a îndeplinit o parte din
rugăminte, a rămas nedată poetu-
lui. S-a grăbit să plece în Biblio-
teca Cerească a lui Dumnezeu,
fără cartea mea şi fără să-şi ia un
ul tim rămas de la poeţii buzoieni.
Dar scrisese poeziile din „Paste-
luri...” cu dedicaţie celor trei co -
pii ai săi „iubiţilor mei co pii...

(Ion Stanciu s-a mutat, din 19 oct. 2013, în Biblioteca Cerească)

Motto:
„Despre mine nimic nu-ţi aminteşte şi nu-ţi

poate spune iarba.”
(Ion Stanciu: Troiţa)

Tudor Cicu
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cărora, eu şi inimoasa lor mamă,
Georgeta, le mulţumim pentru
respectul lor filial”, apoi „consă-
tenilor... din satul Lanurile jud.
Buzău... pe care-i văd mereu în
vis... privind cerul şi aşteptând
răbdători ploaia, dar şi lărgind
mereu cimitirul” şi, nu în ultimul
rând, „memoriei prietenilor mei,
de care îmi este atât de dor (şi
enumeră câţiva poeţi, cu toţii dis-
păruţi - n.n.)... cu speranţa că toţi
mă veghează de sus, din cer.”
Când ne mai cunoscusem cât de
cât, l-am avut alături, în delegaţia
scriitorilor care îl sărbătoreau pe
profesorul Stelian Grigore, acasă
la el, la Ţinteşti. Luase, după ce
mi-am ţinut eu spiciul şi poetul
Ion Stanciu, cuvântul, arătând că
nu „sentimentalismul este moto-
rul poeziei lui Stelian Grigore”,
şi a vorbit despre înţelepciunea
poematică a versurilor din „Ne-
greşitele cărari” punctând pe
„aplecarea spre pastel a poeme-
lor”: Plop singuratic; Toamnă
târzie etc... Prezentându-l pe Ste-
lian Grigore ca pe un înţelept al
satului său, un îndrăgostit de oa-
meni, de fiinţele plăpânde, Ion
Stanciu a surprins şi cealaltă la-
tură a poetului Stelian Grigore, în
care scrie poezie despre veteranii
de război: „aceste lucruri s-ar fi
pierdut definitiv dacă cineva
(precum Stelian Grigore) nu le-ar
fi rememorat din când în când”.
Apoi, în urmă cu câţiva ani, îm-
preună cu poetul Nicolae Pogo-
naru, Ion Stanciu şi Stan Brebe-
nel (Brebenel era cu maşina - au-
toturismul „Dacia”, a lui pro-
prie), ne întorceam de la Hârşo-
va. Fusesem la o întâlnire cu scri -
itorii din Slobozia şi Constanţa.
Era devreme. Şapte-opt seara.
Speram să ajungem la casele

noastre şi să savurăm o bere lân -
gă televizoarele noastre. Juca
Steaua, în liga campionilor, cu o
echipă din Georgia: Dinamo Tbi-
lisi. Abia ieşisem din Amara,
când „Dacia” lui Stan Brebenel a
hârâit de două ori, i-au urmat câ-
teva rateuri „ca o tuse seacă” şi
s-a oprit. Ne-am dat pe lângă ea,
dar oricât am umblat la jiglere, la
platină, la delcou, la bujii, nici în
ruptul capului n-a vrut, nici de-a
dracului, să mai pornească. Am
început să împingem de ea, până
la primul deal, ca, împinsă la vale
(gândeam noi) şoferul să o por-
nească introducând maneta în vi-
teză. Nici aşa n-a vrut. Altă
soluţie nu aveam decât să o îm-
pingem, încet-încet, cale de 8-9
km, până la Griviţa, unde ştia
Stan Brebenel un „peco” şi ne
găseşte un mecanic prin sat. Bre-
benel împingea pe lângă ea, ţi-
nând cu mâna de volan, eu din
spatele maşinii (eram cel pe care
se baza Brebenel, deoarece Ninel
Pogonaru ţinea o mână pe capotă
şi urla ca lupii de alarmase în sa-
tele vecine, toţi câinii), iar în ur -
ma noastră, la doi-trei metri,
venea agale Ion Stanciu. Când şi
când, îl auzeam: „Staţi măi, mai
uşor, să vin şi eu”. Îmi era ciudă
pe el (deşi îl ştiam cu diabet), adi -
că noi trebuia să împingem din
toate puterile iar el, na! ar dori
domnia sa să-l urcăm şi-n maşi -
nă, că nu se poate ţine, de căruţă!
La „peco” am găsit un mecanic,
unul d-ăla, târâie-brâie, de ne-a
ţinut trei ore pe lângă maşină. Eu
cu Ninel Pogonaru beam bere la
cutie (avea la „peco”), iar Ion
Stanciu a dat pe gât două sticle de
„spumos”, că avea diabet. Dimi-
neaţa, pe la trei-patru am ajuns în
Buzău. Pe noi ne-a debarcat pri-

mii, iar pe Ion Stanciu l-a dus
Stan Brebenel până aproape de
blocul său, dar se pare că a avut
de furcă, fiindcă acesta nu mai
recunoştea locurile pe unde tre-
cea şi „se mira” ce caută el în
„taxi” la ora aia. Amintiri asupra
cărora, cum ne întâlneam, mai
apoi, la o bere, cum ne dădeam
pe spate, când ne aminteam de
acea noapte, de tot hazul. Cu vo-
lumul „Constelaţia miresmei”
apărut la Ed. Fundaţia Luceafărul
- 2008, Ion Stanciu a rupt „tăce-
rea în poezie” lăsată de peste 20
de ani şi ne dezvăluie un „poet nu
atât al ideii, cât al fastuosului ide -
atic, căutător printre lucruri şi fe-
nomene...” (după Dan Cristea în
Cuvânt înainte din postfaţa la
carte). Străduinţa poetului Ion
Stanciu, în acele metapoeme ale
volumului, era să biruie încă o
dată „timpul (care) se dilată pâ nă
încremeneşte”, să reintre în spa-
ţiul câştigat cândva pe merit, să
redevină timp. Şi spun asta pen-
tru că Ion Stanciu este un poet al
profunzimilor despicate de apele
cuvântului şi atât de des bătute de
vâslele poeţilor care au generat
un întreg evantai de Frumuseţi
cântate, în meta-scriituri, meta-
poeme etc..., pentru a recompune
imaginea unui întreg vizionar.
Cititorului nu-i poate scăpa per-
cepţia încremenită a uimirii poe-
tului în faţa lucrurilor terestre ce
nu-i pot permite (asemenea poe-
ţilor de mare respiraţie, precum
Rilke) să înainteze şi să se des-
prindă, într-o altă trecere firească
către înţelegeri astrale, zări vâ-
nate numai de cei hărăziţi scrisu-
lui. Ion Stanciu debutase cu volu-
mul de poezie „Despre uimire”,
în 1975, apoi cu „Fiinţa con-
cretă”, 1979, şi atrăsese atenţia
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criticilor. Iar în 1976 primise Pre-
miul de debut al USR pentru vo-
lumul de versuri „Despre uimi-
re”. Ori, nu de aceea, Laurenţiu
Ulici pariase pe poetul buzo- ian,
ci fiindcă Ion Stanciu i se păruse
„o mare promisiune a generaţiei
tinere...” (L.Ulici: „Pri ma ver -
ba”, 1978, p.12). Atunci, sunt în-
dreptăţit eu, acum, să mă întreb
(cu prudenţa unuia ca Morome -
te): măi, ce încurcătură! Ce neno-
rocire se prăvălise peste această

fiinţă poetică, de nu mai scrisese
o carte de poezie ani întregi, adi -
că, hăt!... până la „Constelaţia
miresmei” în 2008? L-am regăsit
pe poet şi în Antologia lui L.
Ulici, la pag. 505, cu 7 poeme.
„Despre mine nimic nu-ţi amin-
teşte şi nu-ţi poate spune iarba”
(Ion Stanciu: „Troiţa”). Era con-
vins că cerul satului Lanurile
(fosta Nicolae Fleva) - unde s-a
născut -, e prelins în graiul de
taină. Poemele din tinereţe (măr-

turiseşte într-un poem) şi le-a
scris, deseori, în umbra cimitiru-
lui, când satul îşi scutura de pe
crupă cenuşa ruginie a frunzelor
de porumb. La ore înaintate (du -
pă amiaza: trimis de-ai lui cu sa -
pa la prăşit) când sirena se făcea
auzită sus în ceruri (i se părea?),
pleca spre casă, cu pumnii înfipţi
în buzunarele paltonului „vechi
şi demodat”, cu întrebarea me reu
răscolitoare: „Se va găsi un vers
să întrebe de mine?” 

A murit Ion Stanciu

Acum câteva minute, am
primit trista veste că a murit
scriitorul Ion Stanciu, cel mai
„vechi” membru buzoian al
USR. Era bolnav. Era de aş -
teptat. Totuşi, parcă, măcar
din milă, moartea nu ştie de
nimic. Despre Ion Stanciu am
scris ca despre nici un alt bu-
zoian. L-am respectat chiar şi
când era greu de înţeles în
fibra sa intim-intelectuală. E
vorba despre un reper poetic
indubitabil. Începând cu ver-
surile sale, în anii 70, poezia
buzoiană şi-a schimbat maca -
zul de la sine: a devenit mai
performantă, mai bună de uns
sufletul. Mie mi-a fost ca un
frate. Între ţărănia noastră,
două sate răsădite de Dum-
nezeu în imensul Bărăgan,
Lanuri (Fleva) şi Bălăceanu,
sunt vreo 3 kilometri depăr -
tare. Nu pot să scriu mai mult
de atât. Mă doare sufletul. Fără
Ion Stanciu, fără Gheorghe
Ene, fără Ion Nicolescu sunt
speriat. Din ce în ce mai sin-
gur. Dumnezeu să-l ierte...

M.I. - 19 octombrie 2013

Tocmai mi-a scris franţu zoai -
ca noastră din Paris, Marilena
Lică - Maşala. Mi-a transmis
condoleanţe pentru scriitorul
Ion Stanciu şi m-a asigurat
ferm că acesta va rămâne ca
parte distinctă în Proiectul „Du
Congo au Danube”, antologie
la care se lucrează de zor, în

componenţa acesteia fiind, îm -
preună cu alţi poeţi români şi
tot atâţia poeţi din Congo, Du-
mitru Ion Dincă, Ion Stanciu şi
subsemnatul. 

Traducerea în franceză este
asigurată de Marilena Lică -
Maşala.

M.I. - 22 octombrie 2013
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LINIA ORIZONTULUI

Aleargă, aleargă, scutură-te
De rănile paşilor tăi
Iluzie transformată-n plete blonde
Sărutând linia orizontului
Ca un punct de refacere 
Ca o gară de tranzit.

ANIVERSARE TRIST~

Între noi - parfumul tristeţei
Singura picătură curată
Viaţa - o umilă cutie de vopsele
Din care-mi zugrăvesc
Înţelesuri de neînţeles
Cineva îmi fură în februarie
Câte un tablou
Drept amintire

MELANCOLIE

Banca stă tristă ca o definiţie
Pletele sălciilor mângâie aerul
Valurile înverzite din ochii tăi
Fug speriate spre maluri
Clipa întoarsă spre ieri sângerează
Ofilite petale de gând
Mă frământă, mă plâng...

sensul vieţii este
o nuntă fără mireasă
poezia, credinţa ori melancolia
n-or să ne schimbe.
văd numai oameni pe care
trebuie să-i cumperi,
cel ce trădează ajunge bastonul orbilor.
Cerul e, totuşi... senin!

ştiu, am dreptul să nu spun nimic.
o să plec din viaţa voastră,
trebuie săpun deoparte
câteva clipe alburii pentru orele negre.

lumea întreagă e cu 3 cuvinte
în urmă.

u
întind mâna, iau şi arunc
şi împing noaptea în ziuă,
s-o sting...

cu jocul subţirimii terminat,
devin o trecere pe lângă, 
o viaţă-nghesuit într-o pungă.

în timpul ăsta strâmt,
ca un
locaş de proiectil
de tun,
mă închircesc
altfel - 
punct încovrigat.

Nicolae Tudor s-a născut pe 10 noiembrie
1958, în Buzău. E un poet şi un prozator
atipic. Experimentează tot timpul. Lucrează
în domeniul imagisticii. A debutat editorial
cu romanul „Duminicalii”.
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În urma unei discuţii cu scrii-
torul Marin Ifrim am aflat de
existenţa unui dicţionar al mem-
brilor Ligii Scriitorilor Români.
Prin bunăvoinţa domnului Ste-
lian Grigore - „Patriarhul culturii
ţinteştene” - am reuşit să lecturez
lucrarea „Liga scriitorilor români
- 200 de autori. Dicţionar
Biobibli ografic” vol. I, autor
Anda De jeu, editura Dacia XXI,
Cluj Napoca, 2011 (Colecţia Dic-

ţionarele XXI „seria Dicţionare
specializate XXI”). Consultantul
ediţiei este Alexandru Florin Ţe -
ne, preşedintele Ligii Scriitorilor
Români care semnează şi o gene-
roasă prefaţă („Liga Scriitorilor
Români în folosul culturii româ -
ne”).

Dicţionarul este salutar, reu-
şind să recenzeze alfabetic mem-
brii LSR până la sfârşitul anului
2010 cu „inventarul” aferent de

lucrări/ autor şi câteva referinţe
critice „individualizante” pentru
scriitor şi operă. Adevărul este că
lucrarea poate fi catalogată ca
precursoare a unei viitoare ediţii
de dicţionar - în care autoarea să
intervină cu acribie şi discernă-
mânt/ profesionalism în structu-
rarea, redactarea şi mai ales ri-
goarea şi calitatea literară/ este-
tică a conţinutului.

Cei 200 de scriitori cu vârste
între 15 ani (Casiana Patricia Ekart
Jelmărean) şi 91 de ani (Mihail
Ghiţescu) au profesii/ ocupaţii
dintre cele mai diverse - de la ele-
vii de liceu, la profesorii univer-
sitari - academicieni presăraţi/
răspândiţi pe teritoriul naţional în
cele şaisprezece filiale zonale,
dar şi în cele zece filiale (struc-
turi) externe (despre a căror com-
punere şi activitate, autoarea este
eliptică, dacă nu chiar nevăzută
în exprimare/ abordare).

La nivel naţional, unsprezece
filiale au reuşit să editeze reviste/
gazete proprii: filiala Dolj chiar
două - tipărirea lor realizându-se
cu resurse financiare proprii sau
urmare a mecenatului unor între-
prinzători mărinimoşi ai zonelor
de referinţă.

Prolificitatea producţiei litera -
re raportată la scriitor se înscrie
între două extreme: de la eseuri -
articole disparate/ disipate în pu-
blicaţii de gen - până la 75 de ti -
tluri ale tot atâtor cărţi ale Cezari-
nei Adamescu din Galaţi.

Câţiva dintre cei 200 (scriitori)
sunt şi membri (stagiari sau titu-
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lari) ai Uniunii Scriitorilor din
România.

Producţia literară totală a celor
200 de membri ai LSR este de
1481 de titluri de cărţi cu o medie
de peste şapte/ autor, la care se
adaugă multe lucrări în coauto-
rat, dar mai ales eseuri diverse
într-o cantitate impresionantă.

Avem satisfacţia ca printre
scriitori evidenţiaţi, în dicţionar
să identificăm şi cinci buzoieni.
În ordinea apariţiei lor în lucrare
(strict alfabetic) încercăm o scur -
tă prezentare a acestora:

l Aurel David, născut în
Buzău (5 iulie 1936), filolog trăi-
tor în Călăraşi, autor a nu mai pu -
ţin de douăzeci şapte de cărţi (cel
mai prolific dintre buzoieni),
despre care Ion Andreiţa ne spu -
ne că „... este un om al înălţimi-
lor. Al înălţimilor morale şi inte -
lectuale. Al înălţimilor unui ta-
lent literar desăvârşit, înmulţit (a
nu se uita parabola cu talanţii din
Biblie) în peste douăzeci de cărţi
- tot atâtea probe ale zborului vic-
torios, la capătul fiecărei curse
aşteptându-l mai sporite în aur şi
o greutate specifică, tresele de
scriitor”.

l Stelian Grigore, filolog, do-
miciliat în comuna Ţinteşti, Bu -
zău, născut în Puchenii Moşneni
(12 noiembrie 1936), Prahova, o
mai veche cunoştinţă a noastră
care de mai bine de zece ani şi-a
(re)descoperit vocaţia scrisului
literar. În dicţionar figurează ca
autor de versuri. Poezia acestuia
are o notă personală aparte, cu
accente didactice şi mobilizatoa -
re, evocatoare, cuprinse în cinci
plachete, dar şi coautor al mai
multor lucrări monografice şi
memorialistice. Din referinţele
critice reţinem din aprecierea po -

etului Marin Ifrim (buzoian):
„Stelian Grigore este un poet
sentimental, însă sentimentalis-
mul său nu e deloc regizat, versu -
rile având ceva din spontaneita-
tea rapsozilor rafinaţi. El practică
o retorică lirică oarecum contras-
tantă, poemele scurte şi pline de
conţinut fiind ţinute sub o fluenţă
strictă. Fin observator al naturii,
inclusiv a celei umane, poetul
simplifică nuanţele filozofice ale
vieţii, lăsând pe hârtie esenţa trăi-
rii, lucrând într-un spaţiu poetic
cu coordonate sigure, familiare
chiar...”

l Elena Stroe - Otavă, filo-
log, născută în satul Bădila (2
martie 1950), comuna Pârscov,
Buzău, stabilită în municipiul
Focşani, prozatoare, autoarea a
trei romane apreciate de critica
literară de/ din provincie. Obiec-
tivă şi relevantă, evaluarea scrii-
torului Al. Florin Tene (Preşe din-
tele în exerciţiu al Ligii Scriitori-
lor Româ ni): „Proza Elenei Stroe
- Otavă surprinde predilecţia au-
toarei spre epicul de rememorare,
care este o formă de scenariu
construit pe aduceri aminte, având
un ton melancolic şi o radiografie
a cotidianului.”

l Viorica C. Popescu, preşe-
dinta filialei Braşov a LSR, năs-
cută în Blăjani, Buzău (1 aprilie
1943), stabilită în Braşov, autoa -
re a zece cărţi, în majoritate de
poezie, dar şi coautoare a mai
multor antologii de versuri/ poe -
me sau „portrete”(medalioane).
Prahoveanul Victor Sterom îi va-
lorizează creaţia poetică din două
tuşe: „Poezia Vioricăi Popescu
este mereu o reluată încercare de
punere de acord a unei structuri
fragile... Poeta dispune de un fond
sufletesc luminos pe care şi-l

apără de invazia umbrelor.”
l Gheorghe Postelnicu, filo-

log, născut în comuna Pârscov,
Buzău (20 august 1947) unde şi
locuieşte, autor a trei romane, o
carte de proză scurtă, un studiu
monografic (Ion Gheorghe) şi o
carte de eseuri critice. Printre al-
tele, a dobândit şi calitatea de
membru titular al Uniunii Scrii-
torilor din România. Ilie Mândri-
cel, profesor buzoian, despre
unul dintre romane („Vâsla de
sare”) emite următoarea judecată
de valoare: „Întreaga carte dove-
deşte un acut simţ al socialului, o
privire avidă şi o percepţie supra-
dimensionată asupra umanului,
văzut în latura sa degradantă şi
imorală. Tristeţea şi nefericirea
care străbat paginile sunt impre-
sionante. Ele îi învăluie pe citi-
tori precum ceaţa pe vizitatorii
Londrei. Din acest punct de ve-
dere, întreaga acţiune a cărţii
pare un îndelung antrenament
pentru suferinţă.”

Închei încercarea de evaluare a
lucrării menţionate cu aprecierea
scriitorului Al. Florin Tene: „Edi-
tarea acestui dicţionar biobibli -
ografic în colaborare cu Editura
Dacia XXI, este un instrument
necesar în cunoaşterea activităţii
Ligii, dar şi un mijloc de evaluare
cantitativă şi colectivă a tuturor
membrilor, un bilanţ necesar şi
binevenit.”

Este remarcabil că, în cadrul
lumii condeierilor literari, gru-
puri interesate identifică soluţii
asociative (vezi Liga Scriitorilor
Români) pe care le pun în operă
constituind, deocamdată, replici
timide la adresa structurii consa-
crate şi unanim acceptate/ recu-
noscute (Uniunea Scriitorilor din
România).
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Dan Neme[

PODUL MEMORIEI

Există această numărătoare de-a fi
numindu-ne între alb şi roşu
ca un sărut lipindu-şi buzele
de fiinţa trecută prin noi
fără să ştim

Enumerând starea de-a fi

Grav-armonica sufletului cântă!

Nici un sunet nu-i prea departe
nici un sunet
numai dragoste ucisă în prăpastia
gândului

Privelişte sprijinindu-te de tine
abisul de unde m-am înălţat.

1

Când sufletul are forma pietrei
rotundă
netedă
lucioasă
după atâtea rostogoliri
ale ploilor albastre

coborând din piscul candorii

Apleacă-te o clipă
şi oglindeşte-te

Taie cu genele tale o fantă
până în miezul ce tace
alb-nepătruns vreodată
şi află că nu există un capăt
ci numai un prag
de care să te împiedici
lovindu-te
durundu-te
absolvindu-te
ca o îndurare. 

2

Pot căpăta sens echinocţiile
cupe de ceară în mâinile noastre
abia după ce observăm
că întunericul e spaima de gol
că numai prin el
mai primim semnalul arderii

De fapt nu putem sta amândoi
pe un taler al balanţei
celălalt fiind incompatibil.

S-a născut la 1
ianuarie 1944, în
Arad. 

Absolvent de liceu
în 1961, urmează
cursurile Institutului
Politehnic Iaşi,
după care, între 1965 - 1969 pe cele ale Facultăţii de Matematică. 

Din 1969 şi până la moarte, istoria literară locală neconsemnând
data la care poetul a plecat la cele veşnice, să tot fie vreo 15 ani, 

a fost profesor de matematică la Şcoala Generală nr. 2 
din Nehoiu, Buzău.
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În ultimii zece ani, ca urmare a
exploziei internetului, au apărut
şi în România multe site-uri de
literatură, comunităţi online în
care poţi publica, critica, parti -
cipa la forumuri culturale. Din
păcate, ele sunt eclectice, difuze
în ce priveşte perspectivele, un
amalgam din care o persoană bi -
ne intenţionată, iubitoare de fru-
mos, pleacă de multe ori cu un
gust amar. Un cenaclu adevărat,
cu acel contact direct între oa-
meni, în care poţi simţi charisma
cuiva, în care talentul se cize lea -
ză cu polemici cordiale, acel grup
deschis, neîncastrat în autarhii,
dedicat, în care poţi interacţiona,
creator de atmos fe ră, de emu la -
ţie, este cel mai bun soft întru
creaţie.

În ultima vreme, au apărut în
Buzău mulţi tineri care scriu lite -
ratură. Unii dintre ei au publi cat
deja, au primit şi premii. Succe-
sul e greu de cuantificat, de multe
ori înşelător, demotivant. Dinco -
lo de orice, este important să
simţi scrisul ca o dorinţă de îm-
plinire, de căutare a frumosului,
a sensului vieţii. Avem ne voie de
un cenaclu în Buzău, în buna
tradiţie a celor care au fost, pen-
tru că acest talent care mus teşte
are nevoie de critică dar şi de
confirmări, de întâlniri care să ne
îmbogăţească, de brainstorming
dar şi de soulstorming cultural,
dacă-mi este permis jocul de cu-
vinte. Mă bucură foarte mult că
Teo Cabel mi-a propus să fim
alături la clădirea acestui plăpând
edificiu. Pentru că este la curent
cu ce se întâmplă în aria noastră
culturală, pentru că este un altru-

ist, are spirit critic cu papile gus-
tative din ce în ce mai rafinate,
pentru că nu se dă bătut nicio da -
tă, pentru că a scris deja două
cărţi şi are multe de spus.

Nu dorim să înfiinţăm curente
literare, primim pe oricine îşi do -
reşte cu adevărat să se bucure în -
tru literatură. Ştim că nu va uşor,
că vanităţile sunt parte a firii
umane. Modernitatea sub toate
formele ei, mai mult sau mai pu -
ţin experimentale, îşi are rădă ci -
nile în illo tempore, în pământul
arid al Eladei sau în apele mâloa -
se ale Nilului, pe colinele Romei,
în aerul tare al nopţilor din Ser-
ampore, precum un copac cu vâr-
ful în jos, care pleacă din cer.
Vom face şi desface cuvinte,
într-un cerc din care, într-o zi,
sunt sigur că vor ieşi cărţi, pre-
cum covoarele plutitoare din po -
veştile cu Aladin.

Lauren]iu Belizan
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BRUMA IUBIRII

Am trecut prin timp
Şi am lăsat amanet
Clipele de fericire
Şi bogat am plecat spre mine
Bogat, având totul, dar nu fericirea
Bătrân fiind am găsit
Doar drumul lăsat
De paşii mei pe bruma iubirii.

SUFLET CURAT

Urâţi-mă, eu am dat foc lumii
La sute de metri sub sol
E sufletul meu
Închis într-un cristal de silice
Urâţi-mă, sufletul meu
E în fiecare din voi
Şi-i curat.

SÂNGELE MEU

Fântânile-şi adună apele din
Sângele meu
Mă oglindesc în ele şi ştiu
Că sunt eu.

LOC PENTRU TOATE

Undeva în mine cascadele mor
Frunzele verzi îşi cer începutul
Sălile de teatru sunt pline de gol
Coteţile sunt pline de gunoi
Şi-n noi e loc pentru toate
Şi chiar pentru maidanul de gunoi
Şi de grozăviile întregului univers.

CINE MOARE ÎNTÂI

Cel ce a încercat zborul spre eu
Sau e probabil să încercăm să dorim
Să zburăm către noi
Uitând că ştim că suntem călători
Şi în acelaşi timp spectatori
La „Naufragiul Meduzei”.

REG~SIREA

Fumegă barhanele în zare
Soarele pătrunde în idei
O cămilă rumegă amare
Vise refuzate la vânzare
Şi aşa ne regăsim cu noi.

Nicolae Zahiu

S-a născut pe 22 martie 1945, în comuna Mehedinţa, jud.
Prahova. A murit la 1 octombrie 2004. Inginer, fost director la
Schela Berca. A debutat cu un volum de versuri scris în Turk-
menistan. Apoi, Asociaţia Culturală Renaşterea Buzoiană” i-a
publicat postum încă două volume, urmând să publice încă două
sau trei. 

Din păcate, unul din manuscrise, un caiet studenţesc, cu vreo
40 de poezii, s-a rătăcit undeva între mine, Tudor Cicu şi invers.
Îmi asum toată vina, nutrind speranţa că într-o bună zi îl vom
găsi. Toate demersurile pentru recuperarea acestui poet deosebit
aparţin soţiei sale, admirabila doamnă Doina Zahiu.           (M. I.)
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De ce sentimentul singurătă]ii
[i re]elele sociale sunt într-o
strânsă legătură?

„O simplă constatare: maimu -
]e le, despre care se [tie că au dez-
voltat aptitudini sociale, se orga-
nizează în mici grupuri de câteva
zeci de membri. Mărimea fiecă -
rui grup este limitată: pentru ca
ele să func]ioneze, to]i membrii
trebuie să se cunoască bine între
ei. Prin urmare, mărimea medie
a grupurilor este cuprinsă între
20 [i 50 de membri. Când numă -
rul de maimu]e depă[e[te acest
prag, re]eaua socială se destramă,
iar grupul tinde să se spargă în
două grupuri distincte.

O situa]ie asemănătoare poate
fi regăsită [i în rândul oamenilor.
Inventarea limbajului [i a „taifa-
sului” a condus la formarea unor
grupuri mai mari. Cercetările so-
ciologice arată că mărimea maxi -
mă a unui grup uman este cam de
150 de membri. Altfel spus: cei
mai mul]i dintre oameni sunt in-
capabili să cunoască bine mai
mult de 150 de persoane [i, chiar
[i în ziua de astăzi, pragul rela ]i -
ilor umane este limitat la această
cifră. Omul este o fiin]ă socială,
iar sentimentul singu rătă]ii îl
poate scoate din min]i.

În lumea modernă, individul
este judecat după realizările per-

sonale cum ar fi cariera, averea,
imaginea personală [i produsele
pe care alege să le consume. În
procesul atingerii acestui tip de
realizări, mul]i oameni î[i pierd
legăturile familiale [i sociale în
favoarea a ceea ce ei î[i definesc
drept ideal social. Prin urmare nu
este deloc surprinzător că oame -
nii ajund să spună că se simt sin-
guri [i, drept urmare, singurăta-
tea a devenit cel mai comună
boală a lumii moderne.

Una dintre cauzele posibile ale
acestei boli este dată de re]elele
sociale online. Într-o lume în care
timpul înseamnă bani [i suntem
supu[i presiunii de a dobândi din
ce în ce mai mult, via]a noastră
socială a devenit mai solicitantă
ca niciodată. De cealalată parte
mirajul oferit de tehnologie: totul
mai simplu, mai plin de speran]ă
[i de optimism. {i astfel, fiecare
tânăr a devenit dependent de ro-
mantismul virtual deghizat în re -
]elele sociale care oferă promi-
si unea că vor permite o gestio -
nare eficientă a „vie]ii sociale”.

Însă fanteziile noastre în pri -
vin]a substituirii realită]ii cu via -
]a socială online, acaparează to-
tul: colec]ionăm prieteniile ca pe
timbre, nu facem distinc]ie între
cantitate [i calitate [i trans for -
măm în]elesul profund al intimi -

tă]ii [i prieteniei într-un schimb
de fotografii [i de cuvinte pe
chat. Procedând astfel, ne sacri -
ficăm capacitatea de a conversa
pe altarul capacită]ii de a ne co -
necta. {i astfel ia na[tere o situa -
]ie toxică. O situa]ie în care pre-
tindem că avem mul]i prieteni,
dar, de fapt, suntem singuri.

{i ce este dificil în a purta o
conversa]ie? Ei bine... are loc în
via]a reală [i nu po]i controla ce
vei spune. Iar asta este esen]ialul.
SMS-urile, emailurile, postarea
de mesaje - toate aceste lucruri ne
permit să părem a[a cum de fapt
ne dorim să părem. Putem să le
edităm, iar asta înseamnă că pu -
tem [terge ce nu ne convine. În
loc să construim prietenii reale,
suntem obseda]i de o nesfâr[ită
promovare personală, investind
ore în [ir pentru a ne construi
profilul, a alege numărul optim
de cuvinte pentru următorul me -
saj [i fotografiile în care am ie[it
cel mai bine - toate urmând să
servească imaginii pe care o do -
rim despre noi.

A[teptăm mai mult de la teh -
nologie [i mai pu]in unul de altul.
Re]elele sociale nu schimbă doar
ceea ce facem, ci [i ceea ce sun-

De ce sentimentul singurătății 
și rețelele sociale sunt într-o strânsă

legătură?

Ioan Dr`gu[in 
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tem. Iar aceasta pentru că tehno -
logia se adresează zonelor în care
suntem mai vulnerabili. {i sun-
tem vulnerabili. Suntem singuri
[i ne temem de intimitate. Iar

re]elele sociale ne oferă trei idei
amăgitoare: 1) că ne putem plasa
inten]iile acolo unde ne-am dori
să fie; 2) că vom fi întotdeauna
auzi]i [i 3) că nu va trebui să fim

singuri niciodată. Iar această din
urmă idee - că nu va trebui să fim
niciodată singuri - ne schimbă
gândirea. Ne formează un nou
mod de a fi, iar cel mai bun mod
de a-l descrie este „Share-uiesc”,
deci exist.

Folosim tehnologia pentru a ne
defini, distribuindu-ne gândurile
[i sentimentele chiar în timp ce
acestea apar. Mai mult: ne falsi -
ficăm experien]ele pentru a avea
ce „împărtă[i” [i astfel „să sim ]i -
m că trăim”. Ne amăgim cu gân-
dul că fiind conecta]i tot timpul,
ne vom sim]i mai pu]in singuri.
Dar aici se află [i primejdia: pen-
tru că exact situa]ia opusă este
cea adevărată.

Nefiind capabili să fim singuri,
tot ce vom [ti va fi cum să fim
singuratici.”

„Mai nimic” se nume[te orice poem
Pe care îl smulgi din sufletul t`u,
Din carnea ta,
Ca să nu fie citit
Cum e menită soarta ingrată a poemelor
(Adică batjocorirea de către ceilalţi

Care n-au ce să scrie,
N-au de unde,
N-au când,
N-au pentru cine,
N-au de ce,
Adică N-AU...)

Cât priveşte pieptul
În care ascunzi sarcofage
Ca-ntr-un platou de la Gizeh,
El e mereu scormonit
Deşi a fost prădat,

Deşi comorile au fost luate
Şi strălucesc aiurea
În piepturi str`ine.

Dar numai tu,
Poetul,
Vei scrie nu simplu „nimic”,
(Pentru că eşti întotdeauna complicat
Făra voia ta),
Ci cu măcar un „mai”,
Pentru că ai 
De unde adăuga sau scădea
În trupul cuvintelor,
Carne din carnea simţirii tale,
Sânge din sângele tău aiurit,
Câte un „mai”,
Nu al primăverii,
Ci al iernii care s-a-nstăpânit...

Passionaria 
Stoicescu
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DANS SUB SPÂNZUR~TOARE 
la Restaurantul „Miori]a”, 
din Buz`u

Despre jurnalistul, scriitorul [i
analistul Corneliu {tefan s-au
spus [i s-au scris multe, vrute [i
nevrute, adevărate sau mai pu]in
tangente cu realitatea. Dar numai
cine i-a stat, ani în [ir, prin preaj -
mă, ar putea să-l caracterizeze cu
obiectivitate, să-i contureze un
profil cât de cât adevărat. {i
aceasta nu neapărat sub inciden]a
cutumei „despre mor]i numai de
bine”.

În rând cu toată lumea, ca sim-
plu reporter sau redactor de ru -
brică ([ef de sec]ie culturală), la
vechea „Via]a Buzăului”, mai
apoi redactor [ef al „Opiniei” [i
director general al societă]ii co -
merciale care patronează ziarul,
regretatul Corneliu {tefan era de
o jovialitate debordantă, cu un
sim] al umorului aproape imposi-
bil de egalat.

Prin 1978, ne aflam, ca de obi-
cei, în col]ul „nostru” din Restau-
rantul Miori]a (masa de lângă or-
chestră) [i sporovăiam, sorbind
din preferata noastră licoare rubi -
nie „Busuioaca de Bohotin” (de-
spre care se spune „că-i bună
pentru femei după ce o beau băr -
ba]ii”). Nu eram, nici eu, nici el,
băutori împătimi]i, dar ne plăcea,
uneori, să mai zăbovim la o [u e -
tă, în fa]a stacanelor cu vin ro[u.
Tocmai ne pregăteam să achităm
contravaloarea sticlei de trei sfer-
turi abia consumat`, ne scoto-

ceam, concomitent, prin buzuna -
re, căci a[a era Cornel, ]inea mor -
]i[ să plătim de fiecare dată „nem-
]e[te”, spre nedumerirea celor
din jur care credeau că, gata,
ne-am [i certat (nu-i vorbă că,
de-a lungul celor peste 30 de ani
de activitate comună, au fost des -
tule împrejurări tensionate), mo-
ment în care, ne trezim că ospă-
tara, mai pune pe masa noastră
încă două „fiole” cu Busuioacă,
fapt care l-a iritat profund pe
Corneliu {tefan. Fiindcă el chiar
nu suporta astfel de „genero zi -
tă]i”, fie [i din partea unor prie -
teni apropia]i.

Îndată, a întrebat de unde vine
„pe[che[ul”. Fata a arătat către o
masă de lângă u[ă, cu ni[te tipi
gălăgio[i, între care trona, pe
atunci, celebrul Tovară[ Gheor -
ghe Rizea, [eful tagmei tractori[ -
tilor de prin tot jude]ul, director
al Trustului S.M.A., dar bine
„uns” [i politic: era deputat în
Marea Adunare Na]ională, un fel
de Parlament al zilelor noastre,
care, însă, doar mima func]ia de
for na]ional legislativ (acest or-
ganism „mort” fusese creat doar
pentru a oficializa ideile, orientă -
rile [i „pre]ioasele” indica]ii ale
dictatorului Nicolae Ceau[escu,
care apoi se aplicau pe baza unor
norme metodologice - H.C.M. -
emise de Consiliul de Mini[tri, o
institu]ie cu existen]ă, de aseme-

nea, formală). Nea Gică Rizea, în
mare vervă printre „supu[ii” săi
agrarieni, ne zărise, ne cuno[tea
pe amândoi [i a considerat că e
firesc să ini]ieze un gest de ami -
ci]ie, expediindu-ne cele două
clondire. 

Atât a trebuit! Negru de mânie,
Cornel a „evaluat”, în câteva se-
cunde, situa]ia, a scos ceva bani
din buzunar, după care a rugat os -
pătara să ducă la masa cu pricina
trei sticle din vinul cu care se
„cinsteau” ei, truditorii ogoare -
lor. Totul părea că s-a „echili-
brat” nu doar valoric dar [i ami-
cal-sentimental. Numai că, [ugu -
bă]ul C. {t. a mai „comis” ceva:
a scos din geanta sa o carte, pe
care a scris, la repezeală, câteva
rânduri, ceva ca o dedica]ie de
autor (de[i, cum se va vedea mai
jos, nu el era cel care scrisese to -
mul respectiv). După care, în
timp ce ne făceam loc spre ie[ire,
(localurile erau pline pe atunci,
fiind că acolo se mânca bine [i
ieftin), cu zâmbetul pe buze acum,
Cornel, trecând pe lângă nea Gi -
că, i-a strecurat u[or volumul cu
textul caligrafiat. Ne-am văzut
apoi fiecare de ale lor [i totul pă -
rea sortit a intra în negura uitării. 

La nici două săptămâni însă,
s-a zvonit prin ora[ că directorul
Rizea (Nea Gică) ar urma să fie
destituit din fruntea Trustului ju -
de]ean S.M.A., probabil pentru

Aurel Burlacu



că „fluierase în vreo biserică”. În
câteva zile veni [i vestea oficială.
Atunci, nea Gică s-a prezentat,
disperat la redac]ie, cerând să
vorbească cu noi, cei doi „prie -
teni” ai săi. Ne-am retras tustrei,
conspirativ, într-un birou, unde
nea Gică, acum el negru la fa]ă,
ne-a „repro[at”, bătându-ne obra -
zul: „A]i [tiut [i nu mi-a]i spus!”
„Ce anume, nea Gică?” „Că o să
mă dea ă[tia afară! A[ fi avut [i
eu timp să-mi fi luat porcii de pe
la sec]iile S.M.A., plus brânza de
la câteva stâne... Acum cine să
mă mai ia în seamă? Sunt un om
ne norocit!”

- Vai, nea Gică, dar cum î]i po]i
măcar închipui a[a ceva, a spus,

surprins, Corneliu {tefan. De un -
de să fi aflat noi, dinainte, despre
deciziile C.C. sau M.A.N.?

- Hai, da]i-o-n colo măi oameni
buni, n-o mai... scălda]i. {tia]i
ceva, iată „dovada”: titlul căr]ii,
oferite atunci la Miori]a, care
spune totul: „Dans sub spânzură -
toare”.

Era vorba de cunoscutul roman
al lui Dan Muta[cu (abia apărut la
Editura Militară, în 1978), volum
pe care Corneliu {tefan scrisese
următoarea dedica]ie „premonito-
rie”: „Simpaticului Director Gen-
eral Gheorghe Ri zea, împătimit
cititor de bele tris tică bună”. Un
mi[to mai caustic, nici că se putea!

Covasna, aprilie 2007

P.S.
Luând la cuno[tin]ă, de

curând, despre... tără[enia de
odi nioară de la Miori]a, un mai
tânăr coleg de breaslă [i-a ex-
primat convingerea că „totu[i
Corneliu {tefan a [tiut ceva”,
lăsând deci să se în]eleagă că re-
gretatul ar fi avut contingente
cu vechea securitate.

Cum să fi „premeditat” însă
Corneliu {tefan procurarea căr -
]ii, cea cu titlu bucluca[, [i, mai
ales, de unde să fi anticipat el
ha ioasa întâlnire, absolut intem -
pes tivă, din local? Imagina]ia
merge, uneori, prea departe!
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E cineva fericit numai pentru că există, zidire şi 
umbră,

fără să poată spune: „flacăra şi vocea şi 
mândria,

fierul plugului înfipt
în ţărâna razelor, butucul roţii rostogolite în latul
sălbăticiei - ele sunt sensul” !

Sub cerul proaspăt cosit de mireasmă, izvorul - 
încarcă în susur toate câte au fost - prag
al fulgerului e susurul în auz - 
un freamăt de voce care nu se opune pădurii;
pasărea şi mişcarea coincid abia în zbor
precum cântecul şi ideea - abia pe buzele tale!

E cineva fericit numai pentru că s-a născut şi că
se naşte?
-Cum îşi cunoaşte el frunzişul viitor ?!
-Cum să afle că din bătăile inimii lui, mai presus 
de stele, pot încolţi seminţele ?

Că jarul vocii lui inaugurează bărbăţia;
că poate să fie puternic doar când virtutea 

puterii
e lumânarea şi cântul.
Că poţi să fii fiul tău însuţi în omenie 

şi curăţenie;
Iar îndreptarea spre lucrurile omului 

e vocea din
voce - rostul neplăpând însă fraged 

al răului printre
pietre! 

Din volumul „Fiinţa concretă”, 
Ed. „Cartea Românească”, 1979
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Când Mihail Sadoveanu a cre -
at sintagma „Locul în care nu s-a
întâmplat nimic” se prea poate să
se gândit la pârlitul nostru târg de
pe apa Buzăului şi nicidecum la
Paşcanii tinereţilor sale. Asta şi
pentru că între cele două orăşele
nu prea existau mari diferenţe,
nici cu o sută de ani înainte, când
marele sciitor a pus pe hârtie
aceste memorabile vorbe şi nici
cincizeci de ani mai târziu, în
anul de graţie 1963, când se cam
petecuse de acum din această lu -
me.

În acea dimineaţă de iunie, Bu -
zăul se trezise sub un soare moa -
le, ce se străduia să zbicească
trotuarele din faţa prăvăliilor cu
copertine vărgate de pânză, tro-
tuare care erau mai întâi măturate
conştiincios şi mai apoi erau uda -
te din belşug cu apă de vânzători
în halate albastre, care desenau
cu aplicaţie opturi ample şi egale
cu ajutorul unor stropitori de ta -
blă la care ţuţuroiul era la fundul
găleţii şi nu dinainte, ca la cele de
grădină. 

Peste drum de şcoala „Dionisie
Romano” cei patru taximetrişti
de birjă ai oraşului, n`duşiţi deja
de atâta stat degeaba-n soare şi
trăsnind a tescovină încă de dimi -
neaţă, se adunaseră ciotcă în tră -
sura unuia dintre ei. Băteau şep -
ticul în aşteptare de clienţi spre
gară, fumau ţigări proaste şi, cum
altfel, înjurau birjăreşte cărţile,
„curve bătrâne”, care îl persecu-

tau pe unul sau altul dintre ei.
Doar caii înhămaţi la birjele cu
pluşul albastru ros şi decolorat de
soare păreau să îi bage în seamă,
ridic=nd capul când recunoşteau
glasul ori înjurăturile stăpânului,
dar coborându-l pe dată când în -
ţelegeau, cu mintea lor cabalină,
că nu e rost nici de drum nici de
grăunţă.

Gospodine durdulii şi plictisite
de rutina zilnică scuturau bulen-
dre ponosite şi preşuri de zdrenţe,
străbătute de dilema cotidiană ce
le marca metafizic existenţa: ciorbă
de cartofi şi iahnie de fasole ori
iahnie de cartofi şi ciorbă de fa-
sole? That is the qestion! 

Era o atmosferă amorţită, în -
cremenită în propria platitudine,
cu o lume care tot aştepta să se
întâmpe ceva, nu se ştie prea bine
ce, dar care nu se mai întâmpla. 

Ei, dar în ziua aceea chiar avea
să se întâmple, iar ecourile acelui
fapt răzbat, iată, până astăzi.

Să fi fost pe la prânzişor când
strigătul unui copil îi făcu pe toţi,
inclusiv pe birjari şi pe caii aces-
tora, să ciulească urechile.

- Negrii, mă! Au venit negriii...
Şi în strigatul acela era deopo -

trivă chemare, uimire, surprin de -
re, dar şi o oarecare nedumerire,
că în târgul lor prăfuit aterizaseră
cumva fiinţe venite din altă lume,
bănuită doar, însă cunoscută doar
din cărţi sau de prin câte un film
rusesc.

- Hă! Ce zice ăla acolo, nene?

Care negri? se trezi întrebând
unul dintre birjari, întinzându-se
să vadă oarece peste coşul birjei. 

Glasul era al lui Stănică, băia -
tul de nici zece ani al sectoristu-
lui şi istoria poate consemna, fără
să greşească prea mult, că acel
Stănică a fost printre primii care
i-au văzut întâiaşi dată pe negri
la Buzău. 

La strigătul lui uimit o puzde -
rie de copii desculţi au năvălit
dintr-o dată în uliţă, alergând cu -
rioşi de prin curţi, ganguri şi gră -
dini să vadă ceva ce nu se mai
văzuse: negri din Africa. 

Săriseră să vadă despre ce-i
vorba în primul r=nd cei trei fraţi
mai mici ai zisului Stănică, Biţu,
Marin şi Sică ăla micu’, apoi Pa -
ul Ifrim cu frate-său, Adrian, doi
evrei daţi în Paşte de deştepţi,
Puiu Cerchero, italianul, ca şi
Rodica, frumoasa colţului acela
de lume măruntă, în rochie pur-
purie şi cu beretă de marinar aşe -
zată elegant pe o parte, ca o ve-
detă ce va să fie. Nu lipseau, bi -
neînţeles, Orhan şi Genghis, tur -
cii cei tuciurii de din josul străzii,
Sorin Landau, de-i ziceau ai lui,
adică evreii ăilalţi, alde Ifrim adi -
cătelea, nu se ştie de ce, „Cra”,

Corneliu Staicu
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împreună cu soră-sa, Sidonia, o
fată palidă şi ştearsă, poreclită
după frate-său, „Brânza de cioa -
ră”, iar în urma lor călca gâfâind
Theo Vartan, armeanul. |n sfârşit,
din nişte magherniţe lipite de
gardul şcolii s-a iţit capul ca o lu -
bemiţă al lui Puiu Roth, neamţul,
iar de pe gangul tapiţeriei Ghiuri,
gaboraşul ungur ce lucra cu tată-
său, Micloş tinichigiul la acope -
rişul Biericii Greci. Toţi erau
acolo, unul nu lipsea, şi împreună
cu cei patru birjari, câteva gospo-
dine şi vreo duzin` de vânzatori
de la prăvăliile abia deschise se
înghesuiau curioşi să vadă afri -
canii.

Iar aceştia erau în număr de
trei, doi băieţi şi o fată, subţiri şi
cu ochi mari de cafea, îmbrăcaţi
în bluze albe şi cu c=te o sacoşă
de pânză în mână. Temători, se
înghesuiau la rândul lor unul în
altul, speriaţi foarte de acea mul -
ţime de bărbaţi, de femei şi mai
ales copii, care îi înconjurase din -
tr-odată şi se holba cu gura căs -
cată la ei. Speriată rău, fata se
trăsese în spatele celor doi băieţi
şi căuta cu disperare o cale de
scăpare din mijlocul acelei gloate
ce i se părea extrem de imprevi -
zibilă şi ameninţătoare.

- Quest que vous voule? a în -
g`imat pierit unul dintre băieţi.

Lumea a frematat, mirată parcă
de faptul că fiinţele acelea neo -
bişnuite li se adresează, chiar da -
că nu înţelegea neam ce li se zice.

- |ntreabă cică ce vrem de la ei,
i-a desluşit Paul Ifrim, care nu
numai că avea mintea brici şi ju -
ca şah după carte, dar fiind într-a
şasea, o rupea binişor pe franţu -
zeşte.

Lumea a fremătatat din nou cu -
rioasă, iar un ţăran care termi-

nase treaba în piaţă şi acum ni -
merise prin centru în căutare de
piroane de 20 pentru un cumnat
şi de gallus „chersiciu” pentru
soacră-sa a strigat oarecum ne-
dumerit că: 

- Nimica, mă nene...Vrem doar
să vă vedem.

- Vous ne nous fairez pas du
mal, n’est pas?

- Zice că n-o să le facem rău,
nu-i aşa? îi desluşi din nou Paul,
care trata cu toată seriozitatea cu -
venită rolul pe care şi-l asumase
benevol, acela de tălmaci oficial
al întâlnirii acesteia epocale, între
două civilizaţii atât de diferite. 

Lumea s-a arătat nedumerită
de aşa presupunere absurdă, că
adică ei ar putea avea ceva de îm -
părţit cu nişte bieţi călători stră -
ini, nimeriţi cine ştie cum pe
aceste meleaguri. Nu-nu, să n-ai -
bă nicio teamă. Pai ce, n-au mai
văzut ei străini? N-au fost anul
trecut nişte chinezi? Ba au fost.
Iar ruşii taman au plecat din ţară,
nu-s nici cinci ani de atunci. Nu
au avut 15 ani garnizoană la
Râmnicu Sarat şi nu i-au condus
ei cu alai la gară, unde le-au urat
mai apoi din tot sufletul „Multă
căldură, vouă şi familiilor voas-
tre!” de ziceau ruşii „Spasiba!”
de îi durea gura. De unde să ştie
zevzecii că lumea le zicea vorba
asta cu căldură multă pentru că
dacă le-ar fi zis de-dreptul ce

gândeau, adică „Să vă arză fo -
cul!” ieşea dracului tărăboi şi se
răzgândeau ăia cu plecatul, de \i
aveau pe cap şi-acuma? 

Şi apoi, în târgul ăsta parcă-i
turnul Babel: români, turci, evrei,
greci, nemţi, unguri, armeni, ital-
ieni, berechet. Sunt aici de faţă cu
toţii.

Cât despre culoare, să fie ei să -
nătoşi. Păi Tiri, ţiganul, de umblă
cu tat-său Necula pe căruţa de
hingheri, de adună cu şbilţul câi -
nii din tot oraşul e de două ori
mai negru ca ei şi nimeni nu-i zi -
ce nici „Dă-te mai încolo!”. Ba îl
mai şi cinsteşte cu c=te un deţ de
rachiu de le lua c=te un câine
mort din poartă. 

Aşa că să n-aibă grijă din par -
tea lor, că nu li se întâmplă nimi -
ca.

Astea le ziceau oamenii străi -
nilor acelora ciocolatii care îi
priveau nedumeriţi fără să înţe -
leagă, întrucât stocul de franceză
al zisului Paul Ifrim era terminat
de ceva vreme şi totul se limita
acum la câte un cât se poate de
prietenos „Au revoir!”

-Aşa, măi băieţi. Drum bun şi
mai treceţi p-aicea. Mai vorbim,
mai una-alta... mai ziseră oame -
nii şi se cam împrăştiară. Mai ales
că aficanii se tot trăseseră încet,
încet îndărăt şi, când le venise la
îndemână se strecuraseră uşor pe
uşa restaurantului „Mioriţa”, ca
să scape de lioata de curioşi. Sau
poate că li se făcuse foame de
atâta vorbă şi voiau să mănânce.

- Mă, da proşti mai s=ntem, a
mai zis unul. Ne-am luat cu vor -
ba noi între noi şi nu i-am între-
bat de pe unde sunt, dacă-i cald
p-colo, mai au fraţi p-acasă...?
Da’ lasă, că poate vin şi mâine...

Cel mai nedumerit dintre toţi
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era însă bietul Stănică, ăl de-i
văzuse primul. Dacă ăştia erau
negri, cum de nu erau atunci ne -
gri-negri, ci doar ciocolatii. Asta
pentru că în filmul rusesc „Cir-
cul”, de îl văzuse de trei ori şi nu
îl pricepuse niciodată era de ase -
menea un negru, dar ăla era ne -
gru tăciune, nu doar niţel afumat
ca ăştia trei.

Lasă că îl întreabă pe tată-său,
Tache, că el e mai umblat, a mai
văzut negri când era în Şcoala de
ofiţeri, când cu Festivalul inter -
naţional al tineretului din 1953
de la Bucureşti.

Dar seara târziu când la între-
bat, tată-său a ridicat nedumerit
din umeri: 

- Sigur că erau negri, ce draci
alta să fie? Suedezi?

Apoi şi-a adus aminte de ceva
şi l-a pufnit râsul.

- Măiculiţă, ce-au mai tras-o
ăia trei de azi dimineaţă. Că după
ce au intrat în local la „Mioriţa”
să scape de gloată au dat de be -
ţivii obişnuiţi ai cârciumii. Zicea

Florică, ospătarul, că atâta i-au
cinstit obişnuiţii locantei, bucu -
roşi să se poată lăuda mai apoi că
au băut cu negrii la masă, că i-au
făcut cui pe toţi trei. Băieţii mai
puţin, că au băut şpriţ de vară, de
fetească albă de Dealul Mare cu
borviz, dar fata, care a băut nu -
mai vermut „Mamaia”, de-ăla
dulce de te duce, s-a făcut praş -
tie. Abia târziu a putut respons-
abilul să-i urce într-o birjă şi să-i
trimită la gară cu Spirică, fri -
zerul, care i-a urcat la rândul lui
în primul tren, dar cine ştie unde
dracu or fi ajuns? Că Spirică-i
daltonist şi când e treaz, darămite
când e matol blană. Pentru el toa -
te trenurile sunt la fel, au aceeaşi
culoare. Aşa că i-a suit pe cei trei
călători de culoare în personalul
albastru de Nehoiaşu şi nu în ra -
pidul roşu de Bucureşti. 

Şi când i-or vedea muntenii de
la Nehoiu la ei în bătătura lor, să
vezi probă de boască ce le dă. Că
trăscăul de Cislău e mama ţuicii
de prună şi dup` un dorobanţ de

trăscău de la masa muntenilor te
ridici doar dacă te mai ridică ei,
altfel acolo îmbătrâneşti. Aşa că
dacă ajung într-o săptămână aco -
lo unde au treabă, mare lucru o să
fie.

Pe lânga nedumeriri, Stănică a
rămas şi cu un mare regret, acela
că se afla în vacanţă şi nu la
şcoală. A pierdut astfel ocazia să
fie şi el primul din clasă la ceva:
la văzut de negri.

P.S:
Când prin toamna aceluiaşi an

s-a anunţat la radio că a fost \m -
puşcat Kenedy al Americii, lu -
mea din oraşul nostru, mai ales
partea ei mai t=nără, a rămas
aproape indiferentă. Îşi consu -
mase deja întreaga diponibilitate
de receptare a evenimentelor cru-
ciale încă din vară, când cu negri,
aşa că un fleac cum era acela al
morţii unui preşedinte de ţară i-a
lăsat rece. 

Şi apoi, se compară? Sigur că
nu.

Passionaria Stoicescu

Defini]ie

Ce-i epigrama? Şiş lucind sub rimă,
şampanie într-un moment festiv,
un mix între suav şi-ntre parşiv,
în fond şi-n formă... o belea sublimă!

Preventiv

Prudent, într-o bodegă din Urlaţi,
a scris patronul câteva cuvinte:
„De beţi cumva necazul să-l uitaţi,
vă rog să faceţi plata înainte!”

Decep]ie

Când a venit să ceară cu temei
mâna iubitei lui, curtenitorul
primi în loc, de la tăticul ei...
piciorul!

„Ecologicul... masculin”

„Când [ase tipe sunt pe un bărbat,
statistic n-am mustrări de con[tiin]ă...
E... ecologic, chiar de-s însurat,
mai multe să mă aibă-n folosin]ă!
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La răscruce de vânturi, când o
criză brutală şi rece mătură Euro -
pa şi întreg mapamondul, un
grup de jurnalişti inimoşi vor să
reînvie valorile adevăratului jur-
nalism. Îmi fac o datorie de
onoare să le transmit câteva gân-
duri, din zestrea pe care am do -
bândit-o în peste 20 de ani de
frumoasă şi activă colegialitate
cu marele ziarist şi om de cultură
Corneliu Ştefan.

Corneliu Ştefan a fost prin el
însuşi o instituţie de presă şi cu
voia sau fără voia sa a format o
adevărată şcoală de presă. Absol -
venţii Colegiului Hasdeu au o
vorbă. Chiar şi repetenţii Cole -
giului Hasdeu au în ghiozdan
bastonul de general! Unii au
ajuns miniştri şi oameni de stat
fără să se remarce la liceul ce
poartă numele lui Bogdan Petri-
ceicu nici măcar la orele de di ri -
genţie sau la cele de sport! Cazurile
se cu nosc şi nu merită comentate.
Cam aşa s-a întâmplat şi cu Şcoa -
la de presă a maestrului Corneliu
Ştefan. O pleiadă de jurna lişti,
puţini au rămas în presă, dar foar -
te activi şi de notorietate. Şi să în -
chei cu o butadă mai puţin cunos-

cută: din firimiturile răma se de la
masa unui savant se poate hrăni
o comunitate de idei. 

Amintesc în continuare de per-
sonalitatea culturală cu totul re -
marcabilă a lui Corneliu {tefan,
cărţile sale îi stau mărturie. A
fost un cunoscut filolog, istoric,
roman cier,  eseist, dar mai ales
jurnalist. Vâ na culturală dobân -
di tă cu trudă în cele două facul -
tăţi absolvite, la stat, dublată de
pasiune, şi, mai ales, de un curaj
dus la extrem. A face închisoare
pentru o idee sau a se jertfi pentru
acesta i se părea un gest banal.
Nu s-a sfiit să se ia la trântă, ide -
ologică, bineînţeles, cu toţi po -
tentaţii zilei, primari, prefecţi,
deputaţi sau senatori. În fond el a
înţeles un lucru firesc. Lupta din-
tre doi oameni, unul miliardar
sau beneficiar al arme lor Puterii,
şi un altul, simplu jur nalist, cu un
condei sau pix în mână, poate fi
dusă de la egal la egal, spune
Corneliu Ştefan. Cel bogat sau
cel puternic este în fond un tip
vulnerabil care şi-a adunat ave -
rea sau a ajuns la pute re prin mii
de compromisuri, prin nume roa -
se fapte la limita legii, şi, odată
ajuns în vârf, devine mai mult ca
sigur un personaj de o moralitatea
îndoielnică, cu a mante şi copii din
flori. Acel jurnalist corect, cu ar -
mele sale simple şi pagina de
ziar, care nu trebuie decât arare -
ori tipărită din arginţii potenta ţi -
lor zilei, are de fiecare dată un
mic, dar important ascendent.

Acest minuscul ascendent, poate
fi în final o armă letală! Omul
nostru se va muta într-o ţa ră ba-
nanieră, căci va ieşi cu obra zul şi
onoarea pătate în târg şi în ori-
care oraş din România. Omul
zilei nu poate învinge aproape
niciodată pe acel adversar care ia
ca aliat corect şi curajos Opinia
publică. Nu întâmplător preşe -
dinţii celei mai puternice naţiuni
din lume, SUA, îşi încep manda -
tul prezi denţial cu vizite de cur-
toazie la marile cotidiene ameri-
cane! Nu mai aşa presa devine a
patra putere în stat şi, în anumite
condiţii, Puterea cu P mare. Dar
în acest din urmă caz, îi dispare
raţiunea de a fi. Presa trebuie să
ştie să facă de fiecare dată pasul
înapoi, altfel îşi semnează sen -
tinţa la moarte, fie se atrofiază,
fie dispare în angrenajul puterii,
a potentaţilor zilei, se dizolvă în
autoritatea statală.

Dar repet, forţa cuvântului scris
se bazează pe independenţa finan -
ciară, spirit justiţi o nar, co rectitu -
dine, ceva mai mult patriotism şi,
mai ales, pe o cul tură solidă. Sim -
ţul de dreptate, curajul trebuie mu -
sai postate pe un fundament de
cultură, care dă de fapt consistenţă
şi dimensiune valorică mesajului
jurnalistic. Doar Presa indepen -
dentă financiar se poate, cum se
spune în po por, „să să pună” cu
Puterea, iar măreţia presei stă în
spiritul său justiţionar, cuvânt ter-
felit în acest moment de un partid
aşa-zis jus tiţionar.



DAC~ NU VOM SCRIE

cuvintele vor adormi pe vânt
şi grădina dimineţii noastre
în ploaie plâns şi nelumină
grăbind sosirea uitării
puţine vor rămâne cu noi
liniştind cearta vârstelor
singuri niciodată nu vom şti
să uităm clipa tăcerii
şi niciodată fără cuvinte
nu vom îmbătrâni frumos

BUCURIA RODIRII

mă face să uit trecerea anilor
şi te rog nu uita duzii bunicilor
lasă-i pe dinăuntrul meu să rodească
dacă vrei
rămâi aici până mă-ntorc din mine
să ai grijă ca fructele să moară 
în lacrima toamnei
pentru seminţe

ACAS~ LA NOI

n-am tăiat niciodată
un pom din grădină singur
cu tata-i tăiam
în fiecare iarnă îmi spunea
pe acela din colţul drumului
îl mai lăsăm
poate fructele nu vor cădea iar
înainte de coacere 
mult mai târziu

am înţeles că pomul acela
eram eu

SOMN DE RAN~

Acasă într-o ramă am găsit o fotografie - 
fotografia avea o rană - m-am uitat pe rană
şi am văzut ce am văzut

am închis ochii şi am văzut ce am văzut

am luat apoi rana şi am sărutat-o

între timp venise noaptea - 
trebuia să dorm într-un somn de rană.

am uitat să spun:
rama era împletită din fire de stuf
fiecare tulpină avea unduirea ei
fiecare tulpină avea istoria ei

erau tulpini cu zâmbet de stele
şi erau tulpini cu buze de melci...

bine-ar fi fost atunci/ o noapte stelară să fie
prin care cântecul bălţii
să fie inconfundabil în mine închis

nu mai există ieşire - am zis
şi totuşi uşa s-a deschis/ şi am trecut dincolo
dincolo în camera de oaspeţi.
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Mihai M. Macovei



200

Poate că nu contează prea mult
să-l pomenesc pe cel care a cres-
cut în aceeaşi casă, simplă, cu
mine. Sau poate că, de acolo un -
de a ajuns, gesturile mele, printre
altele, se văd şi se pun pe cântarul
înţelepciunii fără sfârşit a su-
fletelor libere.

Era în toiul verii, intrasem în
vacanţă după un an de liceu şi mă
cerusem de bunăvoie păstor pes -
te cele câteva ierbivore ale fami-
liei. Pajiştea pe care mă învred-
niceam era un paradis, un deal în-
treg numai al meu, pictat de pen-
sula Creatorului cu o măiestrie pe
care nu am putut niciodată să o
imit. Umblam năuc, în susul şi în
josul dealului, încercând să înţe -
leg ce caut eu în această lume.
Deodată, la baza dealului apare

un ins în ţinută militară, care
atunci când mă vede îşi aruncă
chipiul în sus şi strigă de o mani -
eră inconfun dabilă pentru mine:
„Ce faci mă băiatule, singur, aici
pe dealul ăsta mut? Ia uite ce
ţi-am adus eu în sacul ăsta!”
Ne-am îmbrăţişat, deşi în neamul
nostru un astfel de gest trebuia să
aştepte un prilej rarisim. Se ivise,
din pământul moştenit de la stră -
moşi, acest prilej. Apoi a desfă -
cut sacul, a scos din el acorde-
onul meu şi mi-a zis: „Cântă, ca
şi când ai fi pe prispa casei!”. Nu
mai contează ce a urmat. Am
cântat până s-a lăsat întunericul,
tulburând muzica atât de sofisti -
cată a înserării. El asculta culcat
în iarbă, cu mâinile sub cap, sa -
vurând tăcut bucuria reîntâlnirii

cu lumea din care plecase din do -
rinţa de a vedea lumea de dincolo
de orizont. În ciuda faptului că
era cu trei ani mai în vârstă decât
mine, devenise un copil care
avea nevoie de mângâierea ar-
moniilor cu care îl obişnuisem, în
lunga noastră copilărie, cântând,
întărâtat de parfumul înserării, pe
prispa casei. Ce zi minunată! Au
urmat numeroase alte zile, la fel
de minunate, în care am colindat
alte dealuri, eu în calitate de per -
soană responsabilă, iar el în cali-
tate de suflet care nu se mai să-
tura de reîntâlnirea cu infinitele
provocări ale plaiurilor natale.
Nu mai ştiu în amănunt ce s-a în-
tâmplat în acele zile. Am stat la
masa noastră cea de toate zilele,
am vorbit câte în lună şi câte în
stele, am spus poveşti de suflet
pe întunericul tămăduitor al pris -
pei, am mers, în virtutea inerţiei,
la cinematograful de la căminul
cultural. Redevenisem întreg,
adică nu mai era nevoie să vor -
besc prea mult, o făcea el cu ma -
re plăcere şi rafinament. Eu stă-
team la pândă şi încercam să în-
ţeleg de unde îi vine uşurinţa ex -
primării orale. Fratele meu era pe
cale de a deveni ofiţer. Eu încă nu
ştiam ce urma să devin. Bâjbâ -
iam, aşa cum am bâjbâit ani la
rând, în căutarea unui sens pe ca -
re nici acum nu ştiu dacă l-am di -
buit. Între timp, nu prea mult din
păcate, el a întors spatele acestei
lumi, după ce a înţeles că nu mai

Dorin Bocu
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are nici o şansă. Când s-a întâm-
plat acest lucru am învăţat plân-
sul înghesuit în coşul pieptului,
am învăţat gustul nedesluşit al
neputinţei, am înţeles că omul se
naşte pentru a ieşi din el însuşi şi
moare pentru a se întoarce la iz -
voarele necunoscute ale ade vă -
rului absolut. Dar, ce-mi trebuie
mie adevărul absolut?! Mie îmi
trebuie fratele meu, omul care
alături de mama mea avea, inclu-

siv, dreptul de a se amăgi că este
liber să cugete şi să vorbească în
numele meu. Pentru că toată lu -
mea ştia că eu sunt sucit şi mof-
turos. Cu aceste două calităţi
lu mea nu poate fi cucerită. S-a
stră duit din răsputeri să schimbe
ceva în programul sufletului
meu. A pus în el nişte seminţe, pe
care îngâmfarea mea prostească
nu le-a lăsat să dea rod multă vre -
me. Atunci când am înţeles im -

portanţa lor m-am rătăcit în
mărunţişurile inutile ale înţelep -
ciunii pe care am dobândit-o ră -
tăcindu-mă de mine însumi, de
tatăl meu, plecat primul, de fra -
tele meu, plecat al doilea şi de
mama mea, plecată şi ea, după ce
am mângâiat-o o noapte întreagă,
golindu-mi sufletul de speranţă,
căci prispa casei părinteşti nu
mai avea pe cine să primească la
adăpostul ei.

STEAUA MEA 
DE R~D~CIN~

Pe un ochi de lună
Manole adună
cai trăpaşi, de foc,
strigăt şi noroc,
iar femeia lui ştiută
larg de inimă durută
urcă ziua înspre aştri:
ţărm al ochilor albaştri...
Înălţându-se pre sine,
glezna trece prin stamine
şi-n mireasmă grea alină,
steaua mea-de-rădăcină.
Unde cai trăpaşi, de foc
bat cu paşii în noroc,
steme-n piatră la Cetate -
clopot, zbor, eternitate...

ALTRUISM

Copacii mor
spre nesfârşirea zilei,
copacii mor
sub frunze vagabonde,
dar dintr-o dată
le opreşte căderea
femeia nopţilor blonde...
Mâinile Ei,
argint al mângâierii,
încălzesc şi acum
plecările serii...
Chemarea Ei,
descântă zarea,
topind zăpada, depărtarea,
stelele şi înfrigurarea...

MAREE SUAV~

Trec valuri
în zări tremurânde
spre ţărmul cântat
de propria-mi lavă;
frunţile pietrelor strigă
nisipul din spate - 
maree suavă...
Brizele Atlanticului
trag cerul sub gene,
timpanele serii irump
în fântâni nebănuite;
şi eu urc visător
spre Calea Lactee
pe adâncimi de aer
pe ninse stalagmite.

S-a născut la 15 iulie 1943, în comuna Florica, judeţul Buzău.
Absolvent al Şcolii Militare de muzică „Iacob Mureşianu”.
Membru al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România şi
al Asociaţiei Culturale „Renaşterea Buzoiană”. Autor a peste 15
volume de versuri, evocări, proză scurtă.

Marius C. NIca
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Fenomenul criminal îşi făcea
de cap de-a lungul şi de-a latul
ţării născocind procedee şi mij -
loace năstruşnice pentru a se stre-
cura printre barierele anti-infrac-
ţi onale. Oricât de înalte ar fi fost
ele, năzdrăvanul le sărea, iar lupta
cea mare împotriva criminalităţii
se transformase într-un fel de
„hoţii şi vardiştii” în care nu se
mai ştia care sunt unii şi care sunt
ceilalţi.

La curtea lui Papură-Vodă era
veselie mare. Dregătorii, îmbră -
caţi de mare gală, îşi aduseseră
jupânesele peste care, în preala-
bil, răsturnaseră şifoniere şi safe-
uri cu bijuterii şi benchetuiau îm-
preună în sunetul muzicii cu
acompaniament uşor de veselă în
sol major.

Deodată, dinspre marea poartă
a curţii, se auzi o hărmălaie care
creştea din ce în ce, până când în
faţa Măriei Sale apăru un mesa -
ger. Adunarea dregătorilor se îm -
părţi în două, să-i facă loc. 

- Măria Ta, criminalitatea lega -
lă tinde spre zero, dar cifra nea -
gră înghite non-stop sufletele
pângărite ale supuşilor căzuţi în

păcat, fie că sunt ei lombrossieni,
oedipieni sau funcţionari publici...

- Şi?... f`cu Papură. 
- „Şi” este conjuncţie, M`ria

Ta, zise umil mesagerul. Eu vin
acum de pe câmpul de luptă îm-
potriva fenomenului criminal şi
îţi spun că trebuie să faci ceva
până nu or să ne dea afară din ţa -
ră pe noi, ăştia cinstiţi.

- Are dreptate solul, Măria Ta,
se băgă în vorbă boierul velit
Evăzaru.

-  Numai Făt Frumos ne mai
poate scăpa din ăst necaz, zise
grav Măria Sa.

- Dar, Măria Ta, Făt Frumos es -
te plecat de vreo doi ani în ţara
Împăratului Verde, grăi boier
Bancrutescu.

Nici nu termină acesta bine
vorba că trompetele răsunară
anunţând un oaspete. Curtea în -
treagă întoarse privirile către
poartă şi imediat un murmur stră -
bătu mulţimea: Făt Frumooos!

Măria Sa luă o poziţie marţială
şi grăi important:

- Făt Frumos, ţara te aşteaptă
să o salvezi. Numai tu eşti desti-
nat operei de înfăptuire a justiţiei

adevărate pe aceste plaiuri! Du–
te, dar, şi curăţă-le de buruieni!

- În principiu m-aş duce, Măria
Ta, însă odinioară punea şi Dom-
nia Ta la bătaie o recompensă.
Ce, ori ai măritat toate prinţesele
sau, bată-te norocul, ai rămas fă -
ră împărăţie?

- Apăi, dragul meu, împărăţia
nu-i a mea, ştii doar, iar prinţe -
sele s-au zburătăcit după alţi Feţi
Frumoşi ce au trecut pe aici şi
ne-au scăpat de şomaj, de infla -
ţie, de frig şi de foame.

- Şi cum, eu pentru asta n-o să
primesc nimic?

- Nu, dar ţara îţi va fi recu -
noscătoare. 

În mintea lui Făt Frumos se în -
firipă un gând: dacă salvează el
ţara de la prăpastie iar poporul
eliberat de infracţionalitate şi de
insecuritatea socială îl va înscă -
una în locul obositului Papură ?

- Bine, accept! spuse el hotărât.
Şi plecă Făt frumos din sala de

banchet către tenebrele fenome -
nului criminal. În urma lui dregă -
torii se veseleau că şi de data asta
s-a găsit cineva s-o facă în locul
lor.

Dan Manciulea
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Primul pe care îl căută viteazul
flăcău fu Înţeleptul cel Mare al
curţii, izgonit de Papură cu mulţi
ani în urmă.

- Bătrâne Înţelept, eu vreau să
scap ţara asta de recrudescenţa
criminalităţii şi am venit la dum-
neata să aflu care ar trebui să fie
primul pas.

- Făt Frumos, înainte de a înce -
pe astă trudă, ţara trebuie scăpată
de şomaj, de inflaţie, de foame şi
de frig. Trebuie însănătoşită şi
educată!

- Păi cum vine asta? Adineauri
Papură Vodă mi-a spus că, de ce -
le ce spui, tocmai a scăpat. Şi asta
cu preţul înstrăinării dragelor lui
fiice... Acum eu pe cine să mai
cred?

- Crezi pe cine vrei, dar vezi pe
cine crezi! 

Dând cu sinapsele de pragul
acestor cuvinte înţelepte, neuro -
nii lui Făt Frumos se zburliră ca
de un frig năpraznic. Asta însem -
na, pe undeva, că „il cappo di
tutti cappi” nu trebuia căutat în
afara palatului voievodal papuri -
an, ori că Înţeleptul era vreo is -
coadă a Împăratului (Verde sau
Roşu) care voia cu tot dinadinsul
să îl folosească în opera lui mâr -
şav` de cucerire.

Văzând el cum cade pradă gân-
durilor negre, \[i zise: Numai po -
porul poate să îmi arate care este
adevărul adevărat. Numai el, săr -
manul, suferă fără putere de a
crâcni şi de a-şi schimba soarta.
C`tre popor, deci!

Şi se duse.
Poporul nu era departe. La

poalele muntelui pe care se înălţa
îndrăzneţ palatul îşi ducea zilele
un orăşel sărăcăcios, locuit de
amărâţii supuşi ai lui Papură-Vo -
dă.

Atunci când frumosul flăcău
apăru în capul uliţei principale,
călare pe calul său alb şi învelit
în mantia-i strălucitoare, locuito -
rii prinseră a se aduna pe la porţi
şi, strigând din vecin în vecin, au
pus mână de la mână să îi facă
viteazului o primire triumfală. 

Sufletul lui se umplu de bucu -
rie la gândul că el este alesul, cel
care va conduce lupta împotriva
criminalităţii şi că poporul, în
recunoştinţa lui, îl va înscăuna
peste ţară pentru o domnie lungă
şi prosperă pentru toţi. 

Mulţimea se dădu la o parte şi
înaintea lui apărură trei ipochi-
meni mai răsăriţi care păreau că
vor să îi ureze bun venit, pasămi -
te oficialităţile.

- Cine sunteţi voi?
- Eu sunt primarul. zise unul

slab şi piţigăiat. Măria Ta, salva-
torul nostru, bine ai venit! Bine
c-ai venit, că te aşteptam demult

şi ochii noştri plânşi mai că nu
puteau zări lumina acum, în clipa
sosirii tale.

- Eu, Măria Ta, Dumnezeu
să-ţi ajute, sunt preotul turmei
acesteia. În ruga noastră către
Bunul Dumnezeu, continuă preo-
tul ca la un montaj literar-artistic,
ni s-a arătat că ai să vii şi ai să ne
salvezi din ghearele Hapsânului
Papură. Fii bine venit! El e arma -
şul, nu ştie multe dar a vrut să te
întâmpine. Zi, măi Vasile! 

- Te-om ajuta, ne vom aduna şi,
sub spada ta, vom... se încurc` şi
începu a se bâlbâi. 

- Obţine victoria! continuă
zâmbitor şi dând din cap cu apro-
bare primarul.

- Vom obţine victoria! Mulţă -
mim, dom’ primar, reuşi armaşul.

Însufleţit de această primire,
de cuvintele frumoase şi de vuie -
tul mulţimii, Făt Frumos găsi de
cuviinţă că ar fi momentul pentru
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un spici. Astfel se urcă pe şaua
calului şi grăi:

- Popor, iată-mă-s, am venit să
vă fac dreptate! Să vă aduc bună -
starea!

- Ăăăă!!! zise poporul entuziast.
- Am venit să vă redau liberta -

tea!
- Ăăăă!!! zise poporul în extaz.
- Vreau să vă garantez că, după

ce vom duce lupta cea de pe ur -
mă, fiecare va trăi şi va munci li -
niştit, fără teamă de sărăcie!

- Ăăăă?... Adică cum să mun -
cim? întrebă unul din mulţime.

- Să trăim cu toţii în frica lui
Dumnezeu şi a legii! continuă
netulburat flăcăul cel viteaz .

- Ăăăă?... Ce spune ăsta, mă?
întrebă un altul.

- Lasă-l, mă, să zică! îl în -
ghionti primarul pe recalcitrant.

- Şi acum, la luptă viteji! rosti
îmbărbătarea Făt Frumos şi co -
borî în şa.

După o clipă de derută, flăcăul
duse mâna în partea stângă a cin -
gătorii, să scoată spada. Pipăi bi -
ne... foarte bine... şi mai bine:

- Aoleu, care mi-ai luat spada?
Mi-a dispărut spada de la tata!

Primarul se uită în juru-i şi po -
runci să se facă loc .

- Pesemne că ţi-a căzut în timp
ce vorbeai, Măria Ta. S-o cău -
tăm!

Şi o căutară mult şi bine prin
tot oraşul dar nimeni nu veni cu
vestea cea bună. Deznădăjduit,
Făt Frumos aştepta la casa prima -
rului alături de preot şi de armaş.
Armaşul îi spuse:

- Măria Ta, n-ai teamă, fiindcă
oi da poruncă la covaciu s` îţi
facă o spadă din aur, bătută în
nestemate!

- Spada aceea mi-a dat-o tă -
tâne-meu, Viteaz Vodă, când am

plecat în lume să mă fac bărbat şi
eu am pierdut-o ca un copil.
M-am făcut de ruşine!

- Ei, Măria Ta, lasă necazul,
c-om găsi-o! Ia de-aici un păhă -
rel de rachiu de pe la noi şi gustă
din bucatele noastre, poate eşti
ostenit... Şi mâine om porni la
luptă, zise armaşul fără nici un
chef.

Şi începu ospăţul. Servitorii nu
mai conteneau să aducă mâncă -
ruri noi şi băuturi fine. Făt Fru-
mos uită puţin câte puţin cele ce
avea de gând să facă şi se obişnui
cu ideea că e bun un răgaz înainte
de o luptă.

Plimbându-şi ochii prin sala de
ospăţ văzu într-un colţ o făptură
de o frumuseţe fără seamăn. O
fată zveltă, cu părul bălai, cu bu-
jori în obraji şi cu un chip ce îi luă
ochii şi inima. 

- Cine este frumoasa care apare
de după perdele când intră servi-
torii cu tăvile de bucate?

- Este chiar fata mea cea mare,
zise armaşul, care îi era vecin la
masă. Îţi place, Măria Ta?

Făt Frumos, prins cu fofârlica,
înghiţi în sec stânjenit şi nu spuse
nimic. Lupta pe care voia să o
ducă nu-i dădea voie să facă un
atare popas ori să caute drumul
plăcerii. Hotărât lucru, această
misiune nobilă îl pătrundea până
în sânge însă  analizând ceea ce
făcuse până acum pentru a o în-
deplini, descoperi că păşise cu
stângul. Îşi aminti vorbele Mare-
lui Înţelept: Crezi pe cine vrei dar
vezi pe cine crezi! Era cam târ -
ziu…

Viteazul se ridică de la masă şi
vru să părăsească adunarea. Toţi
mesenii îl priviră nedumeriţi.

- Ce ai păţit, flăcău, întrebă pri-
marul prefăcându-se curios, ţi-au

picat greu bucatele ori vinul este
prea tare?

Până să mai spună ceva, Făt
Frumos simţi că îi fuge pământul
de sub picioare şi căzu polog sub
masă. Atunci, ca la comandă, pa -
tru slujbaşi vârtoşi îl apucară de
mâini şi de picioare şi îl duseră
într-o odaie. 

Zăcu în odaia albă, cu ferestre
acoperite de draperii groase, pâ -
nă în zori. Pe când îl chinuiau
gândurile negre cum că lăsase
baltă misiunea eradicării feno -
menului criminal, auzi câteva bă -
tăi uşoare în uşă. Nu zise nimic.
Uşa se deschise încet şi în cadrul
ei apăru frumoasa fată din sala de
ospăţ. El rămase mut. Ea se apro -
pie şi-i astupă gura cu buzele-i
fierbinţi şi i se încolăci de trup.
Luat de val flăcăul prinse a o să -
ruta, o răsturnă în iatac, despu -
ind-o şi făcându-şi loc între pul-
pele ei pietroase.

Când se gândea el cum de îl lo-
vise un aşa noroc, un zgomot pu -
ternic se auzi dinspre uşă şi
lu mina câtorva făclii dezvălui
priveliştea camerei unui număr
mare de privitori în frunte cu
tatăl fetei. 

- Deci aşa, din ăsta-mi erai, vi -
teazule! Viteaz la mândre fecioa -
re... Aici ţi-e lupta împotriva crimi-
nalităţii? Iată-l, Măria Ta-Papură,
cu ce se îndeletniceşte viteazul
Măriei Tale: aţâţă popo rul la
luptă, să te uzurpe, bea ca un porc
şi înşeală fete curate. ~sta e Făt
Frumos al nostru!

- Armaş, ia-l şi aruncă-l în tem -
niţă, lângă ceilalţi Feţi Fru moşi!
Iar tu, boier Evăzarule, tri mite un
sol la Împărat (Roşu sau Verde)
să-i spună că am diminuat şi rata
infracţionalităţii. Bunînţe les, cu
preţul vieţii lui Făt Frumos...  
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Mihail S`lcu]an

Iarn` „grea”!

Tot bag lemne şi cărbuni,
Hornul sună ca o goarnă,
Culmea, peste nouă luni, 
Se va naşte-o nouă iarnă!

Numeroşii moşi 
şi sfin]i de iarn`

Iarna nu-i la fel ca vara -
N-are grâne, n-are flori -
E săracă, cum e ţara...
Da-i bogată-n sărbători!

„Dragoste de ]ar`”

Port căciulă şi mănuşi,
Împrejur sunt toate sloi
Şi-i vânt rece dinspre ruşi...
Semn că le e dor de noi!

Revin ruşii

N-am scăpat de sub bocanc
Şi mă umplu de necaz:
După ce-au plecat pe tanc
Vin pe ţevile cu gaz!

Solu]ie

Basarabia-i durere
Şi voiesc s-ajung ministru
Ca să am acea putere
De-a muta Prutul pe Nistru!

O, tempora, o, mores!

Strămoşii noştri la butoi
Făceau aprins filosofie,
Dar azi, în jurul unui ţoi,
E doar politico-beţie. 

Greaua moştenire

Azi toate merg în ţară prost
Şi tot românu-i amărât,
Că multe sunt precum au fost
Şi chiar mai rău decât atât.

Viitorul ]`rii

La icoane, cu tropare,
Mă tot rog cât pentru doi:
Fie viitorul mare...
Dar să-l apucăm şi noi.

Justi]ia român` 

Au ajuns să o pătrundă
Cei cu mintea înţeleaptă...
Într-o ţară ce-i rotundă
Nici justiţia nu-i dreaptă!

Diferen]`

Toate-n lume au temei
Şi aşa va fi mereu;
Berea are malţ, hamei,
Vinul are Dumnezeu.

Balan]a justi]iei

Curios e cum cântarul -
Când se judec-o pricină -
Se comportă ca samarul:
Trage spre desaga plină.

Epitaful judec`torului 
descurc`re]

Moare după zeci de toamne
Cu averi, maşini vestite,
C-a ştiut când să condamne
Şi pe cine să achite!

Iluzia libert`]ii

Cu nevastă rea, geloasă,
Arestat era... acasă!
Şi-a comis un furt, să fie
Liber... într-o puşcărie!

Epitaful agentului 
sub acoperire

Cum spre groapă azi îl duce
S-a sfârşit şi-a lui menire,
Căci cu nume scris pe cruce
Nu mai are-acoperire.

La eclipsa total`

S.R.I.-ul, cu ferire,
Face planuri fel de fel:
O aşa acoperire
Ar dori s-o aibă el!

Fiecare îşi are naşul

Beau vârtos, puterea-mi creşte
Când mă lupt cu razachia,
Vinul doar mă ameţeşte,
La pământ mă pune... via!

Vin’ la vie

Cu-oarece tărie
Vinul moleşeşte,
Dar, când e să fie,
Via te-ntăreşte!

Metamorfoz`

De la crama din Coteşti
Drumul vinului îmi scapă...
Îl găsesc la Bucureşti
Alergat, de-i tot o apă!
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Începuturile localităţii foarte
vechi, începuturi relevate de să -
păturile arheologice ale căror
rezultatele vor fi publicate în
Germania post-wilhellmiană, iar
la noi de c`tre prof. I. Nestor târ -
ziu spre 1957. O cercetare mai
atentă în arhivele Braşovului
poate aduce atestarea documen -
tară spre anii 1481-1482 conform
lucrării lui Ioan Bogdan referi-
toare la relaţiile Ţării Româneşti
cu Braşovul.

Ni se pare oarecum forţată ziua
de 27 mai 1510 ca dată de ates ta -
re a localităţii deoarece în docu-
mentul prin care i se întăreau
drepturile boierului vlastelin
Neagoe al lui Drăghici, dat de
Vlad cel Tânăr, se menţionează
„şi cu locuinţa de la câmp de la
Sărata”. Or, de câmp la Sărata, în
vremea aceea, este mai greu de
vorbit deoarece câmpia era, de
fapt, o pădure ce acoperea Bără -
ganul. A mai purtat satul, con-
form unei surse de la 1974, şi
numele de Atârnaţi. 

Moşia Sărata era atestată do cu -

mentar din 8 septembrie 1525
când Radu de la Afumaţi dăruia
Episcopiei „şi vinul de vinărici
de la Sărata veadre 300 şi po -
goane de vie 10, pogoanele cu vi -
nărici”. Prin clucerul Dragomir,
martor în 6 aprilie 1602, este
amintită din nou localitatea. Alţi
doi martori tot din Sărata - Dra-
goe şi Oana a lui Mircan - sunt
pomeniţi în 10 decembrie 1610
pentru o ocină de la Lipia. Tre-
buie menţionat, vis-a-vis de do -
cument, că este rară prezenţa
unei femei în calitate de martor.
Dacă în Occident prevala dreptul
bărbatului la noi s-au găsit mereu
forme de a aduce pe picior de
egalitate cele două sexe.

Vel paharnicul Lupu Mehedin -
ţeanu din Jirov, atât de dur în lup -
ta sa cu invazia arghirofililor de
la sud şi cu sfârşitul crud cauzat
de trădarea propriului său domni -
tor, la 1 noiembrie 1612 dona
partea de ocină de la Sărata soţiei
sale Maria, fiica lui Staicu din
Bucov. Beneficiară era mănăsti -
rea Izvorani „pentru că am prins-o
umblând rău, umblând cum nu se
cade, în curvie cu o slugă a mea.
Şi au fost să i se tae capul şi a
vrut să calce capul mieu”. 

La rugămintea domnitorului şi
a boierilor din divan, Maria va
scăpa de execuţia soţului, dar
fără zestrea ce i-o adusese aces-
tuia. Soţul înşelat sublinia „capul

i-am ertat şi bucatele să fie la mâ -
na mea”. Peste cinci ani, la 15 iu -
nie, episcopul Luca va avea pre-
vederea de a-i achita 7.500 de as -
pri paharnicului Lupu „Încă nu
s-au lăsat aşa pă acea miluire”.
Era vorba de o donaţie mai veche
a Mariei, fiica lui Staicu postelni -
cul de la Bucov către mănăstirea
Izvorani şi episcopul, cunoscân -
du-l bine pe Lupu, mai bine va
plăti proprietatea decât să aibă un
conflict cu acesta.

Aldea din Sărata vindea pentru
1.500 de aspri vornicului Carca
în august 1619 cinci pogoane de
vie în dealul Obrăjilor, trei dintre
martori fiind din Sărata. Soţia
vornicului, Rada din Sărata, este
menţionată ca achizitoare a unei
ocine din Tămbureşti în 1 mai
1620.

Postelnicul Negoiţă şi Mihai
Postelnicul din Sărata sunt reţi -
nuţi şi ei ca martori la eliberarea
din rumânie a lui Avram de la
Pinu la 18 iunie 1625, dar şi pen-
tru mănăstirea Menedic peste o
săptămână.

Postelnicul Negoiţă, figură
proeminentă a zonei buzoiene,
era amintit şi în 6 iunie 1627 ca
vânzător de terenuri, iar în final
de 1630 era implicat, alături de
postelnicul Mihai, într-un proces
cu moşnenii din Brăeşti dar cei
doi vor pierde chiar dacă ajunse -
seră la lege peste lege (24 de

Alexandru Gai]`



martori).
O eliberare din rumânie se pe-

trecea aici la 11 septembrie 1633
prin postelnicul Mihai care îi
avea pe cei implicaţi de moş -
tenire, de la doamna Stanca a lui
Vodă Mihai Viteazul. Partea cu
rumâni a jupânesii Maria, fiica
lui Staicu postelnicul de la Bucov
şi soţia lui Iane spătaru, la 25 de-
cembrie 1634 urma să se afle în
posesia vel postelnicului Con-
stantin. 

Danciu din Sărata se număra
între martorii de pe vremea lui
Alexandru Vodă „Bătrânul” in -
vocaţi la 6 aprilie 1638. Tot ca
martor de aici era amintit peste
patru zile şi stolnicul Dragomir,
iar ca adălmăşar în 1 iulie 1638
era menţionat şi Tihulş din Săra -
ta.

Mănăstirea Slobozia lui Enache
Obţinea, la 12 ianuarie 1647, o
poruncă pentru hotărnicia moşiei
de la Sărata documentul fiind în-
registrat în Condica lăcaşului. |n
paranteză fie spus, condica scrisă
de Chiriţă Gheorghiu, dascălul
Şcolii domneşti de la Sf. Gheo-
rghe Vechi, a fost autentificată de
Constantin Al. Ipsilanti Vodă la
26 aprilie 1807, în ea reţinându-se
copiile a 742 de documente lega -
te de proprietăţile lăcaşului.

|n 25 mai 1650 şi 10 iunie
1651 era pomenit ca martor un
alt Dragomir de aici. Cu titlul de
iuzbaşă era menţionat Dragomir
la 9 iunie, acelaşi an, când va
apare un alt martor tot de aici în
persoana preotului Mihnea. |n 1
septembrie 1651 era menţionat
ca fost proprietar al unei ocine
din Brăgăreşti un Negoiţă de la
Sărata. 

Dragomir iuzbaşa era chemat
în februarie 1652, alături de alţi

boiernaşi, să rezolve situaţia de
la Răteşti şi Ojasca în 26 aprilie
acelaşi an pentru Pinu, iar la 10
iulie pentru Bădeni.

Ca boier hotarnic era iar menţi -
onat la 15 aprilie 1653 Dragomir
iuzbaşa de roşii. Tot legat de Să -
rata în 17 martie 1654 jupâneasa
căpitanului Barbu din Bădeni pri -
mea din partea lui Popa Oană,
fiul preotului Paraschiva un do -
cument prin care i se recunoştea
proprietatea asupra unei ţigănci.
Constantin, Matei, Mihai şi Ior-
dache Cantacuzino erau moşteni -
torii postelnicului C. Cantacuzi-
no care la 1 septembrie 1667 re -
vendicau via acestuia de la Să -
rata.

Din hrisovul dat la 7 februarie
1668 postelnicesei Elena, nepoa -
ta lui Udrişte Năsturel, rezulta şi
moşia de la Sărata reliefându-se,
odată în plus, interesul boierimii
pentru vinul produs aici.

Tradiţia locală reţinea că pe
vremea domniei Brâncoveanului
cei din zonă practicau cărăuşia
pentru a duce vinurile domneşti
produse la Sărata spre Veneţia, pe
filieră balcanică spre coasta dal -
mată. Către Apus drumul spre
Veneţia, mai puţin folosit de ai
noştri, se efectua pe două căi, pri -
ma fiind Leibacher-strasse (Buda
- Pettau - Ljubljana - Portogruaro
- Veneţia), iar cea de a doua prin
Semmering-strasse (Buda - Bra -
tislava - Viena - Villach - Por-
togruaro - Veneţia).

Spre Balcani şi Adriatica un
traseu pornea de la Buzău - Târ -
govişte - Bucureşti - Craiova -
Vidin - Belgrad - Sarajevo - Split,
iar cel de-al doilea, după trecerea
Dunării la Vidin, ducea la Novi
Pazar - Sarajevo - Split. Ar fi de
amintit că între numeroasele

moşii ale lui Şerban Cantacuzino
se afla şi una de la Sărata. De aici
documentul din 7 februarie 1688
prin care Elinei Cantacuzino i se
întărea proprietatea. Asupra pre -
zenţelor Cantacuzine \n acest loc
au publicat numeroase docu-
mente N. Iorga şi I. C. Filitti.

Tot în arhiva de la mănăstirea
Banu din Buzău se reţinea o altă
hotărnicie din anul 1702. |n 29
mai 1705 paharnicul Pană Vizu -
rescu, într-o tradiţie veche, îşi do -
na moşia de la Sărăţile, alături de
altele, către Mitropolie. 

Pe la 1707 domnitorul se oprea
aici la casele sale cu „belvederi”
aşa cum amintea vel logofătul
Radu Greceanu în Viaţa lui Con-
stantin Vodă Brâncoveanu, fai -
moasa sa lucrare.

Vodă Brâncoveanu le dăruia
câte 45 de pogoane de vie şi a tre -
ia parte din moşia de aici, în
1708, fiilor Ştefan şi Radu „la
Sărata ce se chiamă Lipiianca”.
|n epocă se reţinea nemulţumirea
populaţiei zonei, producătoare de
vinuri de soi, vis-a-vis de Vodă
Brâncoveanu care îi obliga pe lo -
cuitori să-i cumpere vinul prost
„şi aduce rachiu şi vinuri stricate
den venitul casii lui şi-l împărţea
pe la neguţători şi pe la ţară cu
preţ mare şi pune de plătea în si -
lă”. Moşul Mocoşilor era prezent
în deal unde, la 26 iunie 1718,
vindea o vie Şerban Ceraci către
vătaful Constantin.

Cercetarea documentului din
14 mai 1726 de la Stavropolesos
poate aduce un schimb de propri -
etăţi de aici. Moşia lui Vodă Şer -
ban Cantacuzino mai era menţio-
nată şi într-o foiţă de la mănăs ti -
rea Comana din 20 ianuarie 1732.

Din data de la 21 martie 1736
a lui Grigore Filipescu rezulta că
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acesta avea şi el aici o proprietate
care va fi trecută şi în diata din
din 3 iunie 1792 a vel banului
Pană Filipescu într-o continuitate
mai rară vis-a-vis de proprietăţi.
Marea boierime, preţuitoare a vi -
nului de calitate mai ales după
exporturile masive ale Brânco -
veanului, ţinea să aibă proprietăţi
la Sărata. Astfel, o vie îi era dată
de zestre lui Teodor Balş la căsă -
toria sa cu Maria, fiica lui Canta -
cuzino. Dragomir şi Safta Sălci-
anu dăruiau finului lor Drăghici
Mărgelatu o vie cu un loc de casă
şi cu o obraţie în drumul Sărăţii
la 21 mai 1741.

Cantacuzinii, ramura vel spăta -
rului Drăghici, prin Anastasia
(Nastasia, fata căpitanului An -
ghel), erau cei care la 9 octom -
brie 1765 înţelegeau ca printr-o
danie de 400 de stânjeni să mă -
rească moşia mitropolitană ce se
închegase oarecum tardiv în zo -
nă. |n 1766 se scria „Adecă eu ju -
pâneasa Anastasia soţia răposa-
tului dumnealui Şerban Cantacu -
zino adeverez cu acest credincios
zapis al mieu la prea cinstita mâ -
na o prea sfinţiei sale p`rintelui
Mitropolitul ţărei Kir Grigorie şi
la sfânta Mitropolie precum să se
ştie că am dat danie go de stanj.
din moşia Săratiei din sud Buz`u
care moşie-mi este dat` prin
diiat` mie de dumnealui răposa -
tul soţul mieu Şerban Cantacuzi -
no şi prin carte iscalită de dum-
nealor boiari, rudele răposatu lui
bărbatului mieu; şi această da nie
este dată ca să mi se scutească
doi preoţi de bir şi de toate chel -
tuelile ca să poată purta grija bi -
sericii ce o am \n mahalaoa Po-
dului de Pământ, şi cu cele ce voi
mai lăsa sfintei biserici pe foaia
isc`lită de preaosfinţiia sa pă -

rintele Mitropolit şi să aibă preot
purtare de grijă de sfânta biserică
de toate ce am lăsat şi dimprejur;
şi pentru mai adevarată credinţă
am iscălit mai jos ca să se crează,
e dimpreună şi cu alte cinstite şi
vrednice mărturii”.

Preotul Ioan de la mănăstirea
Barbu apare în calitate de scriitor
al documentului din 30 august
1775 de la Sărata prin care mai
mulţi locuitori de acolo se anga-
jau să lucreze viile vel vornicului
N. Dudescu. Documentul este
important deoarece se descriu
operaţiunile ce urmau a fi des fă -
şurate „să lucrăm la vreme şi să
le săpăm de două ori pe vară şi
plevile la vremi fără sminteală, şi
toamna după cules să le tăem şi
să le îngropăm şi să băgăm de tot
pogonul câte două sute cincizeci
butaşi şi câte două sute cincizeci
de haraci despicaţi. Şi să ducem
şi doi oameni o bute cu vin la
Bucureşti”.

|n 14 iunie 1778 un Creţul de
la Sărata se afla implicat într-o
hotărnicie, iar peste un an apărea,
în aceeaşi ipostază, şi un Bi -
barţul. Relativ la perioadă ar fi de
amintit constatarea generalului

Bauer: „Eu am găsit munţii în ge -
nere mai populaţi decât câmpiile,
cu toate că sunt mai puţin rodi-
tori.”

Nu putea lipsi aici, ca pro pri -
etară, nici familia Cândescu lu -
cru rezultat din diata vel pahar-
nicului Ioan Cândescu din 24 oc-
tombrie 1781 în care arăta că îi
lăsa Mariei, soţia sa, şi 22 1/2 po -
goane de vie plus moşiile Moi -
sica şi Salcia din judeţul Buzău.
Diata se constituia şi datorită
urmărilor unui complot iniţiat, cu
probabilitate, de boierul Cânde-
scu care fusese descoperit în
1775 de unde procesul de evghe-
nie prin care acesta era dezbrăcat
de haine, îmbrăcat în haine ţără -
neşti, plimbat pe uliţe, bătut în
pu blic şi apoi pus în lanţuri şi în -
temniţat.

Un document din arhiva mă -
năstirii Banu de la 1792 preciza
că localitatea „Nu este vreun sat
mare(…) ci numai vreo şase ca -
se”. 

Părţi din Lipia, dar şi de aici se
hotărniceau la 25 iulie 1794. Pen-
tru neînţelegerile ivite pentru vi -
ile de la Sărata se ajungea la 12
iulie 1796 la numire de vechil.
Nu trebuie ignorată hotărnicia
mo şiei lui C. Ghica din 24 iunie
1804, hotărnicie efectuată de ing.
Palade.

|n catastihul de cheltuieli al
mănăstirii Cotroceni apare şi via
de la Sărata în 26 februarie 1813.

Ca o urmare a mişcărilor din
Oltenia se poate aduce jalba lui
L. Pleşcoianu care se adresa is-
pravnicilor de la Buzău în 30
martie 1821 menţionând că vierii
de aici refuzau să mai lucreze vi -
ile vel vornicului Costache Fili -
pescu.

La 1830-1837 se venea cu

Relativ la perioad`
ar fi de amintit con-
statarea generalului
Bauer: „Eu am g`sit
mun]ii în ge nere mai
popula]i decât
câmpiile, cu toate
c` sunt mai pu]in
roditori.”
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mărturii şi documente la hotar-
nicul moşiei lui Şt. Moscu aflat
în conflict cu moşnenii Nenciu -
leşti.

Moşnenii Nenciuleşti din Săra -
ta prin vechil şi prin N. Nenciu se
vor adresa Marii Logofeţii a
Dreptăţii prin 1834 cerând să se
treacă la judecata lor cu D. Sără -
ţeanu şi cu Radu Mei Roşu care
nu mai vroiau să le înapoieze o
serie de documente de care aveau
neapărată nevoie în procesele lor
de la |naltul Divan unde se în-
fruntau cu mai vechiul lor „prie -
ten” căminarul Şt. Moscu.
Sărăţeanu nu se va prezenta în
procesul de la Buzău, dar Mei
Roşu o va face şi va declara că
hotărnicia din 4 noiembrie 1683
şi alta din vremea lui Grigore
Ghica de la 1826 - când moşnenii
se judecaseră cu Şt. Moscu -, le
predase lui Sărăţeanu. Alte do -
cumente se găseau pe la unii din-
tre moşneni ca Oprea Nenciu, C.
Gogoaşă, Lupu Roşiul etc. 

Şi Elenca Hrisoscoleu avea
parte de un o înfruntare în justiţie
pentru o proprietate de aici. La
30 martie 1834 ea solicita să se
înceapă dezbaterile în procesul ei
cu logofătul Ioniţă, arendaşul lui
Costache Cantacuzino, pentru o
pădure pe care acesta o tăiase la
Sărata. O danie a unei vii către
Banu o făcuse, probabil în sfâr şi -
tul lui 1834 şi debutul lui 1835,
Gr. Ralea.

|n luna mai 1835 At. Nenovea -
nu era ales pentru hotărnicia mo -
şiei lui Şt. Moscu care se consi-

dera călcat de către moşnenii Li -
pieni. Era amintită localitatea şi
de Şt. Piscupescu la 1837 în lu-
crarea sa Apele metalice al Ro -
mâniei Mari. 

Un schimb de terenuri se efec-
tua la 1 mai 1837 spre Boldeşti,
iar peste zece ani se menţiona şi
o arendă rezultată de pe o moşie
de aici. 

Cu două zile înainte de produ -
cerea eclipsei de soare, 24 iunie
1842, se desfăşura o hotărnicie
de moşie. Două danii către mă -
năstirea Căldăruşani se înregis-
trau aici la 30 iulie 1848 şi 20 mai
1854. O altă hotărnicie a moşiilor
Lata şi Sărata se efectua în 16
iunie 1850 probabil acceptată la
28 decembrie 1851. Va fi urmat`
de o alta în 4 septembrie 1853 şi
de executarea sentinţei abia în 30
septembrie 1860 se vorbea.

|n secolul al XIX-lea va apare
şi familia Orleanu cu unele pro -
prietăţi la Sărata. Familia se va
re trage, oarecum discret, spre Ol -
tenia după comanditarea atenta -
tului asupra prim-ministrului I.
C. Brătianu prin mâna unui co -
merciant, Constantinescu, din
Rm. Sărat. 

A mai rămas numai menţiona -
rea executării sentinţei din 30
septembrie 1860 pentru moşia
mănăstirii Slobozia lui Enache
după hotărniciile din 1850 şi
1853 ce duseseră la conflicte cu
moşnenii. Când epitropia Mănăs -
tirilor Sf. Mormânt se adresa tri-
bunalului buzoian la 18 februarie
1859 pentru a se autentifica ho -

tărnicia moşiei Sărata în lunga
listă de vecini apăreau şi moş ne -
nii Nenciuleşti şi moşnenii Târ -
coleşti la Muscelul Dării alături
de Costache Musceleanu, pahar-
nicul Ioan Samurcaş, Săndulache
Musceleanu,1 Anica Finţeasca
din Blestematele şi alţii. Nenciu -
leştii vor trimite la faţa locului pe
Niţă Popescu, Radu şi Dinu Moi -
se, Andronache Burada „care în
unire şi cu oamenii care au fost
aduşi din partea moşiei Sărata au
arătat că hotarul le este din ho-
tarul căminăresei Zoe Moscu pe
apa Sărăţii la vale până în gura
Isvorului Dulce (…) de aici ră -
mâne apa Sărăţii în moşia Sărata
şi hotarul ei despre Nenciuleşti
urcă pe coastă spre apus prin vii
şi merge la piatra din grădinea
Rizii”. 

N. Miulescu vindea la 24 fe -
bruarie 1872 un pogon de vie şi
o jumătate de pogon de livadă lui
Dan Florea pentru suma de 40 de
galbeni ccea ce însemna ceva în
epocă pentru multe familii de
aici.

|n 1885 se înfiinţează comuna
Monteoru având în componenţă
satele Fundul Sărăţii, Bugheni şi
Ogrăzi. Era, poate, o parte din
amplul proiect al lui Gr. C. Mon-
teoru de ridicare a zonei şi a staţi -
unii omonime. Sărata îşi aşteaptă
în continuare cercetătorii, fondu -
rile arhivistice buzoiene, în spe-
cial Condicile judecătoreşti, pu -
tând să le aducă numeroase şi
inedite ştiri dintr-un trecut destul
de bogat.

1 Era fiul lui Nica şi nepotul pârcălabului Drăghici
Muscelea nu. Deputat în legislaturile 1831-1835 ale
Adunării Obşteşti şi membru în Comisia pentru
alcătuirea proiectului asupra seminariilor protopopeşti
şi preoţeşti. Din căsătoria cu Safta a avut trei copii : Con-

stantin (1810-1880) căsătorit cu Luxiţa Burchi, fiica is-
pravnicului de Saac stolnicul Costache Burchi, Ana
(1815-1879) căsăto rită pe la 1835 cu Iancu Samurcaş -
cel ce a purtat numele mamei sale şi Dumitrache (1828-
1833).



A venit un nor de ploaie
Şi a început să picure
(picură cu durere
peste inima mea, am căzut în robie,
robia dragostei,
cea mai grea dintre toate).
Vine noaptea (ziua se sfârşeşte),
apare a bucuriei
clipă. Ceaţa din atmosferă
îmi aminteşte că totul e o efemeritate
(sper că şi această dragoste
imposibilă, care mă înfioară).

*
Pe cer este un astru
luminos, ce-mi pare a spune “te iubesc!”
Nu pot, să-l ocolesc,
privesc adânc la albastrul cer.

*
Ceaţa din atmosferă
mă duce într-un miraj
care seamănă c-un mariaj.
În plină seară
îi spun: “ţine-mă de mână şi urmează-mă iubite,
pe un tărâm al iubirii
unde ne vom contopii
din nou şi din nou (îndrumaţi de dragoste).”
Mă priveşte întruna
(cu aceeaşi lucire)
jurându-mi iubire
pe veci. Ne cunună luna,
martorii sunt norii.

*
Ceaţa din atmosferă
mă desprinde de poveste
şi mă readuce la realitate
(unde sunt singură).
A venit un nor de ploaie
şi a început să picure
(picură cu durere
peste inima mea, am căzut în robie).
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Trilogie:
Turism medical
(La intrarea în spital din cauza apei ce pătrunde 
prin acoperiş s-au format 2 stalacmite)

Două stalacmite, ce minune!
Nu-i rău să facem capital
Ca într-o peşteră de-oriunde
Cu taxă la intrarea în spital.

Gura lumii

Nu cumv-am luat eu mită?
De ce n-am vorbit mai sus
De perechea stalactită.
Am ceva, cumva de-ascuns?

E urmare 
a schimb`rilor 
dese de manager

La schimbarea de echipă
Se mătură cu spor
Şi săraca stalactită
Se toceşte repejor!

La doctor

Când la doctor stau pe scaun
Şi şăgalnic îl aştept,
Mă închipui ca un faur
Şi cătuşe meşteresc.

Operabilitate

La doctor vii fără de trac
Necazu-i mic, chiar microscopic
Imediat eşti operat
La buzunar, laparoscopic.

Valentin Cojocaru

Laura Cozma



LAUREAŢII EDIŢIEI a XIV-a A 
CONCURSULUI DE CREAŢIE LITERARĂ 
PENTRU ELEVI „CONSTANTIN PETCU”,

BUZĂU, 2013

Premiul Casei de Cultură a Sindicatelor Buzău:
Lavinia Lazăr, cls. a VII-a, Şcoala Gimnazială „C.
Giurescu”, Chiojd, Buzău.

Premiul Asociaţiei Culturale „Renaşterea
Buzoiană”: Irina Cabel, cls. a IX-a, Liceul de Artă
„Margareta Sterian” Buzău.

Premiul Fundaţiei Academice „V. Voiculescu”:
Georgiana-Dana Biţeanu, clasa a XII-a, Liceul
„Grigore C. Moisil”, Buzău.

Premiul Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu”:
Diana-Elena Plătică, clasa a VI-a, Şcoala Gim -
nazială a Colegiului „Mihai Eminescu”.

Premiul Special „Mihai M. Macovei”: Flo-

rentina-Laura Cozma, cls. a XI-a, Liceul Tehno-
logic „Costin Neniţescu”, Buzău.

Premiul revistei „Oglinda literară” şi Premiul
special „Girel Barbu”: Chiş Antonia, cls. a VII-a,
Şcoala Gimnazială „C. Giurescu”, Chiojd, Buzău.

Premiul almanahului „Renaşterea Buzoiană”:
Florina Răpiţeanu, clasa a VII-a, Şcoala Gimna -
zială Scurteşti.

Premiul Special „Ion Nicolescu”: Nicoleta
Ionescu, clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială Scurteşti.

Premiul Special „Dumitru Pricop”, Alexandra
Gabriela Ene, clasa a VI-a, Şcoala nr. 11, Buzău.

.Premiul Special „Gheorghe Ene”: Radu Caloian,
clasa a V-a, Şcoala Gimnazială „Vasile Cristofo -
reanu”, Râmnicu Sărat.

Primele 5 premii constă în bani, diplome şi cărţi.
Ceilalţi premianţi au primit diplome şi cărţi, toate
creaţiile fiind publicate în revista „Cartelul meta -
forelor”, publicaţie care apare sub egida Casei de
Cultură a Sindicatelor şi a Asociaţiei Culturale
„Renaşterea Buzoiană” (marinifrim.wordpress.com).

Festivitatea de premiere a avut loc pe data de 18
mai 2013, ora 10,00, la Casa de Cultură a Sindi-
catelor Buzău. Jurizarea a fost făcută de scriitorii
Elena Radu, Stelian Grigore şi Marin Ifrim.

Cu acest prilej au fost lansate volumele „Poeme
pentru acces provizoriu”, de Elena Radu, membru
titular al Uniunii Scriitorilor din România, şi „Tra -
gedia şi viaţa după” de Dana-Georgiana Biţeanu,
prezentate de scriitorii Tudor Cicu, Stan Brebenel,
Teo Cabel, Stelian Grigore, Marin Ifrim.

Acest concurs este integrat Proiectului sus]inut 
de Prim`ria Municipiului Buz`u: 

Festivalul de crea]ie şi interpretare „Cuvinte potrivite”,
edi]ia a II-a.

Mihai M. Macovei \nm=neaz` premiul
ce-i poart` numele poetei Laura Cozma
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Tragedia şi viaţa după este o
carte de tip confesional. Autoa-
rea Dana-Georgiana Biţeanu re-
latează într-un stil plin de dra-
matism urmările unui accident de
maşină grav în care şi-a pierdut
nu numai o fiinţă dragă - mama,
dar şi cele mai frumoase visuri.

Povestea începe cu un remem-
ber, la ţară unde ...pentru prima
dată în viaţa mea frigeam peşte la
grătar şi eram tare fericită fiindcă
nu-mi imaginam că sunt price-
pută la aşa ceva... Apoi un tele-
fon schimbă radical existenţa ei
şi a celor din jur.

Sincer, lecturând această carte
m-a cuprins un fel de uimire şi
revoltă. Mi s-a părut peste pute-
rea de îndurare a unui om, a unui
copil. Începe o luptă acerbă cu
viaţa - spitale, operaţii, tot felul
de stări care o iau prin surprinde -
re ...doctorii nu-mi dădeau nici
cea mai mică şansă de supravie-
ţuire. Dar ea supravieţuieşte, ce-i
drept marcată de suferinţe fizice
şi psihice greu de imaginat. Ma -
ma nu mai există, iar şocul este şi
mai cumplit. Spaimele, coşmaru-
rile, frica de moarte, teama că
ceilalţi nu o înţeleg, lasă urme.
Are nevoie de dragoste, multă
dragoste părintească, mai ales în
clipele de însingurare. Tatăl tre-
buie să devină puternic, şi devi -
ne, pentru a apăra copilul, ado-
lescenta de mai târziu nu numai
de boală, ci şi de o societate a

cărei mentalitate, din păcate, las`
de dorit.

Lupta celor doi, tată şi fiică, es -
te continuă. Acum fiecare gest,
cuvânt, are un alt rol - acela de a
proteja, sprijini, încuraja. Dana
îşi dă seama că nu mai este ceea
a fost şi nu va mai fi, dar nu se d`
b`tut`. Ea vrea la şcoală, deşi e
foarte greu să suporte orele fizic,
psihic, pentru că anumiţi colegi
şi profesori sunt departe de a
avea un comportament firesc.

Dorinţa de mamă este răvăşi-
toare... şi prinde contur în persoa -
na Taniei, la şedinţele de gim-
nastică recuperatorie ...doamna
şatenă, cu ochii albaştri, bl=ndă...
Dar relaţia devine la un moment
dat alambicată, Tania nu-i poate
îndeplini visurile, nu înţelege pe
deplin starea ei sufletească, ne-
voia de afecţiune. Când Tania
spune ca va avea un copil speran-
ţele i se năruie ...\mi dorisem ca
ea să-mi fie mamă în lumea asta

ca o junglă. V`zându-se fără ie-
şire, disperată, strigă: Vreau o
mamăăă... şi atunci cunoaşte sen-
timentul de ură, de răzbunare.

Stări pe care le conştientizează,
analizează cu durere şi pe care le
regretă. E un copil conştiincios,
sincer, trebuie doar puţină înţele-
gere, mângâiere. Ea nu poate fi
luată aşa, ca oricare. Are o dra mă
existenţială, un povârniş de urcat
...aş fi dat orice ca mama să tră-
iască... să mă mângâie, să-mi
aline suferin]ele. Nevoia de dra-
goste a Danei devine obsedantă.

Un alt personaj important este
{tefania. Aceasta se implică
emoţional, devine mama. Fireşte,
niciodată nu o va înlocui pe ade-
vărata mamă, idolul ei, dar lupta
pentru afecţiune e vitală ...dintr-o
dată mi-am adus aminte de cli-
pele petrecute împreună cu fami-
lia, când împodobeam brăduţul
acasă şi un dor de mama m-a să-
getat prin inimă, oare ea ce face?

Tragedia şi viaţa după este o
carte extrem de relevantă pentru
o tânără care îşi face debutul în
literatură cu propria dramă. Dana
e prezentă în toate. Nu, nu e re-
trasă, poate doar din faţa abruti-
zărilor, a ignoranţei, are disponi-
bilităţi spirituale puternice, care
o fac să lupte, să meargă mai de-
parte chiar pe drumul scrisului.

Departe de această lume neîm-
blânzită, prea puţin sensibilă şi
tolerantă eu îi spun: scrie, Dana!

Elena Radu

„St`ri pe care le
conştientizeaz`,
analizeaz` cu durere
şi pe care le regret`.
E un copil conştiin-
cios, sincer, trebuie
doar pu]in` în]ele-
gere, mângâiere.
Ea nu poate fi luat`
aşa, ca oricare.”
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Poezie Gimnaziu:

1. Diana Elena Plătică, 
Col. Naţional „Mihai 
Emineascu”

2. Sima Simina-Maria, 
Şcoala Gimnazială 
„G. E. Palade”

3. Geamănu Andreea, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

4. Andra Ştefania Petcu, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Proz` Gimnaziu:

1. Roşculete-Anca Maria, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Lazăr Lavinia, 
Şc. Gimnazială 
„C. Giurescu, Chiojdu

Luntraru Andra-Maria, 
Şc. Gimnazială „G. E. Palade”

2. Jungheţu Maria Alexandra, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Dumitru Elena Diana, 
Şc. Gimnazială 
Vipereşti

Chiş Antonia, 
Şc. Gimnazială 
„C. Giurescu”, Chiojd

3. Anghel Ovidiu, 
Şc. Gimnazială 
„G. E. Palade”

Tronaru Cristina, 
Şc. Gimnazială 
Bâsca Chiojdului

Alexandra Ştefan, 
Palatul Copiilor Buzău

4. Mănescu Alexandra, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Mocanu Raluca , 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Alexandra Ungureanu, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Cristea Alexandra, 
Şc. Gimnazială 
„G. E. Palade”

Cioceanu Andreea, 
Şc. Gimnazială „G. E. Palade”
Ivona Scarlat, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Adriana Stănică, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Burceag Irina Alexandra, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Poezie Liceu:

1. Udrea Andreea, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Radu Irina, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Sârbu Ana-Maria, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

2. Adelina Folea, 
Palatul Copiilor Buzău

Morărescu Daniel, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Maria Petrutz, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

REZULTATELE CONCURSULUI DE CREA}IE LITERAR~
„TINERE CONDEIE”

FAZA JUDE}EAN~, BUZ~U, 2013
De mulţi ani, dominanţi la adjudecarea premiilor

concursului de creaţie literară „Tinere condeie”
sunt hasdeenii. Şi \n 2013, majoritatea premiilor au
mers la prestigiosul liceu chiar într-o zi de săr -
bătoare a sa: Ziua porţilor deschise, la care am par-
ticipat, vineri, 23 mai,  alături de scriitorii Marin
Ifrim şi Tudor Cicu. Marin Ifrim a înmânat premiile
obţinute, la proză şi poezie, atât de cei de la gim-

naziu cât şi de liceeni sadea. Gazda, doamna
profesoară Iulia Lazăr, a fost mai târziu susţinută
de prezenţa părintelui Damian. Nu ştiu cât au
reţinut elevii din cele spuse de noi, ştiu că eu cel
puţin mi-am încărcat bateriile după acest eveniment
scurt, ce-i drept, dar tonic, din tinereţea, sinceritatea
şi bucuria acestor copii.

Teo Cabel
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3. Nuţulescu Ioana, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Drăghici Alina, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Andreea Ciolan, 
Palatul Copiilor Buzău

4. Georgiana Uşurelu, 
Palatul Copiilor Buzău

Radu Claudia, 
Palatul Copiilor Buzău

Drăghici Denisa-Alina, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Proz` Liceu:

1. Roşca Adriana Elena, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Florescu Elena, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Brezoaie Robert, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

2. Popa Madena, 
Palatul Copiilor 
Buzău

Isăcilă Alice-Diana, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Jipa Andreea Roxana, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

3. Enache Diana Elena, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Magdalena Ioana, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Mangalea Ioana, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

4. Lucia Chiriacescu, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Maria Petruţ, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Petruţ Dinu, 
Şc. Gimnazială „G.E. Palade”

Drăghici Denisa-Alina, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

Reviste Gimnaziu:

1. „GYMNASIUM”, 
Şc. Gimnazială nr. 11 Buzău

„ARMONII”, 
Liceul de Artă „Margareta 
Sterian” Buzău

„PE ARIPILE FANTEZIEI”, 
Şc. Gimnazială „Ion Creangă”
Buzău

2. „MICUL ALBATROS”, 
Liceul Pedagogic Buzău

„ANOTIMPURI”, 
Şc. Gimnazială nr. 11 Buzău

„ARIPI DE VIS”, 
Şc. Gimnaz. „G. E. Palade”
Buzău

3. „VOCEA ŞCOLII”, 
Şc. Gimnazială Valea Părului

„LUMEA NOASTRĂ”, 
Şcoala Gimnazială Nehoiu

„ARIPI”, 
Şc. Gimnaz. „Cpt. Av. Mircea T.
Bădulescu” Buzău

4.„ARGUMENT”, 
Şc. Gimnazială nr. 1 Râmnicu

Sărat

„ADIPRES”, 
Şcoala Gimnazială Nehoiu

Reviste Liceu:

1. „VIZIUNI”, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

„ÎN AGORA”, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

„REVISTA NOASTRĂ”,
Liceul Tehnologic
„C.Neniţescu”

2. „AVOCATUL ELEVULUI”, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

„AGORA”, 
Liceul „Spiru Haret”

„ECONOMIŞTI ÎN VIITOR”, 
Liceul Tehnologic Economic
„Elina Matei Basarab” Râmnicu
Sărat

3. „SCLIPIREA MINŢII”, 
Liceul Tehnologic „C.
Neniţescu”

„LACRIMĂ
ROMÂNEASCĂ”, 
Seminarul Teologic „Chesarie
Episcopul”

„LOGOS”, 
Liceul Pedagogic „Spiru Haret”

4. „CREDO”, 
Colegiul Naţional „B.P.Hasdeu”

„ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE
ÎN ŞCOALA NOASTRĂ”,
Liceul Teoretic „Henri

Coandă” Buzău


