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Dragă cititorule

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

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

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

Menirea noastră a fost şi va rămâne punerea în
circuitul naţional şi internaţional a valorilor spirituale
de pe aceste meleaguri încărcate de o istorie multimi-
lenară,

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

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

Fii alături de noi şi contribuie, prin donaţii, spon-
sorizări şi redirecţionări a celor 2% ca să putem ajun-
ge în casa ta, să ne bucurăm de această prietenie şi să
fim mândri că trăim împreună într-un spaţiu de înaltă
spiritualitate, binecuvântat de Dumnezeu.
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Valeriu Nicolescu

Mica Unire 
şi 

Alexandru Ioan Cuza 
la Buzău

Ziua de 24 ianuarie 1859, numită pe bună dreptate de contemporani
Ziua cea mare a veacului, constituie, așa cum a fost caracterizată de Mihail
Kogălniceanu, „cheia de boltă a edificiului național“ și, totodată, „singurul
mod în stare de a consolida naționalitatea românilor, de a le da demnitate, pu-
tere și mijloace pentru a împlini misia lor“.

Pentru că, este evident că prin dubla alegere, la 5 și 24 ianuarie 1859,
prin amplul și complexul program de reforme înfăptuit în cei șapte ani de dom-
nie a lui Alexandru Ioan Cuza, s-au pus bazele statului național român modern.

Dintre momentele semnificative ale istoriei românilor legate de înfăp-
tuirea idealului unității naționale, perioada 1848-1859 reprezintă unul din cele
mai dinamice decenii, pe drept cuvânt numit deceniul renașterii naționale, în
care s-a pregătit și s-a înfăptuit ceea ce Nicolae Bălcescu a numit „revoluția
pentru unitate națională“.

Și atunci, ca și altădată, au trebuit învinse greutăți de tot felul, pentru
că puternicii noștri vecini nu doreau un stat național românesc, întrucât aceasta
ar fi determinat modificarea majoră a hărții politice din această parte a lumii
și nu trebuie să ne mire nici tentativa puterilor antiunioniste de a împiedica li-
bera și corecta exprimare a doleanțelor românești.

De aici și condițiile impuse de cele șapte puteri garante care, grație
modului în care marii bărbați politici ai vremii din Muntenia și Moldova au
gândit și au acționat, îmbărbătați și de entuziasmul general al românilor din ce-
le două principate, aceste condiții vor fi eludate. Astfel că, la 24 ianuarie 1859
s-a consfințit dubla alegere în persoana lui Alexandru Ioan Cuza, prin aceasta
românii înșiși rezolvând problema Unirii principatelor.

Se încheia ceea ce Ion Ghica denumea, într-o scrisoare către Vasile
Alecsandri, „una din cele mai frumoase pagini ale istoriei noastre“. Nodul gor-
dian fusese tăiat de români, punând puterile garante în fața unui act istoric ire-
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versibil. Țara și-a deschis drum larg către viitor.
Între primele activități semnalate de docu-

mente se înscrie și mesajul de salut cu care  l-au în-
tâmpinat pe un reprezentant al Puterilor Garante
(Austria, Franța, Anglia, Rusia, Turcia, Prusia și
Sardinia), Talleyrand-Perigord, în care se spunea:
„Unirea acestor două țări într-un singur stat puternic
ne este tuturor foarte scumpă; salvarea unui popor
care a fost mult timp martir atârnă de aceasta“. Cei
80 de semnatari își exprimau convingerea și încre-
derea că marile puteri le vor asculta dorințele.

După încheierea Războiului Crimeii (1853-
1856, între Rusia, pe de o parte, și coaliția formată din Anglia, Franța, Sardinia
și Turcia), la Conferința de pace de la Paris s-a semnat un acord în care, printre
altele, se stipula că Marea Neagră era spațiu neutru, că se respecta integritatea
Imperiului Otoman, se stabilea libera circulație pe Dunăre, sub controlul Comi-
siei Europene a Dunării; Basarabia rămânea în componența Imperiului Rus,
mai puțin cele trei județe din sud, Cahul, Ismail și Bolgrad (teritoriul care iniți-
al s-a numit Basarabia, denumire extinsă arbitrar de ruși la restul Moldovei
lui Ștefan, dintre Prut și Nistru, pentru a putea revendica teritoriul care azi se
cheamă Republica Moldova). De asemenea, Principatele Moldovei și Munte-
niei rămâneau sub suzeranitate otomană, dar se stipula dreptul de a se constitui
Divanuri ad-hoc, ai căror reprezentanți urmau să hotărască, în numele celor
pe care-i reprezentau, dacă locuitorii doreau unirea, dar și înființarea armatei
naționale, ce avea menirea de a asigura ordinea internă.

Cum a fost privită Unirea la Buzău

La 16 martie 1857 s-a constituit la Buzău Comitetul de Unire al dis-
trictului, format din 15 membri, reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale,
președinte fiind desemnat Scarlat Voinescu. La 18 martie, curentul antiunionist
tipărește broșura „Apel către alegători de la o adunare de proprietari“, cu intenția
de a împiedica exprimarea voinței de unire a celor mulți, acțiune soldată cu
eșec, dacă avem în vedere că la 25 aprilie, „Steaua Dunării“ informa că în oraș
erau „doar 6 indivizi rătăciți“.

Și așa că în toate județele Munteniei s-au organizat alegeri pentru de-
semnarea reprezentanților în Divanurile ad-hoc. În urma alegerilor din sep-
tembrie 1857, cei șapte deputați ai județului Buzău erau: episcopul Filotei,
Scarlat Voinescu și Nicolae Pâcleanu, din partea marilor proprietari, Costache
Ciochinescu, pentru clasa micilor proprietari,  Nae Stănescu, reprezentant al
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orășenilor (viitor primar, actuala stradă a Bistriţei i-a purtat numele), preotul
Vasile Serea și Costache Moglan, învățător din Grabicina, reprezentant al clă-
cașilor.

Printre membrii Adunării Elective care, la 24 ianuarie, în Hotelul
„Concordia” din Bucureşti (situat pe strada Lipscani), care au consfinţit dubla
alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, s-au aflat şi buzoienii Scarlat Voinescu,
Ion (Iancu) Marghiloman, Constantin Deşliu, Mihai Pleşoianu şi episcopul
Filotei.

Ziua de 24 ianuarie 1859 a fost numită de buzoieni „Ziua fericirii
Unirii și entuziasmului renașterii poporului român“, bucuria reușitei fiind mar-
cată prin câteva banchete și trei telegrame de felicitare: ... „Să conduci Măria
Ta țara astfel ca nația română să prospere și să poată da probe de unire și de
tărie spre înfruntarea viscolelor sale viitoare și al meritelor anticelor sale drep-
turi…“ și …”Credința noastră a fost, este și va fi, că dacă în noi și în frații
noștri de peste Milcov circulă un sânge de aceeași origine, pomenit cu respect
de istoriografi în analele lumii, dacă în noi bate o inimă și un presimțământ
unit, este firește probabil că și aerul pe care-l respirăm este omogen …“. Ul-
tima se încheia astfel: „Te rugăm Măria Ta, să-ți fixezi privirea părintească
asupra noastră, a poporului, că suntem aduși în desăvârșită șovăire de mâinile
sugrumătoare ale trecutulu… să distrugi și să diseci rădăcinile fructelor intri-
gilor perfide ale vrăjmașilor… să cimentezi lumina și progresul, iar nedreptatea
să-și strice cuibul și să piară cu trecutul în abisurile întunericului“

Cuza, primit cu fast la Buzău

În seara zilei de 6 februarie 1859 și la 23 ianuarie 1860 domnitorul
Alexandru Ioan Cuza a fost primit de buzoieni cu un fast deosebit. La 6 febru-
arie 1859, în cadrul unei emoționante ceremonii, au ținut discursuri de bun
venit profesorul Dimitrie Racoviță și Irina Marghiloman, mama viitorului
prim-ministru de origine buzoiană (la acea dată în vârstă de 5 ani).

În scurta sa alocuțiune, profesorul Racoviță a spus, între altele: „Na-
ția română celebrează acum încă una din cele mai frumoase și mai strălucite
zile ale vieții sale în care triumfează marea cauză a Unirii prin sosirea Înăl-
țimii Tale pe pământ muntean...

Acum, România și Moldova, ambele surori unite, tresar de bucurie
de la o margine la alta, căci norii negri, amenințători de furtuni și viscole ce
copleșeau orizontul României s-au răspândit și s-au făcut nevăzuți înaintea lu-
minii de viață. Acum orizontul nostru este limpede și întins, atmosfera conta-
gioasă ce paraliza și îneca spiritul și viața națională s-a răspândit. O frumoasă
perspectivă ni se dezvăluiește și mângâietoare speranță reînalță sufletele și în-
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veselesc inimile noastre văzând cu ochii
pe acela pe care românii au căutat, pe care
Adunarea Națională în unanimitate l-au
ales și pe care  inimile și sufletele români-
lor  într-o unire și într-un vers l-au aclamat“

Iar în numele delegației femi-
nine, cu glasul înecat de emoție în fața
primului bărbat al nației (care a fost im-
presionat de frumusețea tinere oltence din
familia boierilor Isvoranu), Irina Marghi-
loman a spus: „Măria Ta ! Sub impresia
strălucitelor evenimente prin care țara
noastră se ridică astăzi la treapta ce i se
cuvine, salutând în Voi neatârnarea glo-
rioaselor zile antice când mamele române
strigau fiilor lor să moară sau să vină în-
vingători, ne socotim ferice de a Vă prezenta expresia viilor sentimente de bu-
curie și orgoliu național cu care mamele și femeile din acest district vin a vă
aduce prin noi omagiile lor respectuoase și sincere. Trăiască Măria Sa Alexan-
dru I, Domn Stăpânitor al României Unite“.

La 23 ianuarie 1860, la ora 18,00, Domnitorul Cuza a poposit din nou
la Buzău, întâmpinat de o mare mulțime „care dorea să mai vadă pe acela în
a cărei persoană se consacra marile principii ale Unirii, consolidarea naționa-
lității noastre, speranțele noastre și viitorul nostru“. Onorul a fost prezentat de
Escadronul de Cavalerie comandat de căpitanul Popovici. A doua zi, în cadrul
ceremoniei de marcare a unui an de la Unirea Principatelor, între cei care i-au
urat bun venit a fost și profesorul Costache Chirculescu care, între altele, a
spus: „Această zi este cea mai scumpă sărbătoare națională, iar pentru buzoieni
prilej de îndoită bucurie și orgoliu prin sosirea în mijlocul lor în această zi a
Domnitorului Cuza…“

În martie 1859, buzoienii au întâmpinat cu ospitalitatea specific ro-
mânească trupele moldovene care se deplasau spre cazarma de la Ploiești,
acordându-le găzduire și hrană gratuit, „bucuroși de a vedea în mijlocul lor o
armie de nația sa“, gest ce a mișcat pe cei doi comandanți care au trimis o scri-
soare de mulțumire municipalității.

Fie ca ziua de 24 ianuarie să rămână în conștiința noastră ca atâtea și
atâtea mari momente și înfăptuiri din istoria noastră, încărcate de semnificații
și cu implicații în evoluția sa ulterioară și, totodată, să nu-i uităm și să-i cinstim
de fiecare dată pe cei care, cu ardoare și tenacitate, au militat și luptat pentru
marile împliniri ale istoriei, pe toți eroii și martirii neamului...”. 
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Ion Roşioru

Pantumuri 



Bătrânul unchi s-a stins, dar spaima de el intactă ne-a rămas.
Ţâşnea din zidul casei noastre grădina lui întunecoasă.
Venind pământul să şi-l vadă îl străbătea în lung la pas.
Privirea-i sta s-aprindă parcă înfricoşata noastră casă.

Ţâşnea din zidul casei noastre grădina lui întunecoasă.
Pe tata îl considerase nu frate vitreg, ci pripas.
Privirea-i sta s-aprindă parcă înfricoşata noastră casă.
Vai şi amar de-acela care de măru-i ar fi fost atras.

Pe tata îl considerase nu frate vitreg, ci pripas.
Pentru găini purta mălaiul cu sare-n traista lui soioasă.
Vai şi amar de-acela care de măru-i ar fi fost atras.
Capra intrată printre leaţuri nu revenea nicicând acasă.

Pentru găini purta mălaiul cu sare-n traista lui soioasă.
De câte ori i-a venit bine hotarul mai spre noi l-a tras.
Capra intrată printre leaţuri nu se-ntorcea nicicând acasă .
Bătrânul unchi s-a stins, dar teama de el intactă ne-a rămas !



A tot făcut Nea Anghel oale până-a trecut şi el în ele.
Îi transportam cu boii clisa din lutăria de pe prund.
De Moşi îl însoţeam la piaţă cu nestematele-i modele.
Se înfunda în prima crâşmă şi mă lăsa să i le vând.

Îi transportam cu boii clisa din lutăria de pe prund.
Veneam la el cu flori alese să le imite pe ulcele.
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Se înfunda în prima crâşmă şi mă lăsa să i le vând.
Pentru frumoasa-i meserie urmau să vină vremuri grele.

Veneam la el cu flori alese să le imite pe ulcele.
Aş fi dorit să-nvârt la roata-i însă eram destul de scund.
Pentru frumoasa-i meserie urmau să vină vremuri grele.
Priveam vrăjit ce forme suple lua un boţ de lut rotund.

Aş fi dorit să-nvârt la roata-i însă eram destul de scund.
Îmi permitea, câteodată, să-i dau la râşniţă vopsele.
Priveam vrăjit ce formă suplă lua un boţ de lut rotund
Şi-a tot făcut Nea Anghel oale până-a trecut şi el în ele !



Crescuse-n colţul fast al casei salcâmul sfânt şi l-am tăiat.
Grădină mea cu umbră deasă a devenit de-odată clară.
Brusc s-a deschis o perspectivă cu totul nouă către sat.
Turla bisericii-am zărit-o de-aici pentru întâia oară.

Grădina mea cu umbră deasă a devenit de-odată clară
O boare de mister se stinge cu orice zid escaladat.
Turla bisericii-am zărit-o de-aici pentru întâia oară.
M-a potopit melancolia şi spaima şi m-am închinat.

O boare de mister se stinge cu orice zid escaladat.
Salcâmul mă ferise parcă de răutatea din afară.
M-a potopit melancolia şi spaima şi m-am închinat
Şi-am înţeles că libertatea e numai cea interioară.

Salcâmul mă ferise parcă de răutatea din afară.
Se uită mustrător la mine opt pari din gardul reparat.
Şi-am înţeles că libertatea e numai cea interioară.
Crescuse-n colţul fast al casei salcâmul sfânt şi l-am tăiat.



Doar drumurile cu oprelişti duc undeva cu-adevărat.
Doar casele-ncuiate zdravăn ascund posibile mistere.
Doar sub fântâni inexistente foşneşte şipotul curat.
Doar cei bogaţi realizează că sărăcia-i o avere.

Doar casele-ncuiate zdravăn ascund posibile mistere.
Doar cei puternici în războaie de circumstanţă nu se bat.
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Doar cei bogaţi realizează că sărăcia-i o avere.
Doar duhul secetei acerbe desparte apa de uscat.

Doar cei puternici în războaie de circumstanţă nu se bat.
Doar ipocritu-i spune până şi morţii lui la revedere.
Doar duhul secetei acerbe desparte apa de uscat.
Doar sâmburele vrajbei oarbe în vecii vecilor nu piere.



Dansase goală prin zăpadă și tot așa s-a spânzurat
Un medic o asigurase recent că se făcuse bine
De moartea ei intempestivă mă simt extrem de vinovat
C-o lună-n urmă îmi ceruse arginți să-și cumpere botine

Un medic o asigurase recent că se făcuse bine
Scria poeme bizantine, o părăsise un ingrat
C-o lună-n urmă îmi ceruse arginți să-și cumpere botine
Nu avusesem bani la mine, apoi s-o caut am uitat.

Scria poeme bizantine, o părăsise un ingrat
Probabil n-avusese forță să-și poarte propria-i rușine
Nu avusesem bani la mine, apoi s-o caut am uitat.
Blestemul îi urmase rugii pe buzele-i sfruntat-carmine

Probabil n-avusese forță să-și poarte propria-i rușine
Vânase prin Coran proverbe, visase-o casă într-un sat
Blestemul îi urmase rugii pe buzele-i sfruntat-carmine
Dansase goală prin zăpadă și tot așa s-a spânzurat!

Supremul dor de-a nu fi fost

Azi bate vântul prin şopronul bătrânului cherestigiu:
Am neglijat ani buni să-mi cumpăr câţiva dulapi pentru sicriu!

Un fir de iarbă nu mai poate să crească printre lespezi reci:
Am neglijat ani buni să-mi cumpăr în cimitir un loc de veci!

Apocalipsa dar de nuntă îi face morţii-o noapte grea:
Am neglijat ani buni să-mi cumpăr în univers un colţ de stea!

Chiar şi Atoateziditorul în lumea-i nu-şi mai află rost:
Am neglijat ani buni să-mi cumpăr supremul dor de-a nu fi fost!
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Mircea Tănase 

În decembrie
1989 

la Otopeni 

În fiecare decembrie, în ultimii aproape 30 de ani, încercăm, din ce
în ce mai greu însă, să ne amintim cum a fost atunci, în ’89. Cu cât entuziasm
inocent  am primit ordinul de a ne lua armele şi ne-am suit în camioane şi
apoi în avioanele care ne-au aterizat în infernul dezlănţuit - de cine ? -  la Ti-
mişoara, la Caransebeş, la Bucureşti şi în alte locuri. Şi cu câtă înverşunare
ne-am târât prin noroaie, pe sub gloanţe şi am luptat împotriva unor terorişti
pe care nu i-a prins nimeni nici atunci şi nici în anii care au urmat şi care s-au
topit în ceaţa postdecembristă, la fel ca şi iluziile multora dintre noi. Pentru
că, dacă atunci la început, am crezut o clipă că ei, eroii noştri, n-au murit de-
geaba, curând şi din ce în ce mai clar am realizat derizoriul acestui sacrificiu. 

[...] S-a lăsat seara, afară era cald - ce s-ar fi întâmplat dacă în acel
decembrie ’89 ar fi fost un ger să crape pietrele, ar mai fi reuşit Revoluţia? -,
transmisia televiziunii s-a mutat în balconul Comitetului Central, dar ce căuta
generalul Guşă acolo? S-au auzit primele cartuşe trase, s-au văzut şi câteva
trasoare săgetând întunericul; din, mai apoi, celebrul balcon, s-a lansat pentru
mulţi ani de-atunci înainte obsedantul teroriştii, cine erau şi pentru cine luptau
ei nu se ştie nici acum - sau nu se vrea să se ştie?!; cineva a strigat atunci: Să
vină paraşutiştii, se ştia că aveam un regiment de paraşutişti la nord de Bucu-
reşti, erau colegii noştri de la Boteni, care puteau ajunge în mai puţin de-o oră
în Capitală. S-au dus… şi acum îşi plâng morţii de la Televiziune, de la Hotelul
Bucureşti, de la …

Am primit şi noi, la Buzău, pe la şase-şapte seara, ordin să ne pregă-
tim şi să plecăm la Bucureşti. N-am mârâit, nici n-aveam cum, eram militari.
S-au constituit plutoanele, am intrat şi noi, transmisioniştii, cercetaşii, geniştii,
chimiştii, artileriştii, în subordinea primului batalion de paraşutişti al regimen-
tului, comandat de maiorul Negruţ. Au mai rămas şi în unitate ostaşi, aşa era nor-
mal, trebuia apărată şi cazarma, şi chiar nu le-a fost prea uşor, mai ales că şi
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la Buzău s-a tras, slavă Domnului, de peste tot şi de nicăieri. 
Şi noi şi ei, ofiţeri şi soldaţi, ne mascam teama, îngrijorarea, în primul

rând pentru că nu ştiam unde ne ducem, ce avem de făcut, iar dacă trebuia să
ne batem, cu cine trebuia să ne batem? Cine era inamicul? Cum aveam să ne
apărăm în Bucureşti? Întrebări care începuseră să ne chinuie şi aveau să ducă
curând la înfrigurare şi deznădejde. Ne-am luat în grabă la revedere de la cei
pe care-i lăsam acasă şi, încercând să ne îmbărbătăm subordonaţii, ne îmbărbă-
tam pe noi, la fel de speriaţi ca şi ei. Am plecat cu camioanele până la aero-
dromul Bobocu. Pe la spitalul judeţean, grupuri de tineri au strigat după noi
încurajându-ne, numai de entuziasmul lor nu ne ardea acum - plecam în necu-
noscut şi ne întrebam dacă mai apucăm să ne întoarcem. La Bobocu am tras
direct la pistă - ne aşteptau trei An 26 -, ne-am îmbarcat, oameni şi muniţie, în
aceleaşi avioane, am împărţit cartuşele pe timpul zborului, citeam spaima pe
chipurile soldaţilor şi cred că şi eu arătam la fel. Îmi era frică, o frică de ne-
cunoscut. Cineva spunea că a fi curajos înseamnă să ştii ce să faci atunci când
îţi este frică, nouă ne era frică mai ales pentru că nu ştiam ce urmează să facem.
Pe la Urziceni cred că s-a tras asupra avioanelor, aşa au spus piloţii la aterizare,
poate li s-a părut şi lor, de frică, sau poate, cine ştie, chiar s-a tras. Pe Otopeni am
aterizat în întuneric, avioanele au tras la linie lângă hangare, aviatorii ne-au
întâmpinat cu mare bucurie. Vedeau în noi pe cei care aveau să-i apere. Pentru
ei, situaţia era ceva mai clară, trebuia apărat aeroportul împotriva teroriştilor.

Pentru noi, aeroportul era o mare necunoscută. Nu ştiam nimic despre
ceea ce se întâmpla în jurul lui, despre cum arăta el în realitate şi cum ar fi tre-
buit să-l apărăm, de unde ar putea veni teroriştii şi cine sunt ei. Plutonul meu
a fost dispus în spatele depozitului de carburanţi - nici nu se putea mai bine! -
într-un şanţ de irigaţii care înconjura latura de răsărit a aeroportului. Oamenii
erau protejaţi împotriva focului inamic, dar nu şi împotriva panicii; în faţă nu
se vedea nimic, nimeni nu ne orientase în teren, nici n-ar fi putut-o face acum,
noaptea. În faţă, adică acolo de unde ar fi trebuit să vină teroriştii, nu se vedea
nimic, doar câteva lumini spre dreapta noastră, pe o latură a comunei Otopeni
care se învecina cu aeroportul. În spatele nostru era unitatea de aviaţie, cu avi-
oanele militare de transport, cu Flotila 50 Aviaţie - Flotila lui Ceauşescu -, cu
hangarele păzite de aviatorii militari, iar în stânga-spate, în depărtare, spre
Ploieşti, se vedea clădirea Aeroportului Internaţional Otopeni, acolo unde, în
dimineaţa următoare, avea să se întâmple o mare tragedie cu băieţii aceia nevi-
novaţi de la Câmpina. În faţă şi spre stânga, şanţul de care am vorbit se întindea
până la capătul de est al pistei aeroportului şi pe el, pe acest şanţ, a fost dispus
întreg batalionul nostru. Urma apoi antiaeriana de la capătul pistei şi, dincolo
de ea, nu mai ştiu ce era. Primul foc l-a tras un speriat de soldat, nici el nu ştia
de ce, dar probabil o fi văzut sau auzit el ceva, alţi câţiva s-au speriat şi au tras
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şi ei, asta a fost prima salvă a paraşutiştilor la Otopeni, dar s-a oprit repede,
fără să se întindă pe toată lungimea lanţului de trăgători. S-a făcut apoi linişte,
o linişte încordată, cu nervi gata să plesnescă, cu mâna strângând cu înfrigurare
ţeava armei pe care fiecare credea acum că îşi amanetase propria - şi singura!
- viaţă. Secunde lungi cât orele, ore lungi cât… Şi n-a trebuit decât un câine ca-
re să treacă ca un fulger negru prin faţa puştii unuia, ăla a tras, şi aşa s-a dez-
lănţuit prima salvă de focuri pe toată lungimea dispozitivului de luptă. Aşadar,
un deştept de câine, căruia nimeni nu-i adusese la cunoştinţă modificările de
dispozitiv de la Otopeni şi care, în mod sigur nu ştia că noi, paraşutiştii, suntem
cu glonţul pe ţeavă în apărarea idealurilor Revoluţiei, a alergat prin faţa arme-
lor şi a aprins scânteia care, amplificată de încordarea maximă, a făcut ca fie-
care să trimită în întunericul din faţă mai multe gloanţe. Abia într-un târziu
am putut să oprim focul soldaţilor. Să nu uităm însă că şi noi, ofiţerii, aveam
arme, şi nouă ne era frică, şi noi eram de aceeaşi parte a liniei, care putea des-
părţi viaţa de moarte, şi noi am tras în teroristul de câine care a trecut prin faţa
armelor şi care a refuzat să se lase împuşcat. Să fi fost asta o descătuşare, o
destindere a nervilor întinşi la maximum? 

După aceea nu s-a mai tras până după miezul nopţii. Începuse însă
sarabanda antiaerianei, trăgeau - doar ei ştiau de ce! - artileriştii antiaerienei,
trăgeau cu mitralierele şi, din când în când, câte o salvă de tun antiaerian; cei
de pe Otopeni aveau şi tunuri antiaeriene şi, când trăgeau, se zguduia cerul. Îi
secondau cu aceeaşi înverşunare cei de pe Băneasa, cerul era tot un foc de ar-
tificii; era de văzut, în nici un caz de trăit sub el în acele clipe. Mai târziu am
aflat că aveau motive serioase să tragă, pe radare aveau ţinte de a căror auten-
ticitate nu se puteau îndoi atunci. Din când în când se auzeau şi rafalele de ar-
me automate, parcă mai mult aşa, pentru decor, însă antiaeriana făcea tot
deliciul acestui spectacol înfricoşător. Cred totuşi că s-a mai tras şi cu altceva
- de către cine? La un moment dat, un fel de farfurie zburătoare îşi căuta drum,
cu o viteză nu prea mare, spre depozitul de carburanţi lângă care mă aflam,
am luat în braţe un copac gros pe care l-am implorat să mă apere, deja vedeam
sărind în aer depozitul, iar pe mine... nu mă mai vedeam deloc, dar n-a fost să
fie aşa, arătarea de foc a luat-o într-o altă parte şi s-a stins. Nu ştiu nici acum
ce-a fost şi cine a trimis-o spre noi. 

Situaţia s-a luminat când au adus un proiector, avea aviaţia pe atunci
şi mai are şi acum nişte proiectoare montate pe camioane, erau destul de puter-
nice, măturau cerul sau pământul până la peste un kilometru. Proiectorul făcea
ziuă pe câmpul din faţa noastră şi eram oarecum liniştiţi văzând că nu venea
nimeni spre noi; credeam că, dacă cineva vrea să cucerească aeroportul, era
musai să vină din faţă, astea erau legile luptei pe care le ştiam noi, nu fusesem
pregătiţi să luptăm cu inamici pe care nu-i vedeam. Acum ei, inamicii, teroriş-
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tii, trebuiau să apară şi la noi, prea se trăgea în tot Bucureştiul, ne era clar că
se dădeau lupte pe viaţă şi pe moarte, iar, dacă ar fi vrut să scape de mânia
poporului, trebuia neapărat să vină la aeroport şi să fugă cu avioanele. Aşa ne
spuseseră aviatorii, şi de aceea fuseserăm aduşi la Bucureşti, să nu lăsăm aero-
portul să cadă în mâna acestor terorişti. Mai târziu am aflat că era o treabă
foarte serioasă împiedicarea oricui ar fi încercat să fugă cu vreun avion, şi asta
nu numai la Revoluţie. Acum aviatorii erau hotărâţi să-şi apere avioanele şi han-
garele, se adăpostiseră pe lângă ele şi trăgeau spre exteriorul perimetrului, un-
de… ne aflam noi. A trebuit să ne şuiere câteva gloanţe pe la urechi ca să ne
dăm seama că adevăratul şi cel mai apropiat pericol pentru noi sunt aceşti ze-
loşi aviatori, care se pricep la orice, mai puţin la militărie de-asta, de infanterie.
Am fost nevoiţi să strigăm cu disperare la ei să nu mai tragă, altfel acum mulţi
dintre noi am fi fost… eroi martiri ai revoluţiei. 

Apoi s-a oprit proiectorul. S-a oprit, pur şi simplu. A dat cineva ordin
să-l oprească şi soldatul care-l manevra l-a oprit. În acel moment, un sloi de
gheaţă mi-a lunecat pe spate. De ce au oprit proiectorul, Doamne, Dumneze-
ule? Cine a dat acest ordin? Cine ne-a băgat din nou în întuneric? De ce? Ce
facem acum? 

Spre Bucureşti se trăgea din ce în ce mai tare, rafale crescând în in-
tensitate se auzeau tot mai aproape de noi, încordarea căpătase dimensiuni ha-
lucinante, teroriştii puteau veni din orice direcţie, fără a-i putea desluşi în
noaptea de smoală, iar ăştia, inconştienţi, au oprit proiectorul. M-am simţit a-
tunci condamnat, fără posibilitatea de a putea riposta în vreun fel; poate că aşa
trebuia să se întâmple, dar ce vină aveam? Singura scăpare era ivirea zorilor
şi mărturisesc că n-am aşteptat niciodată răsăritul soarelui cu mai multă înfri-
gurare şi speranţă, ca singură salvare din infernul în care ne găseam. Trebuia,
era obligatoriu să vedem ce-i în jurul nostru, acceptasem că puteam să murim,
dar ceream să ni se dea dreptul de a vedea de unde vine moartea. Timpul trecea
greu, greu de tot, cerul era luminat la intervale scurte de explozia proiectilelor
de antiaeriană, săgeţile trasoarelor cărau cu ele moartea pe traiectorii de foc
desenate pe fundalul de catran al nopţii. Nu-mi găseam liniştea, trebuia să fac
ceva, treceam pe la fiecare soldat aflat în tranşeea improvizată, încercam să-i
îmbărbătez - pe ei îi îmbărbătam, sau pe mine? -, să le spun să-şi păstreze cal-
mul şi să nu tragă după himere. N-au mai tras, parcă nu se mai trăgea cu atâta
înverşunare nici în jurul nostru. Doar dinspre aerogară, spre sfârşitul nopţii,
s-a auzit o încleştare prelungă, cu rafale repetate de arme automate. Era totuşi
destul de departe de noi să ne putem da seama ce se întîmpla acolo, aveam să
aflăm a doua zi că „a fost respins un atac masiv al teroriştilor care vroiau să
ocupe Aeroportul Internaţional Otopeni şi mulţi dintre ei au fost omorâţi”.
Asta s-a auzit atunci şi asta am şi crezut că se întâmplase. Atunci puteam crede
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orice. Nu puteam, nu aveam cum să facem distincţia între un zvon dirijat, o
informaţie eronată şi una reală. Totul era posibil, totul era inedit, imaginaţia
dădea realităţii dimensiuni nebănuite, unele chiar groteşti.

Într-un târziu, când
cred că eram la capătul aştep-
tării, Dumnezeu şi-a aprins
proiectorul Lui, a împrăştiat
întunericul din jur şi abia a-
tunci am putut să vedem ce-i
cu noi acolo. În faţa noastră,
spre răsărit, se întindea un
câmp căruia îi închideau ori-
zontul nişte resturi de păduri.
Spre dreapta, devenea reală
localitatea Otopeni. Casele
erau, totuşi, destul de departe de noi şi erau dominate, în perspectiva care ni
se oferea, din locul în care ne aflam, de turla bisericii în care se trăsese în draci,
Doamne, iartă-mă! Şi trebuie să ne ierţi, Doamne, dar toată noaptea pâlpâise
acolo o flacără la gura ţevii şi se auzeau pocnete de armă, şi atunci nu ştiam
de jocul simulatoarelor în acest spectacol. Biserica rămăsese la locul ei şi nici
n-am auzit mai târziu să fi fost rănit cineva din localitate, mai puţin, se pare,
un porc într-un coteţ, care oricum îşi aştepta creştinescul sfârşit şi care a murit,
cum se vede, ca un martir pe altarul Revoluţiei române. În stânga noastră, de-
parte, spre nord, se profila încă nedesluşit turnul de control al Aeroportului
Otopeni, înconjurat de luminile aerogării şi proiectoarele platformei de garare
a aeronavelor.

Dimineaţa a limpezit realitatea din jur, nu s-au mai auzit focuri de
armă, se respecta parcă un armistiţiu impus de răsăritul soarelui. Am început
să ne dezmorţim din încordarea unei nopţi de coşmar, încercam să evaluăm
situaţia la adevăratele dimensiuni; ne aflam totuşi într-un punct de maxim in-
teres pentru eventualii terorişti şi, după cum se trăsese întreaga noapte, cre-
deam fără îndoială în existenţa lor şi ne puneam foarte serios problema
respingerii acestora. Trebuia să apărăm obiectivul nostru, aeroportul militar,
pe care se aflau aeronavele prezidenţiale, printre care luxosul Boeing, abia
adus de la reparaţii, precum şi Dauphin-urile, celebrele elicoptere ale lui Cea-
uşescu, din flotila prezidenţială. Unul dintre elicopterele astea îi luase, pe el
şi pe ea, de pe sediul Comitetului Central şi-i abandonase istoriei undeva la
nord de Bucureşti. Acum, bijuteriile astea de mare preţ erau la adăpost, în han-
gar, în timp ce Boeing-ul îşi etala dispreţuitor dimensiunile şi luciul vopselei
pe o platformă betonată, în faţa acestuia. Pe o margine a perimetrului, lângă
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breteaua pistei de decolare-aterizare, stăteau, resemnate parcă, de un rang mult
inferior şi într-o ierarhie stabilită de cine ştie cine, avioanele regimentului de
aviaţie de transport. De care noi, paraşutiştii, boemii unei rânduieli aviatice
destul de severe, ne simţeam însă foarte legaţi. Ele erau trăsurile noastre ae-
riene cu care ne plimbam şi pe care le părăseam, fără să le trădăm, pe bulevar-
dul cerului, printre nori şi uneori printre stelele nopţii. Avioanele, trase la linie,
constituiau - ziceam noi atunci, şi credeam că avem dreptate - un punct de in-
teres pentru terorişti, dar la fel de importante erau şi depozitul de carburanţi,
precum şi hangarele şi celelalte clădiri ale unităţii. Care, ca orice unitate de
aviaţie, are o întindere foarte mare şi, ţinând cont de dispunerea ei lângă aero-
portul internaţional Otopeni, căpătase o valoare strategică deosebită. Era clar
că noi, paraşutiştii, nu puteam face faţă singuri acestei sarcini, mai ales că nişte
subunităţi de-ale noastre fuseseră duse, chiar din seara precedentă, pentru apă-
rarea altor obiective din Capitală. De altfel, peste două zile aveau să sosească
în această zonă fierbinte şi alte forţe, mult mai bine dotate tehnic pentru acest
gen de misiuni. Acum însă totul cădea pe umerii noştri, iar maiorul Negruţ,
care absolvise recent Academia Militară - dar nu cred că învăţase acolo cum
să acţioneze în caz de revoluţie -, reuşise totuşi să acopere cu efective toate
punctele vulnerabile ale dispozitivului. Şi nici noi, cei care instruiam soldaţii,
nu i-am pregătit niciodată pentru aşa ceva. Un brăilean brunet şi solid, Adrian
Ciocan îl chema - îi reţin numele pentru că aveam un prieten din şcoala militară
cu numele ăsta (îţi promit, Adi, că o să mai scriu despre tine în cartea asta) -,
care fusese plecat la un curs de centralişti telefonici de cum venise în armată,
nu apucase să tragă cu arma până atunci, dar am fost nevoit să-l iau cu mine
din lipsă de efective. L-am dat, pe el şi pe alţi câţiva, lui Gică Avram, de la cer-
cetare, pentru a apăra calea de acces în unitate dinspre şoseaua naţională Bu-
cureşti-Ploieşti. Spre prânz, Ciocan se întorcea din dispozitiv, cu arma într-o
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atitudine lejeră, de Rambo autohton, plin de el şi de respectul pe care îl im-
pusese prezumtivilor inamici. Mi-a întărit convingerea că învăţase într-o
noapte ca asta mai mult decât aş fi reuşit eu într-o lună de instrucţie cu ţinte
de placaj şi cartuşe de manevră. Dar… să nu milităm totuşi pentru instrucţie
în condiţii reale.

În spatele liniei de avioane se afla un autobuz dezafectat - era, de fapt,
doar o caroserie, o veşcă, cum spun şoferii. În el îşi făcuseră loc de adăpost
maiştrii de aviaţie care lucrau la întreţinerea avioanelor, instalaseră în el şi o
sobă rotundă din fontă în care care ardeau motorină. Acum autobuzul era la
dispoziţia batalionului nostru. Maiorul Negruţ îşi instalase în el punctul de co-
mandă, dar avea să devină pentru noi, cadrele batalionului, mai mult decât
atât: în el urma să ne adunăm, să mâncăm, să dormim, să ne uscăm îmbră-
cămintea şi încălţămintea pe toată perioada şederii noastre aici. 

În dimineaţa de 23 decembrie, Negruţ a redispus forţele, a planificat
intrarea subunităţilor în dispozitiv, servitul mesei şi odihna efectivelor, iar plu-
tonul meu a trecut în rezervă până la lăsarea întunericului. Dar până seara mai
era mult şi n-am avut parte de prea multă linişte. Pe la prânz a început din nou
să se tragă asupra noastră. La poarta principală a unităţii aveam două plutoane
şi o instalaţie de lansare a rachetelor antitanc care respingeau un atac dinspre
şoseaua Bucureşti-Ploieşti. Realizam că acolo se duceau lupte grele, se trăgea
şi cu mitraliera de pe transportoare - de unde apăruseră şi astea? -, gloanţele
ălora - cine dracu’ erau, nu ştiam - veneau şi peste noi. La un moment dat, a
apărut aviaţia, avioane de vânătoare care se lăsau deasupra şoselei şi trăgeau
asupra unui inamic pe care îl ştiau sau doar îl bănuiau pe această şosea; anti-
aeriana trăgea şi ea, dar nu asupra acestor avioane, şi nu avea aceeaşi vigoare
ca pe timpul nopţii, probabil că ziua nu se mai realiza spectacolul scontat, cine
ştie…

…Vestea că a fost împuşcat Laurenţiu Purcherea, locotenent-major,
colegul nostru, ne-a lovit pe toţi ca un trăznet. Căzuse primul paraşutist în
Revoluţia Română, la poarta unităţii de aviaţie de la Otopeni. A fost dus cu un
elicopter la spitalul din Baloteşti, a murit în drum spre spital, şi-a dat viaţa
pentru o cauză care atunci credeam că este a noastră, a tuturor. Lui Laurenţiu
i-am făcut mai apoi, la finele lui 1990, un monument modest, din câteva pietre,
în curtea unităţii de la Buzău, dar n-am mai fost în stare de atunci să-i înălţăm
o cruce pe locul unde a murit, la poarta unităţii de aviaţie de la Otopeni, unde
să-i aprindem o lumânare. De câte ori trec spre sau dinspre Bucureşti îmi dau
seama cât de mici suntem faţă de cei care s-au dovedit mari în faţa lui Dum-
nezeu. Iartă-ne, Laurenţiu, că poate ne-o veni odată mintea la cap.

În după-amiaza aceleiaşi zile, când a început o nouă salvă de arme au-
tomate, m-am adăpostit sub un mal de pământ, lângă nişte copaci, şi am simţit
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un glonţ fluierându-mi pe lângă ureche şi înfigându-se într-unul din copacii
din spatele meu. Am realizat atunci puţinul care desparte viaţa de moarte, am
lăsat capul pe pământ şi într-o fracţiune de secundă mi s-a derulat întregul film
al vieţii şi posibilitatea unei morţi stupide. Eram căsătorit de peste doi ani şi
nu aveam copii, ceea ce mi s-a părut atunci o mare neîmplinire, mă gândeam
că dacă ar fi fost să mor, nu lăsam nici o urmă pe pământ. Am hotărât că dacă
voi scăpa viu din nebunia asta, voi lua măsuri în acest sens. Şi aşa a fost... sper
ca fiul meu, Alexandru, să citească şi el într-o zi aceste rânduri şi să înţeleagă
măcar puţin din ceea ce am trăit eu atunci.

Seara am intrat din nou pe linia întâi şi din nou a început grozăvia.
Antiaeriana trăgea în disperare, Bucureştiul parcă luase foc - „iadul pe pământ”
e puţin spus. Proiectorul mătura cu lumină câmpul din faţă şi asta ne dădea un
pic de siguranţă, am insistat să nu se mai oprească decât în pauze scurte pentru
a se răci generatorul electric. În schimb, zvonurile alarmiste începuseră să
capete dimensiuni vecine cu grotescul, orice se auzea atunci lua forme halu-
cinante, peste noi urma să vină sigur, vă spun eu…, valuri de elicoptere dinspre
Băneasa sau de aiurea, …uite, vezi de ce trage antiaeriana? Comandourile
lui Ceauşescu caută să ocupe cu orice preţ obiectivul acesta, şi pentru că nu
reuşesc să intre pe Aeroportul Internaţional, desigur, foarte bine apărat, atunci
o vor face pe la aeroportul militar, chiar au prins unii pe nişte staţii radio un
fel de mesaje, da, e sigur că vor încerca şi în seara asta să intre pe la noi, să
fim deci vigilenţi… 

[...]Primele trei nopţi n-am reuşit să închid un ochi, unii mai grijulii
cu ei înşişi se străduiau să mai tragă câte un pui de somn pe unde puteau, eu nu
ştiu cum am reuşit să stau treaz atâta vreme. Când am căzut de somn pe o
banchetă şi am început să dau cu capul în geamurile autobuzului, s-au speriat
cei care dormeau de-a binelea şi am fost trimis şi eu la culcare, adică mai în
spatele acestui autobuz care ne servea şi de punct de comandă, şi de sală de
mese, şi de dormitor, şi de… Aici ni s-a adus şi presa, aici am citit primul
număr al Scânteii Poporului, ediţia din seara de 22 decembrie 1989 a fostei
Scânteia, „toaletată” după mersul evenimentelor, ziarul care până ieri lăuda
regimul, iar astăzi constata cu indignare cât de odios fusese acesta. Cel mai
mare şoc l-am avut când l-am văzut pe Marx, demiurgul comunismului, cari-
caturizat într-o postură jalnică şi am realizat însă cât de jalnic stăteam noi cu
propria conştiinţă şi cât de uşor ne mlădiam după bătaia vântului.

Am stat pe această latură a aeroportului, la flotilă, până în seara de 31
decembrie şi, în acest timp, am trecut prin situaţii al căror dramatism sau bi-
zarerie întrecea uneori cea mai fertilă imaginaţie. Am fost pe punctul să-mi
împuşc un soldat care, preocupat să se urce într-un avion unde ştia el că era
cald, n-a răspuns la somaţiile mele repetate, şi numai Dumnezeu ştie ce m-a
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oprit să trag. Am mai tremurat într-o seară până am transpirat de spaimă, pentru
că nişte deştepţi de maiştri de aviaţie, curajoşi până la inconştienţă, se plimbau
prin dispozitiv fără să le pese că pot fi ucişi la fiecare colţ de clădire, de îndată
ce apăreau în cătarea puştii vreunui soldat vigilent, care ştia că oricine intră
neanunţat în perimetrul său este un posibil terorist.

După vreo săptămână am reuşit să ne spălăm şi să ne bărbierim - ni-
meni nu ne atrăsese atenţia în legătură cu barba crescută, dar şi să fi făcut-o,
noi tot nu aveam unde să ne spălăm -, am identificat mai apoi posibilitatea de
a face baie la centrala termică a regimentului de aviaţie, am aranjat pentru să-
pun şi schimburi cu un plutonier şi am constatat cât de minunate sunt rufele
curate, chiar şi din pânză ieftină! 

Tot regimentul de aviaţie ne-a adus telefoane şi am realizat legăturile
cu cei aflaţi în tranşee, am pus în funcţiune staţiile radio pe care le adusesem
de la unitatea noastră de la Buzău şi am realizat legătura cu comandanţii de
subunităţi şi cu proiectorul, element rămas la fel de important în dispozitivul
de apărare. Am început să servim masa la popota unităţii, mâncarea era destul
de bună, aviatorii ţineau la noi sau erau interesaţi să fim mulţumiţi. Începuseră
să sosească ajutoare în hrană şi îmbrăcăminte. Am primit ciorapi de lână de la
maramureşenii din Botiza, sătenii din Otopeni ne trimiteau mâncare şi vin. Le
făcea bine să ştie că suntem aproape de casele lor, noi nu ştiam însă că ei ni le
dăruiau şi dădeam bani celor care se duceau să le aducă şi… aşa au apărut pri-
mii germeni ai privatizării postdecembriste.

…Într-una din seri, un maistru aviator a venit plângând în autobuz şi
a zis că vărul său, locotenentul-major Liviu Dragomirescu, colegul nostru para-
şutist de la Boteni, a fost împuşcat la Televiziune. Mai târziu am aflat de ma-
sacrul de la Televiziunea Română - muriseră acolo 13 paraşutişti, fraţi de-ai
noştri, care s-au adăugat echipajului din ceruri şi colegului nostru Laurenţiu
Purcherea

(Fragment din lucrarea Eroii învinşi ai revoluţiei, 
Editura Militară, Bucureşti, 2009)
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Ion Nicolescu

MIORITIADA

Cântul XXV

ţara noastră-i ţara noastră
dulce pajişte albastră
aripă sculptată-n dor
de lumina ochilor
dacă-i dor nu-l stingi cu apă
dacă-i gând nu-l poţi străbate
noi suntem români
noi suntem români ca brazii
noi suntem români ca grâul
noi suntem români ca focul
noi suntem români
ţara noastră e a noastră
vârf de jale şi de dor
dulce arşiţă albastră
ca lumnina ochilor

Cântul XXVI

ţara asta nu e schweitzer şi nici stână
fără câini

dacă dai în ea cu noaptea la lumină
ies români

ies luceferii de ziuă cu făclii 
de sânge sfânt

ca să nu le calce nimeni de cu seară
pe pământ

fruntea noastră ară cerul ca un plug
din lemn de fag

şi pe dealul veşniciei boii noştri 
ceru-l trag

noi suntem leagănul lumii noi
sămânţa de poeţi

care nu-i de mântuială dacă vreţi
dacă nu vreţi

trup avem suflet avem trup şi suflet
noi suntem

nimeni să nu-şi taie capul să ne ţină
la cherem

pare nimeni dar nu-i nimeni e ceva
de pe capul lui

nici n-ai crede că sub haine e chiar
pielea omului

şi sub piele o sub piele e istorie e lege
ochii văd inima cere nu ne putem

înţelege
numai ţara ne mângâie numai

leagănul de sânge
maica noastră România care râde 

şi când plânge

Elegia

mă cunoaşteţi lume ăla-s care scrie
ăla ce-ndulceşte lemnul de sicrie
ăla ca deşertul şi ca arabescul
suflet de cămilă ionnicolescu
fac negoţ cu moartea ochii mei 

sunt hoţii
care fură fluturi din neantul nopţii
ăla spânzuratul teatrul de paiaţe
de-un simbol de paie gata să se-agaţe
ăla cu iluzii trist antropofag
sunt sătul de oameni şi 

mă cam retrag
mi-am trăit mumia şi cred că-i firesc
cu o crizantemă să vă mulţumesc
am iubit odată marea şi mareea
m-am ales cu sarea şi cu de aceea
scriu aceste rânduri şi vă las cu bine
nu ştiu ce-o să faceţi însă fără mine
fără ca deşertul şi ca arabescul
suflet de cămilă ionnicolescu
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Magda Ursache 

O BIBLIOTECĂ DE 125 DE ANI

Vîrsta Biblotecii „V. Voiculescu”, 125 de ani,
este  reconfortantă în aceste vremi tulburi, cînd cartea

se scumpeşte, cînd nu mai avem timp noi pentru ea...Să continuu? „Ferească
Dumnezeu să ne pierdem cartea. Pentru că, nu-i aşa, întîi dispare cititorul, apoi
literatura. Şi-ar fi mai cumplit decît totalitarismul moscovit şi Cernobîlul la
un loc.” Nu-mi place să mă citez, dar uite c-o fac.

Apocaliptică viziune, să dispară, din lipsă de interes, cartea  aşa cum
o ştim şi , odată cu ea, bibliotecile! A scrie e modul meu de-a simţi că trăiesc,
oricît de zadarnică, de nerecunoscută, de nerăsplătită, de blamată mi-ar fi truda.
Şi, ca pandant, a citi. Îndemnul lui Flaubert: Citeşte pentru a trăi l-am urmat
fără „abateri”. Vieţuiesc slovenind. Cînd vorbesc mai mult decît binecitesc
(sau, mai rar, binescriu) nu-i a bine. Sînt cărţi pentru care mi-aş asuma riscul
suprem, acela din SF-ul lui Ray Bradbury. Le-aş salva de la 451 grade Faren-
heit, aş sări în foc pentru ele, deşi mai sper ca dispariţia lor să rămînă de dome-
niul SF. 

Personajul principal din romanul meu Strigă acum este  bibliotecară.
Mi s-a spus că i-am ales o profesiune... bizară. Am făcut-o à rebours. După
l990, cartea a fost sacrificată televizorului. Amintiţi-vă cum urmăream, ca hip-
notizaţi, procesele televizate ale nomenclaturiştilor. Boala politichiei, cu o
complicaţie, scenarita, ne ridicase la toţi tensiunea. Şi atunci, în răspăr, mi-am
imaginat viaţa unei femei care citeşte şi aşteaptă, a cărei viaţă trece prin cărţi
de excepţie şi care crede ca Montaigne: Cartea e cea mai bună provizie pe
care am găsit-o pentru această călătorie. Culmea, un cufăr cu cărţi îi schimbă
existenţa, aşa cum se întîmplă numai în ficţiune, nu şi în realitatea imediată.
În alt roman al meu, Rău de România, eroina e o fostă librăreasă. Şi ea se miş-
că pe o muchie subţire, între viaţă şi cărţi (N. Steinhardt) şi se sprijină pe un
citat din Montesquieu, care mărturisea că n-a avut vreo durere de nealinat
printr-o oră de lectură. Eu însămi mă trag din Homo Gutenbergensis , spre a-i
spune ca  Şerban Foarţă: împrumut vorbe, cum am împrumutat cărţi de la Bi-
blioteca „V. Voiculescu”, ca elevă. Graţie multelor lecturi, am citaţii pentru
toate stările. Mi se pare ideal ca oglinda scriitorului să fie plimbată de-a lungul
unui raft de cărţi şi, de poţi, de-a lungul unei biblioteci sau mai multe, cum a
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făcut Luca Piţu. De-asta şi scriu eseuri deghizate în romane.
N-aş vrea ca, după canoane europene, biblioteca să devină, preponde-

rent, centru de informare comunitară. Nu-mi sună bine redimensionarea asta.
Îmi repugnă marşul comunitar în vreo direcţie, asta pentru că l-am urît pe cel
comun, „spre împliniri măreţe”, cum lălăia Radio Bucureşti. Lumea tehno nu
e departe, uneori, de sistemul socialistoid, de a nivela alteritatea. Tot o inte-
grare încearcă. Copilul tehno, s-a demonstrat, nu-i spontan. Adio, diferenţei!
e un titlu răscitat. Dar tocmai diferenţa (diversitatea) dă locul în lume. 

În ce mă priveşte, am trecut şi prin „canoanele” diverse ale împrumu-
tului de la bibliotecă. Să exemplific? Despre „canonul” Mişu Dulgheru, tor-
ţionarul rău speriat de Gutenberg, mi-a povestit un prieten al tatei, deţinut
politic MSV (muncă silnică pe viaţă). Fusese coleg de celulă cu un aşa-zis
„chiabur”, arestat pentru că la percheziţie i se găsiseră cărţi prohibite. Omul
nevinovat plîngea: „Erau ale băiatului meu. Mort pe front. Eu nu ştiu să citesc.”
Ţăranul a învăţat să citească în „Academia de sub pămînt”, fondată de Petre
Pandrea. 

Alt exemplu de „canon”? În anii mei de şcoală, împrumuturile de carte
se condiţionau: la trei cărţi sovietice, una de alt fel. Noroc că, în mintea cer-
berului-bibliotecar, de pe Bulevardul Gării, sovietici erau şi Gogol, şi Cehov,
şi Lev Tolstoi, şi Dostoievski. Altul? La BCU „Mihai Eminescu” din Iaşi, exis-
ta, pînă în decembrie l989, un registru unde erau listaţi cei care cereau cărţi
de la Fond Secret. Securitatea consulta periodic acest registru. Papini era la
Fond S. Tot acolo, Frica în Occident de Delumeau, ca să dau doar două ex-
emple.

¤¤¤

Trebuie să mărturisesc: am acest viciu nepedepsit, lectura! Citesc la-
com, încep mai multe cărţi deodată: eseul care să-mi învioreze mintea (Mario
Vargas Llosa: Scrisori către un tînăr romancier), cartea-profesor (Nae Ionescu:
Teologia. Integrala publicisticii religioase, Ed. Deisis, Sibiu, ediţie de Dora
Mezdrea), o carte bună de poeme ca Ţinutul bufonilor de Cristian Simionescu,
plecat recent dincolo; o carte simplă, uşoară, ca Eseuri de îndrăgostit de Alain
de Botton şi, dacă am noroc, o carte nebunească, aşa cum e Scrisorar, în tra-
ducerea excelentissimă a Antoanetei Olteanu.  Cărţilor nemaipomenite le ştiu
şi anul de apariţie, cum ştii cînd s-au născut cei mai buni prieteni: în noaptea
cînd am împlinit 3l de ani, am citit Márquez, Un veac de singurătate. Nu, sin-
tagma lectură dezinteresată nu mi se prea potriveşte. Şi nu prea respir bine fă-
ră o carte la îndemînă.

Cu televizorul intru periodic în relaţie proastă, ba chiar în divorţ. Pe
de altă parte, nu pot să nu stau cu ochii pe realitatea care dă în clocot, pe mai-
mult-ca-prezent. Mi-e imposibil să nu reacţionez la evenimentul zilei. După
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ce-am trăit în ceauşism, e o datorie a mea să rămîn suspicioasă faţă de Putere
şi puterea ei de a manipula.În plus, politicienii noştri cultivă teatrul (cu sau
fără sufleur) şi joacă tare. Avem o droaie de politicieni - actori, gata să treacă
din Hamlet în soldatul Sweyk, din Horaţiu în Polonius, din Spartacus în Cori-
olan... Şi de la Coriolan la Iisus Hristos. Dar toţi sînt cu ochii-ţintă la rolul
gras: Fortinbras.

Îmi spunea un bibliotecar de elită din Focşani, regretatul Gabriel Fu-
nica, luîndu-mi un interviu cu ani în urmă, că, în competiţia cu audiovizualul,
cartea trebuie să fie atractivă ca aspect. L-am contrazis. „O carte bună, zicea
Noica, se scrie cu un pix ieftin”. O copertă „făţoasă” o vinde şi nu o vinde. Se
mai zice şi că o carte bună are o aură, degajă un magnetism. Te atrage, ea ştie
cum, dintr-un colţ de anticariat sau de bibliotecă, în haină de cenuşăreasă chiar.
Mi s-a întîmplat asta, dar, recunosc, am fost „antrenată” spiritual să mi se în-
tîmple. 

Nu cred că această criză a cititului se explică (numai) prin mediocri-
tatea tipăriturilor. Totdeauna au apărut şi „cărţi trecătoare”, cum le numea G.
Călinescu. Ce-i drept, nu se mediatizau cu atîta inconştienţă ca acuma. Buba
e că se cultivă ignoranţa. La un post TV, o fetişcană era exasperată de ideea
de-a citi. „Vai da' cine se mai duce la bibliotecă?” Menirea ei era să prezinte
„destinuri” de vedete. „Alternativa” aplicată în şcoală duce la „generaţia PRO”
- pro băşcălie, pro superficialitate, pro instinct, pro violenţă. Pe timpul Dej-
Pauker, făceai puşcărie nu numai dacă scriai ceva interzis, ci şi dacă citeai.
Ceauşescu avea pentru scriitori dispreţ (de-aia le arăta pisica, exact ca la şori-
cei). Acum se resimte o ură faţă de carte. E exagerat spus? Nu, de vreme ce
creşte şi-nfloreşte un spirit ostil cărţii. Biblioteca Naţională a fost, într-un
proiect absurd, cît pe ce  să fie transferată la Popeşti-Leordeni. „Să prioritizăm
computerul, cartea electronică”, ne recomanda la TV un purtător de cuvînt al
prostiei arţăgoase, branşat la Internet, dar debranşat de la bun simţ. „Fii inter-
naut sau dispari”. 

Pandantul ieşean? Scriitorii „revoluţionari” n-au avut ce distruge decît
biblioteca-donaţie Traian Chelariu, de la Casa cu Absidă, sediul Asociaţiei.
Au purificat-o de „cărţi marxiste”, pînă a dispărut de tot. Chit că Traian Che-
lariu numai comunist n-a fost. După puşcărie, l-au repartizat la ecarisaj-dera-
tizare. El e prototipul lui Petrini, eroul lui Marin Preda. Şi da, există o inflaţie
editorială. Atei din vremea de-creştinării tipăresc rugăciuni; eleve de obşpe
ani ajung, pe bani de tătîne, la al optulea roman; scriitoare ovarice dau la iveală
naraţiuni pe baza unui verb, a băga; diverşi tartuffi îşi rescriu jurnale-memorii,
pe mii de pagini. Cutia mea poştală geme de volume, cu exerciţii de admiraţie
pe coperta a patra. Le spun scriitori „de carton”, ca miliardarilor cu Tour Eiffel
privat. Se îndesesc şi ciugulitorii din cărţile altora, copiştii de doctorate. Vraful
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de cărţi noi nu mă fericeşte: o căpiţă de bani slabi nu semnifică bogăţie, la fel
e şi cu tipăriturile multe. De-ţi vine să le zici ca Păstorel: „Băieţi, mai staţi cu
scrisul şi mai citiţi puţin!” Cititorilor le doresc să evite cărţile proaste; eu mă
laud că ştiu.

Şi încă ceva, legat tot de ciugulitori, de data asta din biblioteca mea.
Ca să fac faţă, după moartea tatei, cheltuielilor de întreţinere la Facultatea de
filologie din Iaşi, mi-am închiriat camera din casa de la Buzău. Locatarii de
ocazie îşi însuşeau de regulă cîteva cărţi din rafturile mele. Un sociolog, care
ar studia cum se dispersează o bibliotecă, ar fi constatat că, mai întîi, au fost
sustraşi povestitorii prin excelenţă. Prima carte care s-a dus a fost Contele de
Monte-Cristo. Dumas-Père a fost urmat de Jules Verne şi, strîns, de Maugham.
Sigur, cititorul Mătăniilor de Florence Barcley (pe care mătuşa mea i-o citea,
sughiţînd de plîns, mamei, în foileton) n-ar fi întins mîna după Virginia Woolf,
cum   n-ar fi atîrnat pe perete Domnişoarele din Avignon. Pamela a rămas şi
ea: istoria unei cameriste n-a interesat. Paul şi Virginia, preacuviincioasă, n-a
atras.

Toţi lectorii ocazionali ai bibliotecii mele din Buzău au fost prea puţin
curioşi faţă de o formulă narativă presupunînd un dozaj de fantezie, de visare,
de ambiguitate. Dacă tot îşi pierdeau timpul cu cititul în loc să se ducă la cine-
ma să vadă Un bărbat şi o femeie ori Love Story, atunci fie „reflectare directă
a realităţii”. Fără ca nimic, adică stilul, să se interpună.

Puteam determina caracterele celor care stătuseră la mine-n gazdă
după romanele „împrumutate”: spune-mi ce citeşti ca să-ţi spun cine eşti.
Ştiam dacă mama închiriase unui spirit neutru-pozitiv sau, dimpotrivă, unui
sufleţel care nu s-a putut despărţi de Jane Eyre. Un administrator de spital, lip-
sit de pretenţii, dar cu pretenţia de-a urmări o „re-prezentare” („Ce face ăsta
aici, şi-ar fi zis aruncîndu-l pe Proust după sobă, dă viaţă sau nu dă viaţă?”)
şi-a exprimat preferinţa pentru subiecte clare şi personaje vii: Forsyte Saga
sau alte tipuri de saga. Îmi închipui indignarea faţă cu vreo naraţiune la per-
soana a doua: „Io-te-te, ăsta mă ia la tu”. Un om respectabil, contabil cu proble-
me serioase la Fabrica de zahăr, lua lucrurile tel-quel. Voia să aibă de-a face
cu caractere nete, să ia cunoştinţe de fapte, fix cum s-au întîmplat. Propoziţii-
mesaje obiective, ca acelea din afişajul electronic aprins la oră exactă deasupra
Casei Armatei din capitală. „Ăsta da, dom’ne, nu umblă cu fofîrlica!” Deşi în
totala ignoranţă al lui Jacobson, opta pentru „das objecktivierte Ich”.

O funcţionară de la CEC şi-a permis luxul unei cărţi compuse pe
claviatura basmului. A optat pentru iluzie, fugind cu Alain Fournier. Cărarea
pierdută i-a ogoit sila de economii cu dobîndă pe termen; dar şi India lui Perl’s
Buck şi Nopţile la Serampore de Mircea Eliade. Spune-mi ce visezi ca să-ţi
spun cine eşti.
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Fătuca de liceu, epatată de titluri picante, a cules Suflet tenebros
(Daniel Rops) şi Le diable au corps (Radiguet). De voyeurism (în alţi termeni:
indiscreţie ori deşănţare de-a dreptul) suferea cel care a subliniat toate gesturile
ţinînd de sex din Jar, din Cartea nunţii, din Accidentul, din Maitreyi. În Adela
n-a avut ce sublinia.

Ahtiat după teorii şi fresce sociale, un sublocotenent de aviaţie de la
Bobocu a aspirat Mizerabilii. De la Steinhardt a luat lecţii de destin: exempla
docent. Naivul prinţ Mîşkin a rămas la locul lui. O doamnă cu sentimente mai
puţin raţionalizate, în vremea raţiilor de tot felul, s-a recunoscut în Madame
Bovary, cooperînd cu Flaubert: Emasemua.

Şi iată cum, la sfîrşitul celor cinci ani de studenţie, nu mi-au mai rămas
decît romancierii ca să zic aşa artişti, captivaţi de „mijloace”. Naraţiunile cursi-
ve, dramele puse în termeni exacţi (vezi Mayerling), oglinzile purtate de-a
lungul străzii şi de-a lungul vieţii s-au gustat şi subtilizat.

Scot din „portofoliu” şi o imagine postsocialistă: sala profesorilor de
la Biblioteca Centrală Universitară, în ianuarie l990. Biblioteca gemea de pro-
fesori care nu mai călcaseră de ani buni pe-acolo. Răsfoiau dimineaţa devreme
presa... socialistă. Paginile „Scînteii” pocneau ca steagurile-n vînt. „Lumea”,
„Era socialistă”, „Convingeri comuniste”, dar şi ziarul local, fost unic, „Flacăra
Iaşului”, erau conspectate febril. De ce oare? Pentru a se găsi citatul (din Cea-
uşescu), utilizat de vreun coleg care trebuia demascat şi eliminat de la catedră,
ca eminentul eminescolog Mihai Drăgan. Se vînau poezii politico-patriotice,
editoriale, articole de fond, scrise de formă. Căutau „dovada” ca adversarii de
idei să fie exterminaţi. De la fundamentalismul comunist, se trecea la funda-
mentalismul anticomunist. Şi să nu credeţi că „justiţiarii” erau preacuraţi la
cuget, că  nu profitaseră de Big Brother Secu. Dimpotrivă.

În ce priveşte „morbul” cititului, el mi-a fost inoculat de tatăl meu.
Mi-a pus în mînă toate cărţile feerice ale copilăriei: contes de feés şi Edmondo
de Amicis, Verne, Dumbrava minunată şi Măria-sa Puiul Pădurii, Căpitanul
Fracasse, Cei trei muşchetari, Quo vadis. La trei ani, ştiam toată Mioriţa pe
de rost. Găsise de cuviinţă să mă înveţe un topos al sufletului românesc, exact
cînd naţionalismul (burghez) trebuia stîrpit şi datina acoperită de ridicol. Eu
n-am iubit-o pe Zoia Kosmodemianskaia şi nu i-am dedicat poeme, tatăl meu
s-a interpus ca un ecran protector, cînd mă gîndesc la iepoca pe care am trăit-o şi
el a şi murit-o. M-a ferit de monismul marxist. La formarea mea, au contribuit
şi bunii mei profesori: Al. Dima, Const. Ciopraga, Mihai Drăgan, Petru Ursa-
che, Ioan Constantinescu. Cînd, la examenul de Teoria literaturii, eram forţaţi
să recităm articolul lui Lenin, Organizaţia de partid şi literatura de partid,
cum să nu-mi amintesc că tînărul asistent I. Constantinescu discuta la seminar
despre Mitul lui Sisif? Nu uit nici gestul lui de-a sufla în paginile cărţii, să le
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deschidă. Mai era şi sfatul înţelept al lui Teofil Simenschy: Nu citiţi cărţi bune,
nu-i timp pentru ele. Citiţi numai cărţi foarte bune.” Şi cîţi oportunişti nu încer-
cau să ne „directiveze”! Unul dintre ei m-a surprins, la BCU, citind Trilogia
culturii. S-a înspăimîntat: „Evită complicaţiile, Magda. O să ai necazuri dacă
te vede cine nu trebuie că ai cerut cartea asta.”

În studenţia mea, Blaga stătea la „secret”, dar nu mai făceai puşcărie
pentru el. Cu ceva vreme în urmă, dacă vehiculai, de pildă, Foi rupte din cartea
războiului de G. Brătianu (şi era vorba de primul război mondial), te pîndea
închisoarea corecţională cu confiscarea totală a averii. De ce-a stat Leon Kalus-
tian intra muros?. Din cauza cărţilor interzise. Au fost inculpate şi arestate o-
perele lui Xenopol, Iorga, Pârvan şi C. Giurescu; Maiorescu şi Lovinescu; P.P.
Negulescu şi Nae Ionescu. Vînate erau, ca şi autorul lor, Nostalgia paradisului
şi Puncte cardinale în haos de Nichifor Crainic, pe care le-am reeditat, împre-
ună cu Petru Ursache, după '89. În fine, fără „croşete”, fără pauze în text.

După ce-am fost eliminată din presă pentru o greşeală de tipar, care
n-a fost din vina mea şi pedepsită cu interzicerea semnăturii şi după multe „re-
duceri de activitate”, ce să fi făcut altceva decît să mă ocup de scris-citit la
domiciliu? Constrîngerile sociale facilitau - paradoxal - o anume libertate indi-
viduală pe care am curajul s-o mărturisesc: da, o regret, sunt... ostalgică. Încă
o dată: biblioteca pe hârtie m-a salvat. Cărţi digitate? Nu, rămîn la iubirile
mele clasice.

Premiile literare postsocialiste au venit ca un fel de graţiere într-o pe-
rioadă de deprimare, spre anul 2000, cînd se accentua ideea de literatură ca
abator de iluzii. Iluzia că te citeşte cineva, că - oho - te şi premiază. Ce n-aş
da să iau acum un premiu mare şi să-l refuz, ca să atrag atenţia asupra condiţiei
precare a literatorului la români! Totuşi: nu pot trăi din literatură, dar nici fără
ea. Asta ştiu să fac, la asta mă pricep cel mai bine sau nu mă pricep la altceva
mai bine. E o iluzie? Hotărăsc cititorii. 

Şi nu trebuie să închei fără a mulţumi bibliotecarilor voiculeşti, care
ne-au asigurat serviciile de împrumut, veri în şir, la Buzău,  mie şi lui Petru.

Sfîrşind în notă veselă, aşa cum se cuvine la o aniversare de 125 de
ani: „Toate vin şi toate trec,/Înainte, Gutenberg! 

S-o formulez în notă dramatică? Iată: Cartea noastră cea de toate zile-
le, cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi...
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CRF 1

Ea e molecula CRF1
din membrana externă a hipofizei,
dar numele ei adevărat e tristeţe...
Unii cred c-o ucid în ospeţe,
alţii în băuturi şi desfrâu,
mutând susul în josul de brâu,
s-o stăvilească, s-o-ngheţe...

Numai că ea e molecula biruitoare
sub neonul în chip de soare, 
sub chimicalele-n loc de mâncare, 
sub lichidul contrafăcut 

în loc de apă curată, 
sub aerul otrăvit de tutun şi furnale,
sub sânul şi botul siliconat pe bani

grei
al  păpuşilor infernale...

Doar hipofiza mai emite semnale
în lumile surde şi scelerate;
e clar că au contracte cu Iadul 

glandele celelalte,
cu libertatea înţeleasă fanatic,
cu pedepsirea de rău, doar 

fantomatic,
s-astupe ce-i aici, pe pământ;
„Acum!” e lozinca făcând legământ

direct c-o sămânţă uitându-şi
răsadul... 

Graba şi-atât desluşeşti în fiinţă;
molecula cu numele conştiinţă
a fost batjocorită şi asasinată-n

tăcere
de moleculele unora ajunşi la putere,
de chimia minciunilor lor  

triumfale...
Ah, pentru cine emite hipofiza 

semnale,
doar din membrana exterioară,
şi doar câteodată?...

Despre negru

„Eşti în doliu”? m-a  întrebat el.
„Şi da şi nu...Mi-e atâta dor 

de căldură,
măcar veşmintele s-o absoarbă...”
„Eşti în doliu?” m-a întrebat ea.
„Şi da şi nu... Mă protejez 

cu sobrietatea negrului
de aerul  grosolan şi pestriţ 

al acestei lumi...”
„Dar şi tu faci parte din ea...” 

mi-au zis ei.
„Şi nu şi da, de aceea mi-am ucis de
bunăvoie culorile,
pentru că n-am cui le da...”

În solda lui Gutenberg

Şi ce dacă-i vară?
În capul meu ninge,
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impersonal ninge...
Se succed pe meninge
s t a r t  şi  s t r a t ...
R-ul mârâie:
„Te-am avertizat!
Se-nvârte cheia sensului
într-o broască de timp
uzat...ab/uzat...”

Şi ce dacă-i senin?
În gândul meu plouă,
impersonal plouă...
Se răsuceşte litera nouă
din cer pe pământ
şi totul se-nnoroiază
în clipa - cuvânt...
R-ul mârâie iar:
„Doar noroi,
atât e de voi!”
Din  s t a r t  iese  s t r a t,
se răsuceşte ADN-ul
uzat...ab/uzat...”

Scriu,
şi ce dacă scriu,
şi cine citeşte?
Doar unul jeleşte
hârtia ajunsă sicriu,
cuvântul - un giulgiu strident,
mormântul  - o carte-n pustiu,
cortegiul inexistent...
„Vivat computerul şi Wikipedia,
vivat reclamele Media,
vivat văzul nevăzător,
vivat scrisul de  necitit!...”

Ah, de-aia scriu,
doar aşa pot să fiu,
cu gestul meu încăpăţânat
ca Bolero-ul lui Ravel,
când se-ntoarce în el
poruncindu-mi să-nviu

cu sufletul jupuit,
la  s t a r t şi-n s t r a t,
iar despre circ, halei-hap,
s-o tot iau de la cap
în poeticul cap,
unde cheia sensului m-a prevenit:
„S t a r t u l  a fost furat,
s t r a t u l  s-a nesfârşit!”

Fatum

Carte-am citit,
Carte am scris,
Carte-am mâncat,
Carte-am băut,
Într-o carte m-am prefăcut…

S-au arătat și dușmanii:
Focul - cel proslăvit 
În tot locul,
Apa - confundându-mi
Sufletul cu pleoapa,
Timpul - rănind cu 
Dintele și ghimpul,
Oamenii/fiarele -
Negăsind cheile,
Batjocorindu-mi zăvoarele
Și chiar propriul ego nefericit -
Simțindu-l pe Dumnezeu obosit,
Iremediabil trădat 
De tot ce-a creat…
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Ovidiu Cameliu Petrescu

Amintiri 
de la Casa de Cultură a
Sindicatelor din Buzău

Spre sfârşitul verii anului 1973, un coleg de
serviciu, economistul Emilian Popescu Moscu, mi-a

propus să scriu textul prezentării unui spectacol muzical pe care dorea să-l re-
alizeze la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Dorea, de asemenea, să mă ocup şi de regia acelui spectacol. Era vorba
de ceva inedit pentru România - copii interpretând şlagăre internaţionale, dar
cu texte în limba română, adecvate vârstei lor, versuri compuse chiar de dom-
nul Popescu. Îi povestisem, cu ceva timp în urmă, că realizasem două specta-
cole gen varietăţi în timpul liceului şi se gândise că eram persoana potrivită
pentru spectacolul pe care şi-l dorea. Era o şansă de a ieşi din monotonia coti-
dianului şi am acceptat imediat.

Casa de cultură fusese înfiinţată în primăvara acelui an, dar nu intra-
sem niciodată în acea nouă şi frumoa-
să clădire de pe b-dul Nicolae Bălcescu.
Organizarea acelui spectacol mi-a oferit
ocazia să cunosc activitatea instituţiei şi
oamenii care lucrau acolo.

Când Emilian Popescu i-a pro-
pus domnului director Alexandru Dumi-
trescu organizarea spectacolului, aces-
ta a acceptat cu mult entuziasm. Bi-
bliotecara instituţiei, profesoara Ecaterina Nedriţă, împreună cu Geta Mocanu,
o cântăreaţă de muzică uşoară apreciată de buzoieni, la acea vreme, s-au ocupat
de selecţia copiilor care urmau să cânte în acel spectacol. Din peste 80 de copii
au fost selectaţi 10-15, care s-au dovedit a fi foarte talentaţi. Scenografia spec-
tacolului a fost asigurată de pictorul Gheorghe Ciobanu, a cărui fiică, Cristina,
fusese selectată ca interpretă, iar de lumini se ocupa dl. Constantinescu, elec-
tricianul instituţiei.

Îmi aduc aminte că, în perioada pregătirii spectacolului, într-o dumi-
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nică dimineaţă, am intrat în biblioteca Casei de cultură. În afara doamnei Ne-
driţă, mai erau acolo Alexandru Dumitrescu şi dl. ing. Ţincă, un tip scund cu
o voce baritonală. Toţi trei erau oameni cultivaţi cu care puteai discuta lucruri
interesante. În timpul discuţiei, venind vorba de muzică, cei trei au început, la
un moment dat, să cânte un frumos fragment coral de Bach. A fost un lucru de
o frumuseţe stranie. Parcă intrasem într-o altă lume, o lume ciudată şi mirifică,
total diferită de lumea cenuşie din care veneam eu. Mi-am dorit din acea clipă
să intru în lumea aceea atât de diferită de rutina cotidiană. Am început să par-
ticip la toate activităţile la care eram invitat şi care mă interesau - „Clubul dis-
cuţiilor interesante”, „Cenaclul literar”, „Clubul iubitorilor de artă”, formaţia
de teatru, lansări de cărţi, vernisaje de expoziţii etc. Participarea mea a con-
tinuat şi după ce, în octombrie 1973, am finalizat spectacolul la care fusesem
rugat să lucrez şi care s-a prezentat de câteva ori sub numele de „Fulguşorul
de argint”.

Participarea mea la diverse activităţi a fost re-
marcată şi de activiştii sindicali care verificau Casa de
Cultură a Sindicatelor. Spre sfârşitul lunii aprilie 1976,
tovarăşul Ion Despoiu, şeful sectorului cultural al Consi-
liului Judeţean al Sindicatelor, mi-a oferit un post în sec-
torul său, aşa că, începând cu 1 mai 1976, am devenit sa-
lariatul acestei instituţii.Atribuţiile mele erau destul de
numeroase dar, în esenţă, eram un fel de inspector al acti-
vităţilor culturale organizate de toate comitetele sindicale
din judeţ. Verificam ce exista şi insistam ca preşedinţii de

sindicat să organizeze şi alte activităţi culturale. Deşi alergam aproape toată
ziua prin întreprinderi şi instituţii, serile mi le petreceam tot la Casa de Cultură
a Sindicatelor. Nu mai eram doar un simplu participant la activităţi ci şi un
sprijin al personalului de specialitate al instituţiei, pentru că de câte ori găseam
în întreprinderile municipiului oameni talentaţi la pictură, autori literari, in-
terpreţi buni etc., îi invitam să vină la Casa de Cultură a Sindicatelor, unde
aveam condiţii mai bune de desfăşurare.

Nu am rămas mult timp la Consiliul Judeţean al Sindicatelor, pentru
că bibliotecara Casei de cultură s-a transferat la Iaşi, iar eu, începând cu 1
noiembrie 1977, am preluat biblioteca. Eu făceam achiziţia de carte, înregis-
tram cărţile în Registrul inventar, le înscriam cota zecimală şi indicele de nu-
me, le puneam în rafturi, în conformitate cu clasificarea lor pe domenii, or-
ganizam prezentări de cărţi, la sediu şi în întreprinderi, aveam un program cu
publicul, aproape toată ziua. Oricine ar spune că este normal ca un bibliotecar
să facă aceste lucruri şi aşa este. Eu mai aveam şi atribuţiile de metodist. Prac-
tic, eram răspunzător de numeroase alte activităţi din Casa de Cultură a Sindi-
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catelor.
Deşi Casa de cultură era deja o instituţie importantă, personalul era

foarte puţin. Eram doar 11 salariaţi: directorul Alexandru Dumitrescu, bibli-
otecarul, un administrator, o secretară, un mecanic, un electrician, un pompier
şi patru femei de serviciu. Contabilitatea era asigurată de Nicolae Tiţu, care
lucra de fapt la Consiliul municipal al sindicatelor. Din cei 11 angajaţi, doar
doi se ocupau de activităţile culturale, iar aceste activităţi erau numeroase.
Aveam formaţie de teatru, grup literar-artistic, dans modern, dansuri populare,
Corul „Lyra”, formaţie de muzică uşoară, teatru de păpuşi, Cenaclul literar
„Alexandru Sahia”, Clubul discuţiilor interesante, Clubul iubitorilor de artă,
cineclubul şi cercul foto „Orizont”, clubul de şah, cercul de pictură, cercul de
sculptură, cercul de filatelie şi numismatică. Existau şi diverse cursuri: de in-
formatică, de depanare radio-TV, de stenodactilografie, de croitorie, de cos-
metică, de balet pentru copii, cursuri pentru învăţarea limbilor străine, curs de
artă culinară. Pentru participarea la cursuri se achita o taxă, nu foarte mare,
iar instructorii erau plătiţi cu ora. Nu erau sume mari, dar la unele cursuri aveau
mai multe grupe de cursanţi. Şi conducătorii altor activităţi primeau, din când
în când, modeste premieri, dar dacă nu ar fi fost nişte oameni pasionaţi nu ar
fi venit la Casa de cultură, în timpul liber, pentru acei bani.

Deşi cursurile nu erau atestate de Ministerul Învăţământului, multe
instituţii îi angajau pe absolvenţii cursurilor noastre pe baza diplomelor pe ca-
re le eliberam.

Cu excepţia zilei de luni, aveam în fiecare zi numeroase activităţi. Ac-
tivităţile zilnice erau consemnate într-un registru unde se preciza şi numărul
de participanţi. Din păcate, după 1990 acest registru cât şi colecţia de afişe,
care anunţau publicul despre activităţile noastre, au dispărut.

Ne împăţisem responsabilităţile pentru aceste activităţi - directorul
avea în responsabilitate cursurile tehnico-aplicative şi formaţiile artistice muzi-
cale şi de dans, iar eu răspundeam de cluburi, cercuri din domeniul artelor şi
de formaţiile artistice care nu implicau muzică şi dans (nu aveam niciun pic
de talent în domeniile muzical şi coregrafic).

Practic lucram de dimineaţa până seara. Când aveam şi spectacole, nu
plecam până la ora 23,00. Toate teatrele mari din Bucureşti şi din ţară veneau
la Buzău cu spectacole de mare succes. După 1990, buzoienii s-au obişnuit să
vadă piese de teatru cu două-trei personaje.

În perioada când lucram la Casa de Cultură, veneau trupe de teatru cu
distribuţii ample, cu actori celebri. Veneau şi formaţiile de muzică rock şi pop
ale momentului acela, veneau în turnee cântăreţi de muzică uşoară celebri, ve-
neau şi ansambluri de muzică populară. În medie, erau 10 spectacole pe lună,
dar îmi amintesc că am avut o lună cu 26 de spectacole.

ALMANAH  201932



Din fericire, Casa de cultură a
mai primit un post de instructor meto-
dist şi, din 15 septembrie 1981, am o-
cupat acest post. Biblioteca a fost pre-
luată de doamna Rodica Jude, care a
preluat şi cenaclul literar.

Chiar şi aşa, personalul nu era
suficient. Îmi aduc aminte că, la un mo-
ment dat, corul „Lyra”, cea mai presti-
gioasă formaţie artistică a noastră, a realizat un schimb cultural cu o formaţie
similară de la Casa de cultură a Combinatului metalurgic din Trinec, Cehoslo-
vacia. Când corul din Trinec a venit să concerteze la Buzău, a fost însoţit de
Ion Lebeda (nu mai ştiu dacă şi cânta în cor sau nu), un ceh care vorbea
româneşte perfect, pentru că până la vârsta de 10 ani trăise la Ploieşti. El ne-a
povestit lucruri interesante despre Cehoslovacia acelor ani şi despre Casa de
cultură din Trinec. Casa lor de cultură avea 120 de salariaţi: 40 lucrau în dome-
niul cultural, 40 la restaurantul proprietatea Casei de cultură şi 40 la hotelul
acestei instituţii. Probabil hotelul şi restaurantul asigurau finanţarea activităţii
culturale. Sigur, le-am explicat ce minuni facem noi doi, eu şi directorul, dar
comparaţia era jenantă. Era evident că dacă am fi fost măcar 20, nu 40, situaţia
ar fi fost mult mai bună.

În august 1983 am plecat de la Casa de cultură pentru că nu mai rezis-
tam să lucrez 12 ore pe zi, inclusiv duminicile. Desigur, după 1990, celor tineri
li se spune că în timpul socialismului cultura era politizată. Permanent ne-am
fi ocupat de prezentarea vieţii şi operei lui Nicolae Ceauşescu, am fi cântat
cântece de slavă şi am fi recitat poezii despre Ceauşescu, tot timpul.

Lucrurile nu au stat chiar aşa. Aveam, într-adevăr, în bibliotecă expuse
pe o masă operele tovarăşului, dar în rafturi erau cărţi foarte bune, fără legătură
cu politica. Aveam în program prezentarea unor culegeri de cuvântări din
colecţia „România pe drumul construirii societăţii socialiste multilateral dez-
voltate” (noi îi spuneam „România pe drumuri”), dar nu le-am ţinut vreodată.

Este interesant că tovarăşii activişti nu ne verificau niciodată când
erau planificate aceste prezentări, deşi la alte activităţi veneau.

Cu o parte din activiştii PCR sau din conducerea sindicatelor aveam
relaţii amiabile. Directorul Casei de cultură a obţinut, la un moment dat, apro-
barea tovarăşului Victor Andreica, şeful propagandei la Comitetul Judeţean
PCR, să împrumutăm filme de la Biblioteca franceză şi de la Biblioteca ame-
ricană. Eu eram cel care mergeam la cele două biblioteci şi împrumutam, pen-
tru două săptămâni, filme despre istoria artei, de la francezi, şi filme despre
dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei, de la americani. Unele le prezentam în Sala
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mică (150 de locuri), altele la Sala 18 şi participau numeroşi spectatori. Mai
mereu venea şi tovarăşul Mirică de la Cabinetul Judeţean PCR, un economist
inteligent şi stilat. Din păcate, după vreun an, conducerea sindicatelor ne-a in-
terzis să mai difuzăm filme de la cele două biblioteci.

Nu mai ştiu, dacă a fost decizia tovarăşului Bolânu, preşedintele Con-
siliului municipal al Sindicatelor sau dacă dispoziţia a venit de la Bucureşti.
Când am editat o publicaţie a Cenaclului literar - „Foaie literară” - (nu mai
ştiu dacă a fost ideea lui Alexandru Dumitrescu sau a mea), am avut grijă să
includ şi poezii despre patrie (nu se putea altfel), dar nicio poezie despre
Ceauşescu.

Piesele de teatru montate la Casa de cultură nu erau despre partid (cel
puţin cât am lucrat eu acolo). Una dintre ele - „Există nervi” de Marin Sorescu
- avea chiar replici subversive.

La una din ediţiile Festivalului „Cântarea României”, conducătorul
cercului de pictură, profesorul de engleză Horia Blănaru, ne-a prezentat o pic-
tură intitulată „Maşina CAP-ului”. Era un camion văzut din spate, plin cu fe-
mei şi bărbați, fără chipuri pictate, doar pete cenuşii. Camionul era înconjurat
de valuri de praf roşiatic şi se îndrepta spre un orizont roşu neconturat, un fel
de ceaţă. Pictura avea şi un chenar compus din aceeaşi imagine, de format mic,
repetată, precum cadrele de pe o peliculă de film. Directorul nu ştia dacă poate
să o prezinte comisiei de jurizare. Se temea să nu avem probleme, dar eu am
insistat să o prezentăm comisiei. Dacă cineva făcea scandal, puteam să spunem
că nu am înţeles mesajul. La Galaţi, unde a fost faza interjudeţeană a festiva-
lului, la secţiunea „artă”, s-a prezentat un singur membru al comisiei. s-a uitat
la pictura prietenului Blănaru, a zâmbit discret şi fără să spună nimic a selec-
ţionat-o pentru faza pe ţară. La faza pe ţară, acea pictură a luat locul I.

Exista o complicitate între intelectuali să încurajeze şi lucrările care
nu erau „pe linie”, cum se spunea. Aproape niciodată nu se comenta, erau ges-
turi tăcute, dar semnificative.

S-a mai spus că Festivalul „Cântarea României” era o manifestare de
prost gust, unde erau promovate non-valorile pe criterii ideologice. Nimeni nu
spune că nu erau premiate şi lucrări de proastă calitate şi diletanţi, dar marea
majoritate a premiilor erau date unor
interpreţi valoroşi şi unor lucrări de ar-
tă de bună calitate.

După 1990 s-a promovat cu o
insistenţă deosebită ideea că mişcarea
artistică de amatori trebuie desfiinţată.
Din păcate s-a şi reuşit, pentru că miş-
carea artistică de amatori s-a desfiinţat
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în mare măsură, iar casele de cultură ale sindicatelor s-au transformat în depo-
zite şi restaurante.

Eu nu cred că dacă n-ai absolvit facultatea de filologie nu poţi să scrii
poezii sau romane. V. Voiculescu şi Augustin Buzura au fost medici şi totuşi
rămân în conştiinţa românilor ca scriitori. Actori celebri, precum Harrison
Ford, Nicholas Cage, Johnny Depp sau John Travolta nu au urmat niciodată
facultatea de teatru.

Câţi cântăreţi celebri de muzică uşoară din lume sau din România au
absolvit Conservatorul? Ce să mai vorbim de cântăreţii de muzică populară?
Totuşi, emisiunile de genul „Românii au talent” sau „XFactor” demonstrează
că foarte mulţi oameni, fără studii muzicale, sunt mai buni decât mulţi profe-
sionişti. 

Dacă revenim la trecutul socialist, putem spune că, în esenţă, viaţa
culturală, nici în Casa de Cultură a Sindicatelor Buzău, nici în România, în
general, nu a fost sufocată de ideologie. Actele de cultură autentică au fost in-
finit mai numeroase decât compromisurile făcute de oamenii de cultură.

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 35

Lucian Mănăilescu

De veacuri

De veacuri ară clasa muncitoare
aceleaşi vechi morminte de sudoare
şi capetele regilor, plăpânde,
plâng în icoane jilave şi scunde,
iar vorbele, de rugăciuni sătule,
ascut Parisuri negre pe secure...
De veacuri ară plugul ghilotină
Un viitor ce nu se mai termină

Urechi de iepure

Viaţa e frumoasă
ca o condamnare la moarte...
Aştept să răsară soarele,
să înflorească cireşii şi 
să mă bucur de o mulţime 
de alte lucruri mărunte
pe care mi le imaginez,
punându-i tristeţii urechi de iepure.

Mă înnoptez

Ce mai mormânt mi-ai fost, mamă!
Ce durere de a nu mă naşte
decât în vis, decât în lacrimile ploii.
Acum e târziu, e ieri de o veşnicie
şi eu mă înnoptez deja şi mi se face
seară şi muţenia vine să-mi lege

buricul...
Moaşa mea, muţenia.

Cucii

Stăteam cu sufletul în nuc
foarte amar şi singur cuc…
În vremea-n care mă iubeai
eu am plecat râzând din rai
şi fluierând a depărtări
umblam hai-hui printre culori
sau înoptam în aşternut
sub arşiţa unui sărut…
Şi-acuma suntem doi năuci
căzând, ca nucile, din nuci.



Marin Ifrim

POEME
Muzeul sufletului

Irinei, de Mărțișor

E grea viața lângă tine, marine, îmi spune în gând muza mea
Așa o fi, însă altul barza nu mai plimbă sub nori. Vin vremuri
Grele, ca de obicei, și muza mea mă iubește de parcă o țin în
Muzeul sufletului. Iată, deschid ochii la prima oră a zilei, nu
Știu cât de mic e ceasul din urechi, doar îl aud cum bate în
Locul inimii, ca un fierar obosit de construit potcoave de aur
Pentru pegași de dinozauri. E doar dimineață și deja zbor spre
Muza mea rătăcită prin biserici de ceară. O simt după mirosul
De tămâie pură. E singura alcătuire din închipuirea alcătuirilor
Mele concrete. Îmi întinde mâna. Scrie în locul scrisului meu.
Se scrie iubită. Mă duc cu gândul la maestrul meu fierar de
Poeme, la Gică Ene, și simt cum arta îmi face muze pe loc
Precum pictorii ad-hoc la colțul străzilor de odinioară. Muza
Mea își face cruce. E grea viața de vie lângă tine, marine. Mie
Îmi spui, îmi zic în gândul meu prozaic. Sunt pentru că am
Fost. Sunt pentru că sunt. Sunt pentru că voi fi. Tu ești ultima
Mea stație de orizont. Dacă Nichita ar vedea cum pot iubi ar sări
La bătaie, în glumă, de dragul literelor neliterate. Eu îmi iubesc
Muza. O las să mă marinească. Uneori tot viitorul doarme în
Suflete de copii. Pur și simplu muza mea e numai poezie
Căzută din ceruri: zăpadă, ploi, nori, îngeri, frig, canicule etc.
E ora la care literele își freacă ochii. Eu scriu despre muza mea.
Până la miezul nopții mai sunt vreo două săptămâni, nu mă pricep
La nisipul din timp. Doar înșir litere spre tine, iubire fără de știre.
Muză de muză dintr-un fel de amuză amuzinată pe veci în ale
Mele poeme seci sau pline de tine, muză concretă și abstractă
Trag ultima literă în litere că, la ora asta, tu dormi iar eu scriu
Ca nebunul. Ca și cum m-ai ține în brațe și-n somn. Ca un domn.

01.03.2018
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Împreună suntem carte

Cine a făcut să fie o femeie-n viața mea a făcut tot ce-a știut
Dumnezeu de început și  a luat din viața sa
Nesfârșitul, dragostea, și ne-a pus-o nouă în vise mai reale
Și mai triste. Să iubești e mult mai greu decât ura aia mare,
Dinspre care înspre care, o orbire luminoasă doar în dos de minte-ntoarsă.
Când râd norii gâdilați de lacrimi de sus în jos
E ceva cu dus-întors. Nu iubești ca să iubești, dai răsplată la
Iubire, că așa îți e în fire, iar iubirea e ca Domnul care pare
Un poștaș distrându-se-n scrisori ciudate, niciodată erodate
Tot venind cu bucurii și tristeți în acalmii, după cum e voia Sa
Să iubim ce nu rostește Dumnezeu-dumnezeiește. Stăm în nopți
Ca și în Cer, luminăm cu papilare, gustative și amprente
Între noi nu sunt secrete. Ne privim în ochii beznei și suntem
Foarte vizibili, cineva are în iriși cozonaci și cu stafide
Dulciuri grele-n glezne moi, de la mine pân’ la tine nu suntem
Decât doar noi, un pământ de rai oceanic, un fel de ultim „Titanic”
Ce se vede nu se știe, ce se știe nu există, iar noi nu avem nimic
Din lipsuri de existență, urâturi de subzistență. Avem lumea-n
Lumea lor, nemaifiindu-ne vreun dor de singurătăți în mii
De nefericiri induse și de uri demult apuse. Suntem aici doar
Să fim și să iubim tot ce nu este interzis în viața noastră dată-n
Scris, într-o mulțime de cuvinte în care nu se poate da
Ce nu știe nici cuvântul, iubire care nu-i de dat, fără ca
Domnul să o vrea. Sunt norocos, tu ai venit, când  încă-aveam
Un infinit, unul vopsit în săptămâni, de sâmbătă până luni,
Un pustiu stăpân pe mine și niciun rost înspre tine. Mergem
Mergem mai departe, pagină cu pagină, împreună suntem carte.

Tu dai rost secundelor

De unde vii și unde pleci, tu suflet fără de murire, de mi te uiți
În ochi direct și mă iubești ca pe natură, fără zgură în iluzii
Fără sânge în perfuzii, doar cu inima din suflet și cu sufletul din
Cer de nu-mi vine să disper. Ai în tine lume nouă, am senzația
Că plouă printre sentimente rare, din cărare în cărare între ierburi
Verzi în zare, peste pieptul meu rănit dincolo de infinit. Iubesc
Tot ce poți fi tu: mersul, ochii și gândirea ce-mi va face pomenirea.
Trag de mine ca de timp să nu mai plec în Olimp, să rămân aici
Cu tine, până coasa s-o toci și moartea ne-o ocoli. Prea-frumoasa
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Mea idee, prea puternică Medee, tu dai rost secundelor
Și ai simțul undelor, ești mereu acolo unde  timpul vrea în frizerii
Să se tundă de mizerii. Am o carte pentru tine, cartea vieții noastre
Simple retrăită în cuvinte. Ne-am găsit într-un deșert, sfert cu sfert
Cu apă-n fire din neștire în neștire, o fântână-n fir-nisip, două
Lacrimi într-un chip. Nu uita, de aici începe viața, de la cel aproape
Ție, neuitat în omenie, plin de sufletul tău rar și de harul pentru har.

E cer destul pentru tot pământul

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

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

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

Nu mai plâng de când eram copil. 
Doar promit un viitor, în fața unei cruci, ceva ca un jurământ mult mai demn
Decât angajamentele unui mercenar. Dintre cruci, 

cerul se vede ca și cum el te privește
Pe tine, în creștet, în locul acela cu vârtej, când vii aici, în lumea reală a unei
Realități dublate. Am văzut oameni dormind în cimitir, fericiți
Precum pisoii care tocmai au fericit scărpinatul. 

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

se ascund în lumânări. 
Ard o vreme și se duc din nou în mărul care face umbră Bibliei. 
Am impresia că sunt viu şi pun în brațele iubitei mele sufletul. Ca pe tavă. 

Și mor de dorul ei cu ea lângă mine. 
Uneori lumea înseamnă doar o pereche de păsări, de animale, de oameni.

Peste şi pentru creştete goale

Am litere de dat cadou. Nu vreau să mai scriu.
Nu sunt literele mele, le-am furat și eu de unde
Am putut. Am crezut că alfabetul e mai înalt
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Decât Everestul. Apoi am pipăit munții culturii
Și am dat peste creștete goale, minți invizibile
Naturi moarte încă din rădăcini. Mă tot întreb
De ce plouă pe pământ, ca în a douăsprezecea
Noapte a lui Shakespeare. Nu pot să știu de ce
Am întrebări care mă duc spre cuibul meu de cuc
Și știu că o natură vie, a făcut și cucul  să fie
Și să-și depună ouă reci în cuiburi de femele roabe
E ca și cum am fi în vis, peste uitarea de măsură.
Am litere de dat cadou. N-o să mai scriu, mă las
De-o parte, sunt alții făcuți doar pentru arte. Am scris
Doar din iubire de cuvinte și nu mă pot pe mine
Minte. Mai scriu că vrea femeia mea, ființa pentru
Care sunt. Mai scriu într-un sictir ilogic, eu nu
Mă pot ivi pe viața mea, nu sunt pisoi de catifea.
Mai scriu puțin, o vreme de nedus, de la mine la apus.
Mai scriu vreo săptămână-două, cât să aveți un stres
În voi. Marin are și viață de Apoi...

Îţi scriu fără nicio vină

Peste râuri de cerneală și-ntre maluri cu flori multe
Dragostea se scurge-n sensuri când avale când amonte
De nu știi unde te duci precum melcul între cruci
Tot visând că-i curcubeu de hârtie în plin vânt
Să privească-ntreg pământul ca și cum ar ști că jos
Viața are timp pe os și sângele plin de fier într-un corp
Lefter marin ce tot vine și se duce ca un fluture color
Tras la imprimantă-n zor și dat lumii mai departe la
Citit din ochi în ochi să nu fie de deochi la pleoape
Uscate-n van în deșerturi cu varani care nu știu să iubească
Decât râia păduroasă și moartea în dinți cu coasă
Tu iubirea mea deplină îți scriu fără nicio vină sunt
Aici ca să te bucur și de rele să mă scutur și voi fi și după
Ce n-o să mai pot fi văzut nici dincolo de mormânt
Când voi fi aer și negru sau alb din cela integru ca o stea
Ce nu există decât în taine ca tine ca să fiu cum
N-am mai fost o iubire în plin rost și o amintire plină
Cum e luna cea senină dincolo de primul cer când
Vrea Domnul s-o arate și s-o dea pământului ca lumină
De rezervă numai bună de ținut în somn dulce și sărut.
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A iubi e ca şi cum te faci flacără din scrum

Cum se face nu știu cum dar din când în când sunt scrum
Mă aprind și de la gheață când ninge peste meninge cu mătreață
De salcâm în sufletul meu nebun și când văd cum lumea toată
Se urăște gloată-n gloată și se vrea atlantida toată de la fiu până
La Tată lumea asta grosolană fără mir fără căințe strâmbată
Doar de dorințe de putere gelozie invidie și ură crasă ca să fie
Cât mai groasă pe obrazul ei porcesc de-asta fug unde iubesc
Și nu stau în vremea lor secături din neam în neam fără fire și
Ochi buni pentru dragostea de viață care nu e doar mătreață
Peste suflete perechi peste corpuri diafane scufundate în lumini
Dincolo de lumea grea precum pământul pe ea și dincolo de
Cuvinte te iubesc ca să trăiesc căci știu bine că iubirea e mai tare-n
Mântuire decât zilele senine și trăiesc din nori electrici ca și cum
Aș fi robot de iubire în ropot pentru tine o ființă care-mi face
Prin credință sângele purificat inima reglată șnur și mintea cât
Să înjur ba în dreapta ba în stânga tot ce nu ține de noi
Să n-ajungem în noroi ca orice fel de moroi că-n iubire e iubire
Nu există loc de trei egoismul matematic să iubești doar partea
Ta nu și pe a altuia a iubi e ca și cum te faci flacără din scrum!

Du-mă Doamne înc-o dată în raiul de altădată 

Mi-ai dat Doamne suflet greu să-l împart mereu în două
Mi-ai dat Doamne conștiință ca să știu că sunt căință și
Să văd în Cerul tău ce e bine și ce-i rău să mă uit între icoane
Și să văd cum timpul Tău e numai timpul meu doar atât
Cât să iubesc până când n-o să mai cresc neuitând ca să iubesc
Cerul și pământul Tău Univers cu ochi de stele tot sclipind
În nopți profunde de aici și până unde infinitul se bifurcă
Înspre dragoste să ducă eu la roaba mea femeie ea la robul
Ei marin cel cu limba de pelin și cu inima cât neantul populat
De al său gol cu iubirea sa deplină numai pentru o irină
Du-mă Doamne înc-o dată în raiul de altădată să mai văd
O dată mărul ba și șarpele viclean și Eva în inocență căreia
I-ai dat clemență și o lume la picioare făcând-o prea muritoare
Dar lăsând în urma ei omenirea de acum pe care nu o face scrum.
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Geo Stroe

ZIUA ARMATEI 
MAI REPREZINTĂ 

VALORILE MILITARE NAŢIONALE 
DE AZI LA ROMÂNI?

De la apariția statului, se pare că ziua fondării acestuia, adică a statu-
lui, ca și a fondării forțelor armate, au fost determinate tot de momentul în
care  forțele armate incipiente create de șeful/liderul de gintă, trib, uniune de
triburi, de neamuri, în jurul familiei sale și a comunității de sînge din care fă-
ceau cu toții parte au fost puse la dispoziția statului incipient. 

Ceata înarmată de voinici războinici care îndeplinea funcția de apă-
rare, la început privată, comandată, selectată și întreținută de cel mai puternic,
bogat și înțelept lider, din perioada regalității, sărbătorea, din cutume vechi,
ziua șefului ei în viață împreună, probabil, cu reperul înființării, nașterii însăși
a ei, ca structură de forță.   

Generația mai veche a rezerviștilor și a celor în retragere de azi, pentru
că generația de militari activi nu au avut această ocazie, a prins regimul mo-
narhic, regalitatea, nu prin cneji, regi, voievozi pămînteni, drepți și viteji, dom-
nitori, foarte mulți militari desăvîrșiți în arta militară, ci printr-o dinastie cu
nume german, dar în fond khazară, îndeobște cunoscută sub numele de scăpă-
tat de Hohenzollern - Sigmaringen. 

25 octombrie, ca  Zi a Armatei Române, oare ne mai reprezintă în mod
autentic sau trebuie schimbată această zi cu alta? Nu cred că este vreun militar
activ, în rezervă sau în retragere care să nu știe ceea ce voi relata mai jos, mai
mult sau mai puțin. 

Totul se leagă de ziua de naștere a regelui Mihai I, mareșal al Româ-
niei. La rîndul ei ea este legată de generalul Gheorghe Avramescu, comandan-
tul Armatei a 4-a Române, care, în plin război a decis să pornească ofensiva
în 25 octombrie 1944 pentru a-i face astfel un cadou regelui Mihai I de ziua
sa de naștere.  La intrarea României în Cel de-al Doilea Război Mondial, gene-
ralul Gheorghe Avramescu se afla la comanda Corpului de Vînători de Munte,
pe care l-a condus în campania pentru eliberarea Bucovinei de Nord. Generalul
Avramescu a participat apoi la luptele pentru cucerirea Crimeei și la asediul
Sevastopolului. Pentru bravura sa, a fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul și
cu Crucea Germană de Aur. A rămas în Crimeea, apoi a fost numit la comanda
unui corp de armată din Transnistria. În anul 1944, în contextul ofensivei sovi-
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etice, el a preluat comanda de facto a Armatei a 4-a Române. A intrat în conflict
cu mareșalul Ion Antonescu, dictatorul care conducea România, care l-a desti-
tuit. Generalul Gheorghe Avramescu a preluat din nou comanda Armatei a 4-
a în data de 4 septembrie, iar în 9 octombrie 1944 a pornit ofensiva pentru
eliberarea Transilvaniei de Nord, apoi trupele comandate de el au intrat în Un-
garia și în Slovacia. Gheorghe Avramescu a fost avansat la gradul de general
de armată. 

La 25 octombrie 1944, generalul Gheorghe Avramescu, comandantul
Armatei a 4-a Române, a decis să pornească ofensiva pentru a elibera orașul
Carei și, totodată, ultimul colț de pămînt românesc aflat sub ocupație maghiară
din 1940. Astfel, generalul Gheorghe Avramescu a dorit să îi facă un cadou
Regelui, care împlinea 23 de ani și care, cu două luni mai devreme, scosese
România din războiul contra Națiunilor Unite și pornise lupta pentru eliberarea
Transilvaniei de Nord. Tot în 25 octombrie 1944, trupele românești au trecut
în Ungaria, după cum menționa generalul Gheorghe Avramescu într-un ordin
de zi. 

„La chemarea ţării pentru dezrobirea Ardealului rupt prin Dictatul
de la Viena aţi răspuns cu însufleţire şi credinţă în izbînda poporului nostru,
tineri şi bătrîni aţi pornit spre hotarele sfinte ale patriei şi cu piepturile voastre
aţi făcut zăgaz neînfricat duşmanului care voia să ajungă la Carpaţi. Zdrobit
de focul năpraznic al artileriei şi de necontenitele voastre atacuri, inamicul a
fost izgonit din Ardealul scump, eliberînd astfel ultima palmă de pămînt sfînt
al ţării. Prin ploi, prin noroaie şi drumuri desfundate, zi şi noapte aţi luptat
cu un duşman dîrz şi hotărît şi l-aţi învins. Azi, cînd avangărzile trec pe pămînt
străin, pentru desăvîrşirea înfrîngerii definitive a duşmanului, gîndul meu se
îndreaptă către voi, cu dragoste şi admiraţie pentru faptele voastre de arme.
Peste veacuri veţi fi slăviţi, voi ofiţeri şi ostaşi care aţi eliberat Ardealul“,
scria generalul român în Ordinul de zi.

Ca să fim drepți, data de 25 octombrie era serbată în România încă
din anul 1921, de cînd venise pe lume Principele Mihai, însă, în 1944, gestul
generalului Gheorghe Avramescu avea o semnificație mai profundă, care mar-
ca opoziția deopotrivă față de naziști și față de comuniști. Avramescu a plătit
cu viața opoziția sa față de sovietici. El a fost asasinat de NKVD în 3 martie
1945, sub pretextul că ar fi plănuit să dezerteze la germani, după ce și ginerele
său, Ilie Vlad Sturza, dezertase. Mai menționăm că în anul 1918 a fost cooptat
în statul major al Diviziei 1 Vînători de Munte. În această calitate, a luat parte
și la campania din 1919, în care Armata Regală Română a distrus Republica
Sovietică Ungară și a ocupat Budapesta. Sub pretextul că ar fi rechemat urgent
la București, pentru a prelua o funcție importantă, deși mai avea o lună pînă
la pensionare, contînd pe relațiile bune cu Regele Mihai I, s-a urcat într-o ma-
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șină pusă la dispoziție de comandamentul sovietic, pe cînd se afla la comanda
trupele române aflate în Slovacia. Văzîndu-se flancat de doi ofițeri NKVD,
iar lîngă șofer un general NKVD, cînd mașina a fost atacată de un avion ger-
man, generalul Gheorghe Avramescu a sărit din mașină și a încercat să scape,
iar  într-un schimb de focuri, a fost ucis. Generalul  român a fost  înmormîntat
în Budapesta, iar în 2000 reînhumat în Cimitirul Militar din Cluj. Soția i-a fost
arestată și trimisă în Siberia, de unde s-a întors în 1956, grav bolnavă, însă
fiica generalului, Felicia Sturza, care avea un băiețel în vîrstă de doar 11 luni,
s-a sinucis atunci cînd a auzit că urmează să fie arestată

Adevărul este că în anul 1959, după retragerea trupelor sovietice din
România, ziua de 25 octombrie a fost declarată oficial Ziua Armatei Române,
astfel că, în mod ironic, comuniștii au continuat să serbeze astfel ziua Regelui
pe care tot ei îl detronaseră și îl trimiseseră departe de țară în lumea liberă cu
pensie (după unele documente, cu 10 mii de dolari pe lună).

La noi, în orizontul de timp al generației mele a ajuns 25 octombrie
ca Ziua Armatei, concomitent cu ziua de naștere a Regelui Mihai. La acea
vreme de sfîrșit de eliberare a Ardealului - clasica formulă, de eliberare a ul-
timei brazde de pămînt (formulă consacrată și în manualele școlare pe care
generația mea le ține minte) de sub cotropitorii hitleriști, dinspre vest la Carei,
eliberată de Armata Română pe vremea vechiului regim, după lovitura de stat
aplicată poporului român de Regele Mihai la 23 august 1944, printr-o procla-
mație mincinoasă și criminală prin efectele directe asupra Armatei Române,
s-a regizat ceva mai mult această aniversare pentru a coincide cu nașterea lui
Mihai. 

Și culmea ironiei, ziua de 25 octombrie continuă a fi Ziua Armatei
Române și după evenimentele din decembrie 1989. Unii vor spune că Ziua
Armatei a devenit deja tradițională, prin urmare, nu se mai poate reveni la alt
reper istoric contra unei tradiții continuate netulburat de atîția ani (1958-2018).

Dacă analizăm la rece semnificația acelui eveniment înțelegem că a
fost doar un fel de mîngîere pe creștet a tînărului Mihai de către decidenții
militari din Bucureşti probabil spre a fi avansaţi mai degrabă - pentru că gra-
dele de general, și de mareșal, spre deosebire de cele mai înalte grade militare
sociale, cum sunt cele de colonel, gradele de general sunt grade politice, adică
sunt oamenii regilor si președinților de stat.

Regișorul Mihai, fără a absolvi o facultate, fără studii militare, a fost
„înălțat” la gradul de  mareșal la 8 noiembrie 1941, de ziua… numelui,  și de-
corat de Consiliul de Miniștri cu toate cele trei clase ale Ordinului Mihai
Viteazul, fiind singurul deținător în această situație, alături de mareșalul Ion
Antonescu, în istoria noastră militară. 

O soluție de rezervă, dacă nu se admite sărbătoarea simultană a Zilei
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Armatei, concomitent cu Ziua Națională, și nici vreo da-
tă din viața și lupta marelui rege Burebista, ar putea fi
tocmai ziua în care domnitorul pămîntean Alexandru
Ioan I Cuza a unificat efectiv Armata Țării Românești
cu Armata Țării Moldovei, în Tabăra militară de la Flo-
rești- Prahova.

Este cunoscut faptul că încă din primele zile de
după alegerea sa ca domn al Principatelor Unite, Cuza
studiază împreună cu cei mai apropiaţi colaboratori ai
săi măsurile concrete pentru unificarea armatei şi reor-
ganizarea ei potrivit misiunii şi cerinţelor cîmpului de luptă de la acea dată.
Cuza înainte de a se uni cele două principate a dat un nume care rezistă și azi
forțelor armate, proclamînd numele ei de Armata României, la cuvîntarea
ţinută în faţa ofiţerilor veniţi să-l felicite pentru dubla alegere. Cuvîntul armata
ca atare este identificat de Maria Crişan - doctor honoris causa al Academiei
Daco-Române, ca existînd din antichitate vechii Europe, în Iliada lui Homer,
4, 306 și în cîntul 23, 531 în lucrarea Mic dicționar homeric- dacoromân, Bu-
curești 2017, p.16-17: armata era formată din cavaleri - hippeis și pedestrași
pezos, la acestea se adăugau carele de luptă și falangele, care, era și un corp
de armată deosebit și flota). Mai întîi a redislocat unele unități de infanterie
din Moldova în Ţara Românească şi invers. A doua acțiune de importanță uri-
așă a fost pentru unificarea armatei, cît şi pentru instruirea şi pregătirea ei de
război a fost constituirea taberei militare de la Floreşti, prin Înaltul ordin de
zi nr. 27 din 14/26 aprilie 1859. ,,După propunerea inspectorilor generali ai
ambelor armii din Moldova şi Ţara Românească - arăta domnitorul în ordinul
respectiv - Noi, pe temeiul articolului 43 din Convenţia încheiată la Paris la
7/19 august 1858, ordonăm concentrarea ziselor armate la un singur punct,
care va fi între oraşele Ploieşti şi Buzău sau împrejur, unde va exista loc pri-
incios pentru aşezarea taberei şi manevrare. Această concentrare se va exe-
cuta negreşit, pînă la sfîrşitul lunei lui mai viitor, cînd va şi urma a fi trupele
inspectate şi manevrate”.

Organizarea şi desfăşurarea taberei unice la Floreşti a fost, fără în-
doială, cea mai importantă acţiune întreprinsă de domnitorul Cuza realizarea
armatei unificate a noului stat naţional român modern. Subiectul nostru este
ARMATA și nu conducătorul ei, prin urmare, întregirea, unirea, contopirea,
unitatea Armatei, toate la un loc pot constitui tocmai ziua acestei instituții fun-
damentale a țării, în vremurile astea tulburi, cînd lumea parcă a turbat și se
pregătește fățiș de război, nu contează ce fel de război. Mai mult, unii chiar
ne fac să credem că el s-a declanșat mai demult și ne aflăm în plin război, ati-
pic, hibrid, virtual, imagologic, axiologic etc.
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Sub comanda directă a domnitorului au fost concentrate, în tabăra de
la Floreşti, următoarele trupe: din Muntenia - Regimentul 1 infanterie (cu două
batalioane), Regimentul 3 infanterie (cu două batalioane), Regimentul de cava-
lerie şi şapte escadroane de dorobanţi, două batalioane de grăniceri, două bate-
rii de artilerie cu cîte şase tunuri (în total 12 guri de foc); din Moldova - Re-
gimentul de muschetari (cu două batalioane), Regimentul de vînători (cu trei
batalioane), divizionul de lăncieri, bateria călăreaţă şi bateria pedestră, ambele
totalizînd 14 guri de foc. Aceste trupe totalizau: 10 batalioane de infanterie
linie, fiecare cu un efectiv de 750 de militari; şase escadroane de lăncieri (că-
lăreţi) - cu cîte 170 de oameni; şapte escadroane de dorobanţi - cu cîte 180 de
oameni; un batalion de grăniceri cu 800 de oameni; patru baterii de artilerie,
cu 250 de artilerişti; 84 de elevi ai Şcolii militare şi ai Şcolii de medicină şi
farmacie. Aceste trupe însumau un efectiv de aproximativ 11 000 de oameni,
iar adăugînd personalul unor detaşamente de lucru şi formaţiuni se ajungea la
un total de aproximativ 12 000 de oameni şi 26 de guri de foc.

Atunci s-a dat o nouă numerotare unităţilor noii Armate Române astfel
că regimentele de infanterie din Moldova au fost numerotate în continuare du-
pă cele din Muntenia. Regimentul de muschetari a primit denumirea de regi-
mentul al 4-lea, iar cel de vînători a devenit regimentul al 5-lea de linie. Te-
renul ales era situat între terasa Prahovei şi rîul Prahova, mai precis pe malul
stîng al rîului Prahova în dreptul localităţilor Băicoi și Floreşti Prahova.

Aici trebuie înălțat un monument întru amintirea acestei mari izbînzi
din istoria României moderne, unde se va reuni după Unirea cea Mare, Armata
Română cu armata Moldovei, iar pe acel loc dezvelită o placă a tuturor luptă-
torilor căzuți în luptele României de atunci și pînă astăzi.

Manevrele generale de la 23 august/4 septembrie 1859 s-au încheiat
cu defilarea tuturor unităţilor participante în faţa domnitorului Alexandru Ioan
Cuza. Activitatea în tabără s-a încheiat la 1/13 septembrie 1859.

Aprecieri personale asupra rostului taberei militare de la Floreşti au
fost exprimate de Cuza în ordinul de zi, dat la 30 august/11 septembrie 1859,
în care se spunea : „Ostaşi români. Cît am fost între voi în tabăra de la Floreşti,
ne-am încredinţat de spiritul de disciplină şi de simţirea onorului militar ce
vă insuflă. Prin asemenea virtuţi, o armie se face tare, respectată şi folositoare
ţării. Ostaşul bun e acela care ştie a-şi îndeplini îndatoririle cu hotărîre ne-
strămutată, acela care susţine cu tărie onorul steagului său, acela care, credin-
cios jurămîntului său către guvern, îşi dă viaţa cu mulţămire ordinului legal
şi apărării patriei sale.

Aceste nobile virtuţi le-am găsit în voi, ostaşi români din ambele prin-
ţipate, şi pentru ca să vă dau o însemnătoare dovadă de stimă, am hotărît a
vă apropia încă mai mult de persoana Noastră, luînd asupră-ne comanda su-
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perioară a întregii oştiri române. De astăzi voi veţi privi în persoana Noastră
nu numai pe vechiul vostru tovarăş, de arme, nu numai pe Domnitorul ţării,
ci chiar pe şeful vostru militar, din parte-ne, găsim de mulţămire a vă declara
deplina încredere ce avem că în orice întîmplare veţi fi vrednici de stima Noas-
tră, vrednici de recunoştinţa Ţarii, vrednici de deviza armiei române: Onor şi
Patrie” 

Pe baza experienţei acumulate în tabăra de la Floreşti s-a elaborat le-
gea de unificare a instrucţiei. (pentru detalii a se vedea articolul col (r) Marian
Dulă pe Internet despre Tabăra de la Florești).

Totuși mai este o zi care ar merita să fie Ziua Armatei: 19 MARTIE.
„Înalt ordin de d̗I No. 274. Bucureșci, 19 Martie Anulŭ 1863
Avîndŭ în vedere că armele Principatelorŭ-Unite nu sunt încă ficsate

după noua stare de lucrurĭ. Considerîndŭ că convențiunea printr'unŭ anecsŭ
alŭ eĭ, prevedea prin banderolă, simbolulŭ unireĭ armateĭ Principatelorŭ; dar
acésta în suposiție că ambele țărĭ eraŭ separate.

Considerîndŭ că în urma unirei definitivă, recunoscută de tóte puterile
garante, suntemŭ chemațĭ a hotărî și emblema viitóre a Romanieĭ.

Avînd în vedere că de la anulŭ 1861 și pînă acum regimentelorŭ Nr. 6
și 7 și bataliónelorŭ de geniŭ și vînători nu li s'aŭ datŭ drapele, nefiind ho-
tărîtă nici o emblemă.

Considerîndŭ că armata, în urma unireĭ nu trebuie să aibă de cât unŭ
singurŭ drapelŭ.

Avîndŭ în vedere că adevărata emblemă a Romănieĭ nu póte fi alta de
cît acvila Romană.

Asupra raportuluĭ, Ministeruluĭ Nostru Secretarŭ de Statŭ la Resbelŭ,
cu Nr. 2433.

Am decretatŭ și decretămŭ ce urméd̗ă:
Art. I. Acvila Romană cu crucea în gură se va pune, ca emblema Ro-

măniei, d'asupra drapelelor armateĭ.
Art. II. Zimbrul și Vulturul într'unițĭ constituind armele Romăniei vor

forma sigiliul și timbrul statuluĭ.
Art. III. Și cel din urmă; Ministrul Nostru secretar de stat la Minis-

terul de resbel, este însărcinat cu esecutarea ordonanței de față.
ALECSANDRU IOAN

Ministru de Resbel, General Florescu.”
Nu mai este cazul să adaug nimic.
Așadar, judecați și dvs. care pot fi datele alternative în care să sărbă-

torim ZIUA ARMATEI.
Aș opta pentru o zi din septembrie, după încheierea procesului de uni-

ficare și manevrele de la Florești.

ALMANAH  201946



Emil Niculescu

Habitat

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

Un vânt hain și fără vreo deontologie
Cât mii de gabori bate marginea 

de câmpie
Și, zgâlțâind ferestre și asmuțind

curenții,
Aruncă-n remușcare și teamă 

imprudenții.
Blocați în caravane lungi cum aveau

berberii,
La Crucea Comisoaiei. Înjură lung

șoferii.
Mari dune de zăpadă ca-mpinse 

de simuni
Se-adună-n cupa largă-a acestei

văgăuni, 
În timp ce pe tablete se-anunță roșii

coduri 
Și,-n G.P.S., se-așează, crainicei, în

gât, noduri.
Se-apasă, în neștire, isteric pe 

clacsoane,
Intră-n carambolaje sfinți, candele,

icoane.
Anafore și mame, draci și patroni 

hapsâni 
Ce-mi mână angajații precum

laponii cîini.

Un flux pe imprecații plutește  
peste TIR-uri.

Balbotând babilonic obide și sictiruri.
Către Focșani, departe ecvestrul 

Suvorov.
În bronz, cu ,,generalul iarnă” bea

fără de istov
Și până-n larga stepă-a hoardelor lui

Mamai
Se întinde, peste veacuri, sălbaticul

guleai,
Amestecând istorii, civilizații, ere
Sfidând - tupeu mongolic - modeștii

cai-putere,
Cu-o energie care, demult, ne e 

pierdută.
Pe D.N. 85  e panică și derută,
Buldozere turbate împing megatroieni
Pe (fost) mausoleul de la Racovițeni,
Unde, în subterane, de una sută ani,
Joacă la babaroase eroi ruși și 

germani.

P.S.
Am scris aceste rânduri în cea mai
caldă zi a Mileniului, cum bagă mete-
orologia. Chiar în ideea veche: cuiul
pe cui se scoate. Aici, etajul ultim, zic:
scapă cine poate.



August

Musai să-ajung cât mai târziu acasă -
Către etajul patru e-un aer de melasă,
Vâscos și greu ca dat jos de pe plită-
Aci n-aș mai chema nici o iubită,
Cum, acu-n veac, scria (nervos 

notoriu) 
Bacovia-n Bacăul derizoriu.
Creștini vor prăznui schimbări 

la față
Câți, la parter, vor mai rămâne-n viață. 

Dintr-o fotografie de promoţie

În după-amieze reci - toamnă târzie -
Chiulind, de preferință la chimie,
Avea potențial, spre foarte bine,
De-aprofundare-a lucrului în sine,
Cu o calinerie adezivă
Ce nu îngăduia nici o eschivă.
Pe unde-o fi-nțărcat dracul colega
Gândesc, privind reclama la

„Corega”?

Geriatrie

Sfârșit târziu de toamnă - lumină
vineție

Și-o ploaie ca o probă pentru ufologie.
C-o pană de cocor aș scrie-n uric, 

cu mâhnire:
Iatroșii pleacă-n Schengen în stoluri

și-n neștire.
Dresați-vă un câine, chiar bătrân, orb

și surd,
Să urle-n imitarea sirenei de la

SMURD.

Memorii
Plouă sâcâitor, de-al dracu',-n dușmănie,
Se-aud sunând, cum clopoțeii 

la tichie,
Când trece-un ghebos claun ce,

bașca, e și șchiop,
Table, burlane parcă simulează-un

potop.
Nu-mi pasă, am trăit în secolul 

răposat
Mai mult decât se face, și nu e indicat
Ca azi, în libertate, cum ni s-a 

explicat,
Să cerem referendum ieșind la 

parchetat
Birouri unde palizi, blânzi meteorologi
Demisia în brațe îți pun, fără să-i rogi.
O flacără-a brichetei, taberei pionierești
Ți-evocă, fumu-n bronhii, abia mai

prididești
Să-l plimbi ca vechi apneic pândit 

de un subit
Atac de noapte care nu este de ghicit.
„Prieten (fost!) al cărții”-n școala 

din Pleșcoi mă
Învârt printre vechi rafturi  fără

noimă,
Deși aș putea urma ca pe o busolă
Clasificarea zecimală. Nu-mi consolă
Că-n pantă, cu un lanț ce-a sărit 

din pinion,
Fără vreo siguranță pe frâna de 

ghidon
Înfrunt,  chiar bărbătește, precum

Napoleon,
La Waterloo, destinul. În Est, un 

ghinion,
Face-a se spulbera creieri, memorii,

acte -
O dramă cuprinzând doar un colaj

de-antracte
Final pulsând doar o orwelliană venă:
Aplauze (de unde?) la o pustie scenă.
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Nicolae Gâlmeanu

Trauma literei

Stau în întunericul magic şi caut probe de adevăr,
şi el se uită la mine unde mă duc, ca o pasăre
polenizată de rouă, raza mângâie umerii de cer şi de
ceară, poposit în racla creaţiei unde nu se vede decât
aceeaşi culoare spirituală, râde Dumnezeu 

atunci când râd,
plânge Dumnezeu atunci când plâng, lacrimă sunt, zare şi
zoaie sunt, şi uitare, nu e nicio noutate de mişcare în
circuitul pietrei în natură, şi îmi dezleg nodurile atomice
după altă statistică, mi s-au înfipt rădăcinile
literei în umbra ecoului, în urma ecoului calc dinainte
să las urme urmelor, şi nu mai aud nimic, nu sunt
decât o nesimţire etherică, sunt sărac de arome
canonice şi dau vina pe groapa în care mă afund.

Tămăduitorul

Nu sunt bolnav, nu caut prosoape albe, să mă şterg
cu viaţa pe mâini, ori farmacii cu morga în spate, sunt sărac
de branule, n-am plâns pe la porţi de spitale după ambulanţe
sterile, nu mi-am schimbat niciodată sângele că ar fi murdar,
şi nu l-am vomat, fiindu-mi scârbă de propriul meu sânge în
care pescuiam peşti apostolici, vai, omule, am visat că eram
mort şi mi-am văzut lacrimile picturii cum îmi curg pe obraji,
şi nu m-am temut că sunt mort, văzând atâţia pictori bolnavi
şi atâtea picturi care plâng, cearcănele mele obosite erau
spânzurate de ochi, cântecele mele noduri spânzurau
de alte cearcăne şi nu mă dureau, văzând spaima Dumnezeului
fără să poată face nimic, nu ţi-am cerut decât boala
de a fi bolnav pentru ceilalţi, mutule, glăsuitorule.

Eu sunt strada

Eu sunt strada şi nu mă ia nimeni în seamă că sunt
strada, vând fluiere stradale pe trotuar, cântând revolte
şi resemnări populare, sunt un patrimoniu al spaţiului
public, ştergând găinaţul din colţul gurii terestre, izvorăsc

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 49



sloganuri şi pamflete, înseamnă că a început să mă bâzâie
muştele, deşi fug viu dintr-un sicriu incomod, de care
toată circulaţia rutieră se sperie, ca, dintre toţi viii
unui posibil naufragiu, eu sunt singurul mort revoltat,
casc gura ca un peşte, pe mal, vinovat în faţa 
pescarului
că sunt peşte şi că el e pescar, şi mă sărută, strivindu-şi
ochii de ochii mei, văzându-mă prin igliţa existenţei, în
revoluţia pulberii văd doar ouă clocite, iar însângerarea
mea e doar o statistică, mortăciunea de om încondeiat
mă încremeneşte cum plâng morţii în pumni, rozând
rădăcinile străzilor dintre morminte, oprind circulaţia vieţaşilor.

Florentin Popescu

RISIPITE PRIN MEMORIE

O propunere pentru Premiul Nobel

Acum câţiva ani, pe când Muzeul Naţional al Li-
teraturii încă mai funcţiona în clădirea de pe Bulevardul Dacia, invitat la o
lansare de carte acolo şi întârziind, am încercat să mă strecor tiptil şi cu dis-
creţie în sală. Dar n-am deschis bine uşa şi o doamnă trecută uşor de prima ti-
nereţe, cu părul vopsit strident în galben, accentuat fardată şi cu un braţ plin
de cărţi m-a abordat, întinzându-mi două volume subţiri ca o revistă şcolară:
„Vă rog să primiţi aceste două cărţi! Vreau să scrieţi despre ele, fiindcă am
fost propusă la Premiul Nobel!”. Mai ştii, mi-am zis, dacă n-a luat premiul
acesta Blaga, nu l-a luat Arghezi, nu l-a luat nici măcar Nichita Stănescu, poate
l-o lua această doamnă. Însă, stăpânindu-mi cu greu un zâmbet, am întrebat-o:
„Şi cine v-a propus, doamnă?”.

Cu aerul cel mai firesc mi-a răspuns: „Domnul Mihai Antonescu!”.
„Păi, am replicat, dacă v-a propus el, de ce să nu scrie el?”. Am realizat nu-
maidecât că prietenul meu, cunoscutul prozator a făcut o glumă şi din neferi-
cire a fost luat în serios. I-am promis doamnei că voi citi cărţile şi abia apoi
voi aprecia dacă e sau nu cazul să fac o recenzie, fiindcă niciodată n-am scris
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despre o carte dacă n-am citit-o. Doamna a rămas foarte mirată că mă pot îndoi
de propunerea lui Mihai Antonescu şi i-am citit pe figură o oarecare dezamă-
gire. Se aşteptase la un alt răspuns…

O gafă care ar fi putut avea urmări neplăcute
De multă vreme Comunitatea Albaneză din România îmi trimite fru-

moasa ei revistă intitulată Drita - Lumina, în care apar multe materiale cul-
turale de larg interes. Aşa, bunăoară, în numărul din octombrie 2018 un
fragment din memoriile Helenei Kadare, soţia celebrului scriitor Ismail Ka-
dare, laureat al Premiului Nobel, fragment în care autoarea povesteşte despre
o vizită pe care a făcut-o, împreună cu soţul ei, la Enver Hodja, conducătorul
comunist al Albaniei, personalitate pe cât de cunoscută tot pe atât de impre-
vizibilă, dar care, spre uimirea acestor vizitatori ai lui, s-a dovedit a fi o fire
foarte deschisă şi bine iniţiată în literatura universală.

Lectura acestui fragment mi-a amintit de o întâmplare povestită mai
demult de Gelku Maksutovici, fondatorul Uniunii Albanezilor din România şi
totodată al noii serii a ziarului Albanezul.

La finele unei manifestări literare din Bucureşti acest prieten al meu
mi-a relatat ce s-a întâmplat cu prilejul unei vizite a familiei lui în Albania, pe
vremea când la putere se afla Enver Hodja. „Protocolul oricărei manifestări la
care lua parte şi preşedintele Albaniei - mi-a povestit el - cerea ca, la un anumit
moment, fiecare invitat să meargă şi să ciocnească un pahar de şampanie cu
Enver Hodja. Soţia mea, emotivă din fire, a respectat acel protocol, dar când
a ajuns în faţa preşedintelui a fost atât de mişcată încât a rostit: „Să trăiţi, dom-
nule Nastratin Hogea!”. Noroc că replica n-a mai fost auzită şi de alţii în afara
preşedintelui. Acela, inteligent şi cu simţul umorului, a zâmbit şi a trecut cu
vederea totul, mai ales că era confundat cu un personaj literar interesant şi
celebru în Balcani”.

Un Moş Crăciun devoalat
Prin 1971-1972 încă mai exista obiceiul organizării unei mici serbări

de iarnă pentru copiii salariaţilor din instituţii. Proaspăt redactor la Editura
pentru turism, înfiinţată de curând, am fost rugat de către colegi să mă deghizez
în Moş Crăciun şi să împart eu darurile pregătite dinainte pentru copii. Într-o
încăpere vecină, nerăbdători, aceştia aşteptau lângă pomul frumos împodobit
să vină Moşul. Numai că Moşul întârzia din cauza unor neprevăzute ale cos-
tumării şi machiajului.

Şi pe când nişte colege ceva mai pricepute tot încercau să-mi lipească
mustaţa, să-mi aşeze cât mai convingător pletele şi barba, s-a deschis uşa şi în
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cadrul ei a apărut capul unui năpârstoc care, cu aerul cel mai firesc din lume
m-a luat din scurt: „Hai, domnule, o dată, ce te tot costumezi atâta?! Că nu
mai au răbdare copiii ăia!”. Şi Moşul ce mai putea face? S-a grăbit…

O dorinţă pe deplin justificată
Cum ştie toată lumea şi cum, vorba ceea, se poate vedea şi cu ochiul

liber, mirajul literaturii şi al afirmării ca poet, prozator, mai rar dramaturg sau
critic ori istoric literar este ca un microb care, dacă a apucat să se înfiripe în
inima şi-n gândul cuiva, nu mai iese de acolo niciodată. Mircea Horia Si-
mionescu, un bun prieten al meu şi socotit principalul reprezentant al „Şcolii
de la Târgovişte”, despre care s-a scris mult şi încă se mai scrie a fost abordat,
la telefon, de o tânără aspirantă la gloria literară: „Domnule Simionescu, cum
să procedez să mă înscriu şi eu la Şcoala prozatorilor târgovişteni? Trebuie să
dau examen, trebuie să plătesc vreo taxă? Ce condiţii se cer?”. 

Nu ştiu dacă întrebările tinerei l-au amuzat sau nu pe cunoscutul pro-
zator de la care am aflat asta, nici ce îi va fi spus el, dar de un lucru sunt sigur:
tânăra va fi fost nemulţumită de răspunsul primit. Un răspuns care, după câte
îl cunoaştem pe cel interpelat astfel, va fi conţinut toate datele lămuritoare de-
spre „Şcoala prozatorilor târgovişteni”…

Sugestie de spiritism ad-hoc
Încă mai lucram la Muzeul Naţional al Literaturii, unde aveau loc,

aproape zilnic, felurite manifestări: lansări de carte, simpozioane, comemorări
şi aniversări, deschideri de expoziţii de artă plastică sau de istorie literară.

Într-o dimineaţă, cu vreo cinci minute înainte de începerea unei astfel
de activităţi, sună telefonul şi din receptor se aude o voce precipitată de tânăr:
„Nu vă supăraţi, acum începe un simpozion consacrat lui Virgil Mazilescu?”,
„Da, răspuns, puteţi veni, Radioul nu-i departe şi-n zece minute puteţi ajun-
ge?”. Cu o voce în care nu ştiam ce să citesc - curiozitate, grabă, mulţumire  -
tânărul mă întreabă: „Şi dacă vin, credeţi că aş putea face şi un interviu cu
Virgil Mazilescu?”. O clipă am rămas stupefiat. Poetul omagiat murise în urmă
cu zece ani. Dar cum gafele multor gazetari tineri nu mă mai mirau (într-o ga-
zetă o jună îl confundase pe Dinu Pillat cu Ion Pillat şi-l „omorâse” în 1940)
i-am răspuns: „Da, desigur, puteţi face un interviu dacă deprindeţi arta spiri-
tismului şi-l căutaţi pe Virgil Mazilescu pe lumea cealaltă”…

Moromete şi căruţa cu lemne
Cine îşi mai aduce aminte astăzi de „Luna cărţii la sate”? Probabil că
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puţini. Ea avea loc, înainte de 1989, în lunile de iarnă şi aducea la start, ca să
folosesc o expresie din sport, mai ales editori, trimişi de şefii lor să prezinte
cărţi celor care lucrau ogoarele şi livezile ţării. Prin ʼ86-87 din veacul trecut
eram lector la Editura Albatros, unde tocmai apăruse o ediţie a Moromeţilor
lui Marin Preda şi directorul meu, Mircea Sântimbreanu m-a delegat să vor-
besc despre carte unor ţărani dintr-un sat ialomiţean. Cu chiu cu vai, primarul
de acolo, anunţat de venirea mea, adunase zece-cincisprezece oameni în sală.

Eu, primarul, directoarea şcolii şi încă o persoană eram pe scenă, spre
a fi mai bine văzuţi, iar participanţii la lansarea cărţii, în sală, erau ca şi noi,
cu hainele pe ei şi bărbaţii cu căciulile bine îndesate pe cap. Le-am vorbit ce
le-am vorbit despre Marin Preda şi despre cartea lui, iar la sfârşit am vrut să
aflu dacă sunt întrebări. În sala rece bocnă tăcere ca de catedrală în vacanţă.
După ce am repetat de câteva ori întrebarea, am văzut cum de pe la mijlocul
sălii se ridică o mână. „Ia spune, matale, nea Vasile, ce întrebare ai?” l-am
auzit pe primar adresându-se omului ce ridicase mâna. Acela, uşor stânjenit a
zis: „Apăi, domnule redactor, dacă tot ziceţi că-l cunoaşteţi aşa de bine pe Mo-
romete ăsta şi că-l ştie toată lumea, poate când ajungeţi la Bucureşti vorbiţi cu
el să ne trimită şi nouă o căruţă-două de lemne, ca să nu mai facem frigul!”

Nici nu mai ştiu cum a aplanat lucrurile primarul. După lansare şi-a
cerut scuze la mine.

În condiţiile de atunci totul ar fi fost vesel dacă n-ar fi fost trist…

Printre elevi, la un Colegiu Naţional
Pentru că V. Voiculescu figura în manualele şcolare şi pentru că în

acel an se aniversa ori se comemora o cifră „rotundă” legată de biografia lui,
iar mai apoi fiindcă unii profesori îmi cunoşteau cărţile despre acest scriitor,
am primit un telefon de la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din Bucureşti,
prin care eram invitat să le vorbesc elevilor despre acest mare scriitor.

Amfiteatrul şcolii plin de profesori şi de elevi. Încercat de oarecari
emoţii la amintirea îndepărtaţilor mei ani de liceu, le-am vorbit cu bucurie ce-
lor de acolo despre scriitor. Terminându-se expunerea, am întrebat dacă doreşte
cineva să mă interpeleze în legătură cu cele spuse. Tăcere totală. Am repetat
întrebarea. Tăcere şi mai profundă. „Atunci, am zis, dacă nu aveţi să mă în-
trebaţi nimic, eu mi-am terminat prelegerea şi vă rog să-mi daţi voie să mă re-
trag”. Deoadată întreaga sală, ca trezită dintr-un somn adînc, a izbucnit într-un
cor: „Nuuu! Nu plecaţi, că dacă plecaţi facem franceza!”.

Bacovia nu are nicio vină
1971, la Bacău. Conjudeţeanul şi prietenul meu Radu Cârneci, secon-
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dat de autorităţile judeţului şi ale oraşului, a organi-
zat cel mai mare festival literar consacrat vreodată
lui George Bacovia. Retrăiesc momentele de atunci.
Oraşul parcă zâmbeşte în lumina blândă de toamnă.
Pe toţi stâlpii de telegraf flutură flamuri în culorile
bacoviene şi pe ele sunt înscrise titluri de volume
sau versuri ale celui omagiat. Hotelul „Decebal” din
centrul oraşului a fost aproape în întregime ocupat
de sute de invitaţi din toată ţara: scriitori, actori, ar-
tişti plastici, critici, ziarişti. Peste drum de hotel sta-
tuia poetului, operă a sculptorului Constantin Po-
povici, sta însă ascunsă sub o pânză albă, aşteptând
să fie dezvelită a doua zi, când toată suflarea Bacău-
lui va fi prezentă în piaţă la eveniment.

În adevăr, a doua zi mii de oameni, adunaţi într-un careu format ad-
hoc, aşteaptă dezvelirea monumentului. Împins de mulţime, ajung între soţia
poetului, Agatha Grigorescu, fiul acestora, Gabriel (care nu după multă vreme
avea să fie adjunctul meu la Cenaclul literar „G. Bacovia” de la o casă de cul-
tură din Bucureşti) şi însuşi Constantin Popovici, sculptorul care, de când a
venit, este într-o continuă stare euforică (aveam să aflu mai târziu că bea de
bucurie că de atunci înainte numele lui avea să fie asociat şi cu cel al celui ca-
re ne-a dat „Plumb”, „Scântei galbene” ş.a.). Artistul aşteapta şi el în linişte,
ca toţi ceilalţi, să fie înlăturat vălul de pe statuia la care a trudit, pare-se, mult
timp.

După câteva cuvinte de salut ale autorităţilor aflate pe podiumul sta-
tuii, cineva se îndreaptă spre monument, trage de o frânghie, pânza cade la
pământ şi Bacovia, cel eternizat în bronz, apare în întreaga lui nuditate, exact
aşa cum l-a gândit sculptorul: o figură scheletică, cu capul aplecat înainte, cu
mâna dreaptă dusă prin spate, sprijinind-o pe stânga.

Abia cade „cortina” şi din toată piaţa se aude un sunet greu de descris:
uimire, mirare, nedumerire. Toată lumea, tot acest popor dornic de ceva nou
se aştepta, totuşi, la altceva. Probabil la o statuie în stil clasic, tradiţional, în
care poetul să fie aidoma figurii lui din forografiile cunoscute de toată lumea.
Şi când acolo…

Şi deodată o văd pe soţia poetului că dă să să iasă în faţă, dar, neputând
s-o facă, o auzim cu toţii cum strigă: „Ăsta nu e soţul meu! Asta-i o blasfe-
mie!”.

Toată lumea întoarce privirile spre doamna Agatha, curioasă să vadă
ce va urma. În clipa următoare, însă, cu toată energia pe care probabil că i-a
dat-o cantitatea de alcool consumată înainte, sculptorul Constantin Popovici
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strigă şi el, ca să fie auzit de cei de lângă el, dar şi de către cei aflaţi mai de-
parte: „Taci din gură, cucoană! Ai trăit o viaţă lângă el şi nu l-ai cunoscut!”.

Ce s-a mai întâmplat de aci încolo este uşor de bănuit şi, la urma ur-
melor, nici nu mai prezintă interes. Statuia a rămas pe locul ei, băcăuanii şi
toţi cei aflaţi în trecere pe aici s-au obişnuit cu ea, monumentul devenind, peste
ani, un fel de emblemă a oraşului moldav…

Paul Everac, versus Nicolae Grigore Mărăşanu

Acum mai mulţi ani stăteam lângă Nicolae Grigore Mărăşanu la o
manifestare literară şi am văzut cum un ins aşezat ceva mai în faţă tot întorcea
din când în când capul şi privea către noi. La sfârşitul acelei manifestări per-
sonajul în cauză a venit direct către noi şi s-a adresat, fără nici un fel de intro-
ducere, vecinului meu: „Domnule Everac, eu sunt primarul din Mizil şi aş vrea
să vă invit la o întâlnire cu cititorii oraşului nostru!”.

Abia m-am putut abţine să nu izbucnesc în râs. Grigore, care n-are în-
totdeauna simţul umorului în funcţiune, a crezut că omul din faţa lui glumeşte.
Văzând, însă, că insul are o figură foarte serioasă şi că nu-i pus pe şotii (nici
nu-şi putea permite, că era prima oară când se întâlneau), luă o mimă gravă
şi-i spuse: „Domnule, eu nu sunt Everac. Dacă vreţi să-l aveţi pe Everac la Mi-
zil, interesaţi-vă la Administraţia cimitirelor! (Everac murise în urmă cu mai
bine de un an - n.n.) Eu sunt Grigore Mărăşanu. Mulţi îmi spun că aş semăna
cu Kogălniceanu, da’ nu cu Everac. Dacă am şi eu cioc cum avea Everac asta-
i altă treabă”. Omul s-a înroşit, şi-a cerut scuze şi a plecat ruşinat…

2 decembrie 2018
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Întoarcerea lui Don Quijote

vorbele lui se loveau nesfârşit
rosogolite din copaci şi din temple
din străzi de unde gânduri lipseau,
el venea cum numai părinţii
puri şi blagosloviţi şi aşteptaţi,
dau anii-ntr-o parte
şi ne coboară noaptea-n somn
şi oamenii în vorbe rele şi-n

blesteme
îl zăvoreau cu-njurături 

ne-nţelegându-l...
copiii i-au luat calul

şi-au început să se joace
de-a v-aţi ascunselea
se ascundeau cei mici în cei mari
şi mergeau cu calul
până uitau că îl mai au în sânge

şi-atunci calul începea să necheze
ieşea din ei şi se-ntorcea-n copii;
dincolo de umbră joacă vorbe rele
un dans nebun ne-mbătrâneşte 

mersul
şi nu mai ştim cât e până la moarte

Florentin Popescu



Nicolae Pogonaru
portretul robot 

al unei tinere fete disco

iat-o
exaltând parfumuri exotice
traversează alene piaţa centrală
şi lasă în urmă
ecoul flecurilor de inox
o fustă scurtă de blugi
explorându-i pe coapse
de sub bluza
tapetată cu firme
îi ţâşnesc liber sânii
în ochi îi strălucesc
orgile de lumini din discoteci
are un zâmbet retro
şi doi cercei imenşi
de care se agaţă
iluziile puştilor
şi ale domnilor cu chelie în vârstă

topless oblige

avea o gleznă de gazelă
şi unduiri de şarpe-n trup
şi bikini numai din dantelă
cu dinţii de-mi venea să-i rup

când o vedeai vorbeai în dodii
căci zăpăcea pe orice om
avea doi sâni ca două rodii
şi nededaţi la silicon

ce faţă fină vai ce ten
şi nasul conturat uşor
ca un grăunte de polen
într-o corolă de bujor

şi gura doamne ce pârjol

cu arome dulci de paradis
cu toată gheaţa de la pol
nu l-ai fi stins nici chiar în vis

iar coapsele la o adică
de le-atingeai mai abitir
simţeai prin corp cum te-nfurnică
jdemii de kilowaţi vampir

şi ochii ei două smaralde
imense sub un păr rebel
în preajma-i şi acum mai arde
mocnit aroma de Channel

f.m.i

călare pe o frunză de viţă de vie
s-a pogorât pe pământ
după ce lui Adam  i s-a pus mărul 

în gât
ea femeia dinamică
jumătate angelică jumătate satanică
femeia care posedă cheia
spre dulce-amar
femeia care spală rufe
femeia care ne face mâncare
femeia expertă în contururile 
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din buzunare
femeia-copil
femeia-azil
femeia om de afaceri
femeia diplomat femeia şpagat
femeia rasată femeia prostituată
femeia cu sclipiri siderale
femeia cu probleme lunare
femeia şarmantă femeia beligerantă
femeia focos
ce vede-n bărbat un simplu cocoş
femeia ce te are la mână
femeia divină care 
cu o mână te bate cu alta te-alină
femeia-vis femeia-abis
femeia care desface sau ţine casa
femeia care vine spre noi 
pe umeri cu coasa
femeia  totală femeia uşoară
femeia te ridică femeia te coboară
femeia sclavă femeia servită pe tavă
femeia-crazy girl
femeia bătută de soţ
şi-alungată pe scările blocului în hol
femeia fatală femeia şcoală
femeia avidă femeia frigidă 
femeia gravidă
femeia şubredă femeia umedă
femeia flux femeia de lux 
femeia fină femeia cu limuzină
femeia de la ţară
cu calul şi căruţa la scară
femeia amabilă femeia imuabilă
femeia cu picioarele până la gât
femeia scundă femeia în rut
femeia-blitz
femeia de la hotelul Ritz
femeia-himeră femeia-adulteră
femeia cuminte femeia fierbinte
femeia care veşnic te minte

femeia cauză femeia efect
femeia cu vitezele-n piept
femeia comună femeia divă
femeia care face colivă
femeia normală femeia eveniment
femeia care se îmbracă 
de la scond-hand
femeia bio femeia rimel
femeia ce se - mbracă 
de la Coco Chanel
femeia brună femeia spumă 
femeia şatenă femeia dilemă
femeia blondă femeia bombă
femeia-scandal
femeia pururi pregătită de bal
în fine femeia
acest
Fond Monetar Internaţional

mâinile

mâinile tale
lunecându-mi
pe trup 
doi şerpi
în rut

febră

ca unei navete spaţiale
îmi ia foc
scutul termic
atunci când mă atingi
iubito
vino să mă ningi

genele

genele tale
fluturi de mătase
foşnitoare
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culegând 
ale irişilor nectare

après first rendez-vous

clasa de vipuri cred c-ai absolvit-o
în vreun oraş monden din Europa
de dorul tău înnebunesc iubito
n-aş vrea sa urc în rata de Săpoca

c-un deget numai dacă m-ai atinge
m-ai vindeca pe veci de suferinţă
şi-n plină vară în oraş ar ninge
să-mi răcorească focul din dorinţă

aş fi izvoru-n care pentr-o vreme
ţi-ai adăpa piciorul într-o doară
sau iarba crudă ce ţi se aşterne
în cale să o calci cu talpă goală

apoi aş fi profesor geometru
la şcoala coapsei tale an de an
nu ţi-ar rămâne nici un centimetru
neprospectat pe corpul diafan

Marişica

venită din Tighina sau din 
judeţul Iaşi

cu coapsele prelunge cu sânii 
nărăvaşi

din prima intră-n vorbă don’şoara
Marişica

de-i zici de treaba aia nu ştie ce e frica

n-a vrut să stea la sapă în lanul 
de porumb

şi nici n-a vrut s-audă de oul 
lui Columb

în schimb dansând la bară prin lanuri
de băieţi

a devenit expertă-n culesul 

de ştiuleţi

şi nici nu se mai ştie că-i fata 
lu’nea Ion

ea are o piesă rară - o geantă Vuiton
ce-o ţine la o palmă mai jos de la

buric
lângă un loc mai intim ce nu pot 

să-l indic

iar când o vezi „pi ţava” proptită 
în plafon

parcă e şarpe boa constrictorul piton
şi cu mişcări lascive vai cum 

te-atrage blonda
de nu-i bagi bani în bikini te-nghite

anaconda

bărbaţi ce-au strâns o viaţă averea la
ciorap

învinşi de-a lor dorinţă de aburii 
din  cap

cu ceas la mână Rollex din aur 
cu brăţare

de-ar fi la o adică le moare la intrare

remember deci tataie oricât te crezi
de tare

mereu o broască mică deschide 
gura mare

ţi-nghite şi merţanul şi ce mai ai 
prin vile

şi-o sfârşeşti matale client pe la azile

nimic nu am cu vârsta a doua sau 
a treia

şi nu uitaţi că-n toate femeia are cheia
aşa că chiar şi tânăr de o vezi 

pe Marişica
n-ai cum măcar în treacăt să nu 

te –atingă frica

ALMANAH  201958



Titi Damian

POVESTE DIN
BASARABIA

Cât privește primul drum în Basarabia,
port cu mine până când voi închide ochii cel mai
mare regret care mă apasă, dar pe care nu am
cum să-l mai repar, decât poate în cer, când
Domnul mi-l va lua de pe suflet. De fapt, este

vorba de două regrete. 
În decembrie 1990, am hotărât noi, câțiva profesori din Urziceni, să

le facem o vizită fraților noștri din Basarabia, mai precis, să ducem și niște
cărți în alfabet latin, de care auziserăm că duc mare lipsă. Se întâmplase să a-
jungă la noi în liceu vreo doi copii din localitatea Ialoveni, deci aveam o bază
de „aterizare”, mai ales că fuseseră prevenite autoritățile raionale moldovenești
de sosirea „desantului” nostru, alcătuit din opt persoane, în preajma Crăciunu-
lui. Ne și frecam pe mâini, gândindu-ne la posibilele chiolhanuri de care fuse-
sem avertizați că le organizau basarabenii, maeștri în așa ceva. Numai că nu
luaserăm în calcul faptul că, religios, ei erau cu 13 zile mai în urmă, deci erau
în plin post. Nu mai povestesc cum a decurs drumul până acolo. Apucaserăm
pe zi să trecem prin faimoasele și întinsele lor podgorii, foarte bine lucrate,
care se unduiau maiestuoase pe dealuri și pe văi, chiar dacă era o iarnă, ce-i
drept, fără zăpadă. Am ajuns târziu din noapte, destul de obosiți, după ce ținu-
sem volanul în mână mai bine de șapte ore, cu oprire doar la vamă, unde am
fost primiți cu brațele deschise. Odată ajunși, am tot bâjbâit până ce am luat
legătura cu tatăl lui Oleg, băiatul care studia la noi în școală. Acesta aranjase
să ne ducă la un internat, ori pe la niște case particulare, dar asta însemna ca
grupul să fie despărțit în două, fără putință de a comunica între noi, căci nu se
punea problema, nici în vis, a telefoanelor mobile. Atunci intră în scenă nea
Grigore, un administrator pe la o școală ori pe la Inspectoratul școlar, care,
foarte ferm, ne înconjoară cu privirea și hotărăște: „Mergeți toți acasă la mine!

De aici încolo începe adevărata „poveste.” Am ajuns acasă la dum-
nealui, după ce parcaserăm mașinile în curtea instituției. „Și la noi se mai pot
întâmpla multe, ca la voi, încuiați-le bine și luați-vă ce aveți mai de preț, cine
mai știe…”, ne îndeamnă el prevenitor. Eram deja obosiți, rebegiți, dar și foa-
mea începuse să ne dea târcoale. De-abia așteptam să intrăm la căldură undeva,
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să ne dezmorțim, la mâncare nu prea ne gândeam, mai aveam ceva provizii
de acasă, iar cât am așteptat formalitățile în vamă, ne-am mai potolit foamea.
Nu ne așteptam ca la ora aceea să ne dea cineva de mâncare, amânasem „chi-
olhanul” pe a doua zi. Intrăm în curte, nu prea mare, cu el în frunte, zărim lu-
mină la o fereastră, dar, în loc să ne invite în casă, descuie o ușă la un fel de
beci săpat undeva în curte, un fel de demisol, pe stânga, intră primul și ne în-
deamnă să procedăm la fel, nu cumva să ne izbim cu capul de sus, dar și să
ocupăm un loc cât putem de comod, care pe unde apucăm, în jurul unui butoi,
bănuiam că-i cu vin. Dacă cineva ne-ar fi urmărit, ar fi citit o mare dezamăgire
în privirile tuturor, căci începuseră mațele să nu prea mai aibă răbdare, tot
foindu-se ca niște șerpi în burțile noastre. Omul umple o cană de pământ cam
de vreo patru sute de mililitri și o întinde primului dintre noi: „Sorbiți încet
până mă întorc eu repejor, mă duc să-i spun soției că ați ajuns, cred că nu a
adormit. Trebuie să umblu încet, să nu trezesc copiii.” „Dar câți ai?”, întreabă
domnul Dumitrescu, cel mai curios dintre noi. „Numai cinci, patru băieți și o
fată, să-mi trăiască!” răspunde el destul de natural, anticipându-ne urarea. 

„Numai că o cană de vin nu poate fi băută ca și cum ai da o cană de
apă peste cap, trebuie mai întâi ciocănită, să mulțumești auzul, ne îndemna
nea Grigore, trebuie să-i simți buchetul, punând nasul la încercare, trebuie
savurată, adică plimbată pe cerul gurii, apoi înghițitura își are și ea rostul ei,
mai trebuie făcute pauze, să coboare ușor în stomac, iar de-abia acolo, să arate
creierului că este mulțumit sau nu.” Numai că tot ritualul acesta nu trecea pen-
tru noi tocmai ușor: unul ținând prizonieră carafa în mână, iar ceilalți tot aștep-
tând, umezindu-și buzele arse de nerăbdare, doar-doar insul se va îndupleca
să soarbă și ultima picătură. Așa că, ceilalți așteptam nerăbdători să vină rândul
altcuiva, ori să apară nea Grigore, să ne pună la îndemână și celelalte carafe
pe care credeam că le va aduce. Tocmai mă și gândeam: „Fiind singur, omul,
când se întoarce de la muncă, trece pe la beci, ia o bardacă, apoi se duce la
masă. Acum trebuie să aducă pahare și pentru ceilalți oaspeți, să ciocnim pen-
tru această întâlnire.”  Apare și nea Grigore, intră în beci plecându-și binișor
corpul, coboară cele câteva trepte, ia cana de pământ, o pune la ciuciur, apoi,
o întinde următorului, care repetă ritualul. Cum vinul mai trebuia și povestit,
se apucă domnul Ene, cam taciturn, de obicei, din fire, să povestească și tot
povestește…Arunc privirile peste carafa lui să văd cât mai are de băut, căci
tocmai îmi venea și mie rândul, și mă îngrozesc, când văd că nici jumătate nu
băuse. În sfârșit, îmi vine rândul și mie. Nu mi-am pus ambiția să-i pedepsesc
pe ceilalți cu așteptarea, dar tocmai atunci mi-am adus aminte să povestesc eu
o întâmplare din trenul care mă dusese într-o excursie la Moscova. Privesc
mai întâi în cană. Avea, domnule, vinul acela o culoare pe care nu am mai în-
tâlnit-o niciodată, un rubiniu deschis, sângeriu părea,  după cum bătea lumina
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becului în el, apoi avea un buchet, de parcă se adunaseră toate miresmele viilor
pe care le admiraserăm când am trecut. Gustul? O fremătare! Așa că, entuzias-
mat, am mai spus colegilor o întâmplare. Apoi tocmai i-a venit ideea lui nea
Grigore să ne povestească felul în care călătoresc basarabenii de la Chișinău,
la Moscova, cu avionul, la „ia-mă, nene”, și fără bilet, la mica înțelegere cu
pilotul! Și tot așa, ne-am prins în hora în care ne băgase nea Grigore și nici nu
ne-am dat seama când au mai trecut vreo două ceasuri, mai ales că gazda nu
ne-a lăsat în pace până când nu am mai cinstit și al doilea rând, ținând-o tot
într-o poveste. Tocmai o auzim și pe Nadejda, soția lui, că-l cheamă destul de
autoritar: „Grigore, adă oaspeții, că se răcesc colțunașii!” Noi ne așteptam la
ceva fripturi, dar, când am intrat în casă și am dat de niște colțunași umpluți
cu varză acră, ni s-au cam înmuiat picioarele, și așa destul de grele, căci vinul
începuse să se lase spre tălpi. Văzând chipurile noastre nedumerite, nea Grigo-
re ne potolește: „Stați fără grijă, că o să vedeți ce gustoși sunt, merg de-o minu-
ne după o bardacă de vin, numai că o să dormiți câte doi în pat, nu vă supărați,
astea-s condițiile. Pe copii i-am trimis pe la niște neamuri, pe la vecini, a rămas
acasă numai fetița, Nadia, cea mai mică, s-o ajute pe maică-sa mâine dimi-
neață.”

A doua zi, ca niște gazde primitoare ce erau, oficialitățile ne-au făcut
program. Mai întâi, obișnuitul protocol de la inspectoratul școlar, sau cum s-o fi
numit el,  ni s-a prezentat un mic, dar frumos spectacol artistic la o grădiniță,
apoi am fost preluați de o profesoară de română, Elena Goncearenco se numea.
Înfățișarea ei pur și simplu, m-a vrăjit, ceva interior m-a făcut să mă întreb de
ce, Doamne, nu am cunoscut-o mai demult sau de ce nu sunt mai tânăr? Mig-
nonă, blondă-șaten deschis, cu un păr destul de bogat, adunat școlărește cu o
bentiță bleu, lucrată de mână, croșetată, apoi o privire verde-albăstruie, cu o
frunte netedă, liniștită, pe care nu am zărit-o niciodată încrețindu-se. Îmbrăcată
modest, dar curat și cu gust, cu o scurtă de piele fină, un gri metalic, cu niște
cizmulițe trei sferturi, la culoare, având un toc destul de jos, comod, dar care
îi făceau un picior frumos, prelung, iar fustița, un gri plăcut, cu niște dungulițe
fine, mulată pe corp, punându-i în valoare formele, ceva mai sus de genunchi,
frumos arcuiți, rotunzi. Și vorbea, vorbea cu o voce melodioasă, cântătoare,
șăgalnică, dar mereu aducea ceva nou, mereu dispusă să răspundă la multele
întrebări ale noastre, căci fiecare ar fi vrut să se afle cât mai aproape de ea, să
o soarbă din priviri. Mai mult, ea părea o enciclopedie. Nu se oprea din expli-
cații. Eu eram cel mai avantajat, căci, fiind profesoară de română, aveam prile-
jul să abordez mult mai multe teme, mai ales de literatură, spre nemulțumirea
discretă a câtorva colegi care-mi dădeau cu cotul, doar de mă vor îndepărta,
să-mi ia locul. Cred că ea observase vânzoleala, căci, diplomată, se mai deplasa
și spre ceilalți, să nu se supere… Nu descriu Chișinăul, căci era mohorât, era

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 61



totuși iarnă, deși nu ninsese încă, dar ne-a dus pe unde știa ea mai bine. Se ob-
serva că era, sincer, mândră de orașul ei, fără să epateze, ne-a dus pe la fel și
fel de muzee, ne-a plimbat pe toate bulevardele Am ajuns și în parcul Pușkin,
mândria chișinăuanilor, pe aleea scriitorilor români, la statuia lui Ștefan cel
Mare. O încântare au fost lecțiile ei de literatură și de patriotism. Simțeam în
discursul ei mereu proaspăt, fără să obosească deloc. Într-o mică pauză, în-
drăznesc să o întreb: „Cum se face că parcul poartă numele unui scriitor rus,
iar busturile sunt ale scriitorilor români?” După o mică pauză de gândire:
„Vedeți, suntem în perioada când încă mai trebuie să împăcăm și capra, și
varza.” La muzee urmăream cum introducea mânuțele-i fine în poșetă și scor-
monea după câțiva bănuți. Întâmplător am aflat că, de fapt, ne plătea intrările
din salariul ei mic, de profesoară, dar nu s-a plâns…Atunci, discret, ne-am
mobilizat să strângem de la fiecare o sumă, să i-o dăm, ceea ce am și făcut.
Replica ei ne-a umilit, adresându-ni-se cu o voce schimbată și urmărindu-ne
cu o privire ce se schimba întunecată: „Așa ceva nu se face, nu mă așteptam,
eu nu fac asta pentru ca să-mi faceți dumneavoastră pomană, ci pentru oaspeți
români. În felul acesta, ați reușit să mă jigniți! La noi așa ceva nu se practică!”
Noroc că nu eu am fost delegatul să-i restitui banii, deși mă cam tăia capul.
Atunci mi-am amintit gestul femeii de serviciu de la hotel Rossia, care a venit
și cu restul de la Kafemolca…Tot atunci, la Chișinău, am văzut-o că intră într-o
librărie înțesată cu cărți scrise în grafie latină și cumpără trei volume ale scri-
itorului Ion Druță despre care nu auzisem. Seara, la despărțire, avea să mi le
pună în brațe: „Sunt pentru dimneavoastră. Este un scriitor mare. Păcat că
trăiește la Moscova, nu prea vrea să știe de noi, moldovenii, dar când vă veți
apuca de citit, începeți cu „Povara bunătății noastre.” Apucasem să îi înmânez
cu o zi mai devreme niște dicționare, printre care o „Gramatică a Academiei”
și un DOOM, de care crezusem că are nevoie. Le strânsese la piept cu ambele
brațe, semn că fusese tare încântată. La plecarea de acasă mă sfătuisem cu
soția să cumpăr o geacă de damă albă, superbă, să o vând acolo, să fac rost de
niște valută rusească, cu gând să cumpăr ceva ca amintire, pentru casă. Mi-o
imaginam pe Elena îmbrăcată fluturaș cu acea geacă albă-albă, pe care m-am
gândit să i-o fac cadou, numai că o lăsasem la Ialoveni, în mașină. Am amânat
gestul pentru a doua zi, cu gând să-i fac o surpriză la despărțire. La plecare,
l-am cercetat pe nea Grigore și pe ceilelți ce-i cu Elena, de nu vine să ne luăm
rămas bun. „Ehei, vine cu informația nea Grigore: „Elena noastră, așa aflasem
că-i ziceau toți cunoscuții, acum este deja la Chișinău, a fost numită de ieri
director în minister, s-a dus să-l ia în primire, dar vă trimite salutări, chiar
acum a dat telefon. M-am bucurat pentru ea, nu și pentru că am rămas cu gea-
ca, pe care nu am mai vândut-o. „Poate s-o ivi în curând altă ocazie, cine mai
știe, lumea-i mică, acum Moldova-i și mai aproape. Îmi iau soția, mă urc în
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Dacie și Chișinăul nu-i departe. Oi găsi-o eu cumva”, mi-am zis. Numai că nu
s-a mai întâmplat ceea ce mi-am propus. Au venit alte necazuri peste familia
mea, probabil și peste ea. Întâmplător, la vreo câțiva ani, am dat în curtea liceu-
lui nostru de un basarabean care adusese un stand de cărți din care vindea
elevilor noștri cărți românești, trebuincioase la clasă, la un preț accesibil.
Cercetând și eu o carte de Titu Maiorescu, ridic privirile spre negustor, să o
plătesc, figura mi se părea cunoscută. Îl chestionez cu câteva întrebări și aflu
că era din Ialoveni și ne întâlniserăm, căci era bibliotecar la raion. Îl întreb,
desigur, și de Elena Goncearenco. O cunoscuse, dar mi-a promis că se intere-
sează de ea în Chișinău și data viitoare are să-mi aducă mai multe informații.
Omul s-a ținut de cuvânt, așa că, la vreo două săptămâni, mă cheamă în curtea
liceului, la stand. „Să știți dumneavoastră că Elena este la călugărie! Am rămas
uluit, căci din tot ceea ce discutasem cu ea, nu lăsase impresia că ar lua-o pe
calea aceasta. Am luat în calcul și vreo decepție în dragoste, fetele sunt mai
radicale, mai predispuse în această privință, știam că este necăsătorită, să fi
avut până în treizeci de ani când am cunoscut-o. „Dar cine mai știe?, m-am
mirat. E așa de complicat sufletul omului”, așa că, resemnat, am luat în calcul
și varianta aceasta. 

Numai bine că, în iarna aceasta, adică la vreun sfert de secol de acea
întmplare, la noi în oraș, George Călin aduce la Zabranno și trei basarabeni:
pe mai tânăra profesioară Sabina Cojocaru, pe poeta Livia Grosu și pe soțul
ei, actorul Sandu Aristin Cupcea. După spectacol, la un fel de socializare, îi
cercetez și aflu că sunt originari din Ialoveni: „Cum să nu, o cunoaștem pe
Elena Goncearenco, ne interesăm de ea și vă aducem adresa, a lucrat ca ins-
pector chiar la cultură, în minister, o perioadă, apoi a fost numită directoare la
o școală teologică de fete, acreditată pe lângă o mănăstire de maici.” Nu am
mai avut replică. Atunci m-am gândit că s-a cam întâmplat cam ca în „Romeo
și Julieta”, când călugărul nu a ajuns la timp cu răvașul. Insul care-mi dăduse
vestea călugăriei, cam încurca limba română cu cea rusă și, ca să simplifice
informația, a tradus în minte lui „călugărie.” Nu era femeia pe care s-o văd în-
chisă între niște ziduri și între niște canoane…

Am mai rămas încă o zi la Ialoveni. Oamenii s-au purtat admirabil.
Nea Grigore a fost la mare înălțime. În fiecare seară, deja ne învățaserăm, când
veneam de la „program” care consta acum în vizite pe la diverse instituții, dar
mai ales pe la diverși săteni mai înstăriți, unde eram tratați regește. Uitaseră,
desigur, de postul Crăciunului, poposeam, fără să ne mai îndemne cineva, di-
rect pe la beciul lui nea Grigore. Chiar noi am cerut să ne servească doar cu
bardaca lui de pământ, din care am savurat cel mai bun vin din lume, mai ales
că era povestit pe îndelete. Atunci am descoperit că toți eram înzestrați de la
natură cu harul povestitului…la o bardacă plină cu vin de la nea Grigore…
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La plecare, ca la plecare, fiecare prieten basarabean alerga după noi
cu câte ceva să avem ca amintire. Nea Grigore îl îndrăgise pe omonimul său,
Grigore Spermezan, cu care se potriveau la fire, dar mai ales la bancuri și la
glume. Când să pornim motorul Daciei mele, îl și vedem pe nea Grigore
alergând transpirat cu o butelie de aragaz, de-aia dublă, rusescă, în spate, cu
gând să i-o facă cadou lui Grigore al nostru. Din poveștile noastre spuse la
crama sa, trăsese el concluzia că noi o duceam tare zgâriat cu buteliile, încă
de pe pe timpul Împușcatului. Bineînțeles că a acceptat refuzul omonimului
cu destul de multă greutate, l-am lăsat chiar supărat. L-a împăcat totuși Grigo-
re. „Lasă, măi, nea Grigore, că mai venim noi pe aici, sau matale îți faci drum
până la Urziceni, că doar din Basarabia până la noi este doar o aruncătură de
băț!”

N.B. Vremea a trecut, dar nu l-am uitat pe nea Grigore, despre care
aveam să aflu, tot prin librarul respectiv, că a murit, a făcut un accident cere-
bral. Eu și soția mea, la aflarea veștii cutremurătoare, ne-am gândit mai întâi
la cei cinci copii ai lui. „Ce-ar fi să-i propunem văduvei, despre care bănuiam
că o duce foarte greu, să-i înfiem un copil?”, îi vine ideea soției mele. Zis și
făcut. Îi trimitem o scrisoare doamnei Nadejda, așa aflasem că o chema, în
care-i propuneam să ne dea spre înfiere fetița, pe Nadia, era clasa a șasea.  Nu
ne-am făcut mari iluzii că scrisoarea va ajunge sau că se va învoi într-un fel.
Am primit totuși, după vreo lună de zile, răspunsul dumneaei, într-o scrisoare
emoționantă, un scris greoi, tremurat, care ne-a înduioșat și pe mine și pe soția
mea: „Vă dau spre înfiere pe oricare dintre cei patru băieți frumoși pe care îi
are mama, căci îi cresc tare greu fără Grigore, dar nu-mi cereți fetița, căci
Nadia este nădejdea mea, singura fată, e ca și cum v-aș da lumina ochilor mei!” 

Eram hotărâți să ajungem din nou la Ialoveni, dar, de data aceasta, ne-
a lovit și pe noi destinul nemilos: avea să se îmbolnăvească neașteptat mama
mea, pe care nu o puteam abandona la greu…Spitale, internări, tratamente,
cheltuieli, am amânat, pentru un timp, proiectul…
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Ion P. Iacob

Urlet
Hey Jude, don't let me down

hei jude- tu care mă-ntrebi ce fac -
stau şi zac ca un pod ruginit
la apa Nişcovului zac şi tac
mănânc cuvintele şi urlu-n mine
ca-ntr-o mină de steril
aici unde se termină pământul 
şi noaptea nu are zi
câinele husky s-a pierdut
în siberiile din propriul urlet
şi pe conturul lunii 
ca un abur văd cum trece
sania disperării din privirea lui 
albastră şi rece


în carnea acestui poem
eşti preaplinul risipa abisul
eşti visul


fructe zemoase -
simţi cum se scurge vara
printre degete


o frunză din arborele vieţii
care intră în ochi
cu ramuri trunchi rădăcină

şi întreg pământul de sub picioare

tu - 
umbra ei 
trecătoare

Deja vu

ai grijă
astăzi e deja mâine
şi mâinile au obosit
cât trecut să încapă
în viitorul ticsit


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


ca pe o pradă -
poezia ne oferea casă şi masă
ca nişte ulii
devoram în neştire iluziile ei
până nu mai puteam zbura pe cerul 
încărcat de clişee şi fotografii trucate

Despre cea nenumită

în toate celulele mele 
ea sapă câte o gaură neagră
şi sapă şi sapă 
în lumină
până unde poate pătrunde
la graniţa
dintre
nicăieri şi niciunde

Astroboletos

pe steaua sirius  
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la un miliard de ani de Pământ
eram  şi sunt
bine aşezat  în pielea de pergament
cu ochiul pineal ca un stent
în sensurile amestecate cu sânge
din inima cuvântului care se frânge
ca să pot să mă uit pe mine însumi
mie nu pot să mă redau uitându-mă
la ceilalţi     
urându-mă în scurta încrâncenare  
din „scrâşnetul dinţilor”
oare au mai rămas cuvinte care să
mă părăsească
să mă iubească să şteargă blestemele
să-mi scrie poemele 

ies din pielea personajului
şi mă acopăr  cu o lumină 

devoratoare
o lumină în care descopăr  

doar propria umbră   
pe care acum
o calc în picioare


te aştept
în aici şi-n acum
unde nimeni nu poate pătrunde
dar altfel dar cum
poţi să vezi
fluturele ascuns
la mine 
în pumn

Mâna răsărită din eter

umbra
unui model care refuză
sculptorul ger
poezia e mănuşa de fier
care mă încătuşează liber
sub cer


fără Dumnezeu
trebuie să-ţi asumi trecutul
de maimuţă

Despre poet, profet în ţara lui

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

Scara lui Iacob

pe scara îngerului
fină şi precisă
pe scara îngerului
eu sunt treapta lipsă

Gramofonul

eu eu eu eu
eu eu eu
eu
un gramofon stricat
pe care-l repară
m e r e u
Dumnezeu

Orbi  în lucrările haosului

„asemeni viermelui să înoţi
în grăsimea timpului
în dimensiunea lui
lipsită de şira spinării”
undeva departe
cineva vrea să deschidă cerurile
şi cheia este acest infinit
de la o privire orbită la alta
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Gheorghe Oncioiu

DIFERENŢA
DINTRE

CIOARĂ  ŞI  
PAPAGAL
Duminica, această zi lăsată nouă ca zi de sărbătoare şi de odihnă, este

petrecută de fiecare om după cum îl taie capul. O am în faţa ochilor, o privesc,
şi acum ca şi atunci şi o rememorez.  

După o săptămână de muncă la prăşit, la cosit, la strâns brazde sau la
alte îndeletniciri de acest fel, oamenii acestui ţinut, situat aproximativ la limita
de trecere de la deal spre munte, îşi puneau hainele de sărbătoare şi ieşeau în
sat. În această zi, satul căpăta altă culoare, iar viaţa îşi urma cursul în funcţie de
preferinţele fiecăruia şi în funcţie de momentul zilei. Dimineaţa, unii - în spe-
cial bătrâni şi femei - se duceau la biserică. Alţii şi altele mergeau la Magazinul
Universal sau la Alimentara după diverse cumpărături. O parte se trezea cu
noaptea în cap, grăbindu-se să ajungă, primii sau printre primii, în comuna
vecină, la Piaţă, pentru a găsi câte ceva din ceea ce nu le putea oferi satul: un
sac de porumb, un purcel, o pereche de boi, o vacă, o capră, o oaie etcetera. 

Cam pe la ora prânzului ori puţin după, toţi erau acasă, ceea ce permi-
tea, după amiază, consumarea celui de al doilea moment al zilei. Femeile ie-
şeau la poartă adunându-se câte patru-cinci şi, stând pe laviţa din faţa uneia
dintre case, discutau fel de fel: Ce profesor sau profesoară nouă a mai venit în
sat, cât a fost sacul de porumb la piaţă, dar porcul, dar perechea de boi etcetera
etcetera. Se vehiculau şi idei mai profunde, care treceau din gură în ureche
precum în jocul de copii „Telefonul fără fir“: „Cutare să ţinea cu-a lu’…“;
„Când s-a dus ţaţa… la spovedit, a-ntrebat-o părintele dac-a curvit. Şi ea, de,
că cică-n faţa preotului ş-a lu’ Dumnezeu trebuie să nu minţi, a zis că da. Şi
atunci părintele a mai întrebat-o cu cine. Şi ea, ca să să scuze, a zis că nu acu-
ma, că mai demult, pă timpu’ războiului, când îi era omu’ plecat pă front şi ea
n-avea nici măcar un chibrit în casă. Da’ părintele nu şi nu că să-i spuie. Şi ea
nu i-a spus. Ş-a zis pă urmă că să hie-al dracu’ popa cu tot neamu’ lui. Ce, ea-l
întreabă pă el cu cine?…“;  „Ă-hă! Da’ azi, la biserică, cuvioşia sa a mai făcut
una. După ce a uns-o cu Sfântu’ Mir în frunte, popa a apucat-o de nas p-a lu’…
“; „Phiii! Piei Satană! Al răilor popă, Doamne, iartă-mă!“;  „E na! Da’ ce, el
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nu-i tot om?“
Bărbaţii îşi făceau de lucru pe lângă casă dând mâncare vitelor ori,

pur şi simplu, leneveau odihnindu-şi oasele pentru săptămâna următoare. O
parte dintre ei îşi găseau fie consolarea, fie relaxarea într-un păhărel. Are omul,
de obicei, un păhărel şi acasă. Însă păhărelul, susţin unii, trebuie discutat. Altfel
nu are gust. Iar cel care le oferea un astfel de păhărel, „discutabil“, era Bufetul. 
Aici se adunau, cel mai adesea, oameni de toate felurile. 

Unii - pe care folclorul vremii îi rebotezase, spunându-le buni con-
sumatori de băuturi alcoolice, considerând că termenul beţiv este prea dur şi,
totodată, nu ar reflecta corect adevărata lor natură - erau clienţii constanţi.
Despre aceştia, unul dintre hâtrii satului avea o părere diferită şi nu se sfia să
îi numească după titulatura clasică. „Dom’le, zicea el, sunt beţivi între beţivi.
Unii beau la cârciumă, unii beau prin case particulare, alţii beau la ei acasă.
Trebuie să facem diferenţa…“ El însuşi era unul dintre ei, trecând, pe rând,
prin toate cele trei ipostaze. 

Alţii, clienţi înrăiţi, făcând parte din categoria rezistenţilor la băutură
şi care semnaseră aproape zilnic condica de prezenţă la Bufet, îşi schimbaseră
atitudinea odată cu evoluţia lor spirituală şi, mai ales socială, dar şi din raţiuni
economice. Astfel, unul dintre aceştia - care ajunsese într-o funcţie importantă
în cadrul comunei -, întrebat odată, de către un consătean, de ce a ieşit aşa de
repede din Bufet, i-a răspuns că intrase doar să-şi cumpere un pachet de ţigări.
Iar de băutură nici nu mai putea fi vorba întrucât, de când frecventa localul,
cu banii lăsaţi aici, îşi putea construi, dacă nu o casă ca lumea, măcar o căs-
cioară. 

Bufetul satului fiinţa într-o casă particular, proprietate a unuia dintre
săteni, aflată în aceeaşi curte cu cea a socrului său. Rămasă singură după muta-
rea proprietarului la oraş, casa fusese lăsată în grija bătrânului, un fost negustor
de pe timpuri - lumea îi zicea Tăicuţu - de la care încă mai puteai cumpăra,
într-o anumită perioadă, băutură, ţigări, bomboane, cocoşei de zahăr şi alte fel
de fel de acadele, sirop etcetera. A fost o vreme în care acesta a făcut puşcărie,
regimul comunist considerând comerţul practicat de el ca fiind ilegal. 

Curtea bătrânului era folosită drept staţie „cap de linie“ pentru auto-
buzele aparţinând diferitelor forme de organizare a transportului interurban de
călători, numite, de-a lungul vremii R.A.T.A., I.R.T.A., I.T.A., iar nişte chi-
lioare - una sau două -, din spatele casei, constituiau camerele de dormit ale
şoferilor care deserveau cursele respective.

După moartea socrului, gospodăria a rămas în grija unei rude. Aceasta,
în încercările sale de a o elibera de un chiriaş nedorit, nota, în fiecare seară,
numerele de înmatriculare ale autobuzelor sosite şi făcea sesizări peste sesizări
organelor în drept, pentru ca acestea să ia măsuri în vederea mutării staţiei. 
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Iar strădania nu i-a rămas fără rezultat,  statul mutând camera şoferilor,
aproape vizavi, în casa unei femei vădane. Staţia de autobuz, însă, a rămas să
mai vieţuiască, pentru un timp, în acelaşi loc, ea fiind stabilită, într-un final,
exact vizavi, în curtea unui vecin, la o casă mai sus de camera şoferilor.

Autorităţile locale nu au întreprins nimic în vederea menţinerii în
condiţii bune a clădirii, ea rămânând în aceeaşi stare mulţi ani, până ce a fost
demolată de noul proprietar, care a cumpărat-o, împreună cu casa bătrânului
şi curtea, de la urmaşii ginerelui, întrucât, între timp, şi acesta trecuse la cele
veşnice. 

Privind-o dinspre şosea, casa era aşezată lateral-dreapta şi la faţă, în
raport cu cea a bătrânului, care se afla mai în spate. Avea, aproximativ, formă
pătrată, iar unghiul dat de peretele paralel cu şoseaua şi cel din stânga - per-
pendicular pe aceasta - era teşit, în locul lui fiind amplasată o uşă cu două
canaturi. De-a lungul celor doi pereţi, pardosită cu scândură, se desfăşura
prispa, mărginită de o galerie din lemn, fixată de stâlpii de susţinere a tavanului
şi acoperişului.

Înspre şosea, era o cameră mai mare, iar în spate altele două, mai mici.
În camera cea mare fusese instalat bufetul, celelalte servind drept depozit. Cu
timpul, galeria s-a deteriorat şi a fost îndepărtată. Nu însă şi pardoseala, care,
deşi dădea - la rândul ei - semne de oboseală, a mai rezistat mulţi ani. 

Dar lipsa continuă de preocupare faţă de o întreţinere programată a
construcţiei respective, în afara, poate, a câte unei văruieli din când în când, a
condus la accentuarea degradării ei.  Aşa se face că şindrila, cu care era acope-
rită, a început să putrezească, făcând loc apei de ploaie să se strecoare în inte-
rior.

„Să ştiţi, tovarăşi, glăsuise directorul şcolii dintr-un sat al comunei,
înscris la cuvânt înainte de a se închide lista - folosindu-se de prilej pentru a
semnala altă neregulă organelor locale, la una dintre sesiunile ordinare ale
Sfatului popular -, să ştiţi, tovarăşi, că prin acoperişul bufetului plouă. Şi că
plouă n-ar fi niciun necaz. Dar plouă în sticlele cu băutură.“ Astfel a circulat
prin sat, la vremea respectivă, zvonul cum că gestionarul ar scoate cu seringa,
prin dopul de plută, bătură din sticle şi ar introduce, în loc, apă. După tevatura
ce a urmat, acesta a cerut eliberarea din funcţie, trecând pe post de factor poş-
tal. 

De-a lungul anilor, atât înainte, cât şi după episodul relatat, la pupitrul
bufetului s-au perindat mai mulţi gestionari, dintre care unii, gestionari de
marcă, oameni cu vechi state în ale comerţului socialist, alţii, indivizi care nu
aveau nicio tangenţă cu negustoria. Dar cum banul este ochiul dracului, nicio-
dată nu s-a întâmplat ca vreunul dintre cei dintâi să păţească ceva ori să pă-
ţească ceva grav atunci când ieşeau lipsă în gestiune. De aceea, un astfel de
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descurcăreţ - care astăzi ar face parte din categoria băieţilor deştepţi - fie îşi
continua activitatea la acelaşi loc de muncă, fie îşi schimba acest loc cu un alt
coleg, rotaţia făcându-se, de regulă, între Bufet şi Alimentara.

Au existat însă şi situaţii mai deosebite. În urma unui inventar, efectuat
de organele de control, persoana încadrată la Bufet a trebuit să predea gesti-
unea, care a fost preluată de către un oarecare nea Gheorghe. Om dintr-o co-
mună învecinată, pe lângă numele pe care îl purta, însăşi înfăţişarea acestuia
îl arăta a fi cam de la coarnele plugului. Aşa se face că, la numai câteva luni
de la intrarea în funcţie, aceleaşi organe abilitate au întreprins un nou control.
Sesizările unora dintre consumatori dădeau în vileag nereguli grave. În sticle
cu etichete pe care stătea scris vin, nea Gheorghe le dădea să bea oţet.

Acesta a predat imediat gestiunea şi s-a văzut nevoit să-şi vândă vaca
din bătătură pentru a acoperi paguba. În schimb, cel de la care o preluase - şi 
asupra căruia a planat, tacit, atunci, bănuiala că ar fi fost autorul schimbării
etichetelor -, după o pauză, considerată ca un stagiu de recondiţionare morală,
a fost, conform unei expresii consecrate în epocă, avansat disciplinar într-o
funcţie de îndrumare şi control peste mai multe unităţi comerciale de pe vale,
iar Bufetul, închis pentru o perioadă.

Dar păhărelele se cereau, în continuare, discutate. De aceea oamenii
s-au văzut nevoiţi să îşi mute sediul întâlnirilor un pic mai la vale, într-un alt
local. Local destinat unui cu totul alt scop, însă care, până la urmă, s-a dovedit
la fel de potrivit ca şi bufetul. În acest local funcţiona un magazin de legume
numit APROZAR. Această unitate comercială, al cărei nume gurile rele ar fi
zis că vine de la Aproximativ zarzavat, era, pe vremea aceea, destul de bine
aprovizionat. Găseai în el de toate: varză, ceapă, ardei, roşii, gogoşari, vinete,
mărar, pătrunjel, leuştean şi chiar pepeni. 

Odată, un ins cumpără un pepene. La Aprozar, pepenilor nu li se făcea
ţanc pentru a fi încercaţi. „La mine, zicea gestionarul, pepenii îmi vine fără
să-i încerc. Aşa-i primesc, aşa-i vânz.“ Insul ia pepenele şi iese cu el afară pen-
tru a-l consuma. Dar după câteva minute, se întoarce şi îi reproşează: 

– Bre, nea Fănică! Io ţi-am cerut un pepene roşu şi matale mi-ai dat
unu’ verde.

Nea Fănică era gestionarul aprozarului. Ţăran sadea şi el, de fel dintr-un
sat al unei comune învecinate, era năltuţ de statură, cam uscăţiv, şi la faţă şi la
trup, cu un ochi care bătea un pic razna, îmbrăcat modest - poate chiar ţărăneşte
-, însă cu o minte destul de isteaţă. Descurcăreţ în ale gestiunii şi glumeţ din
fire - avea un umor nativ -, ştia întotdeauna să iasă din încurcătură cu câte o
poantă. 

– Măi băiete! i-a replicat el tânărului, în factura cu care am primit io
pepenii, zice pepeni verzi, mă. Când o zice în factură pepeni roşii, ţi-oi da şi
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io ţie unu’ roşu. Pân-atunci… 
Aprozarul era amplasat într-o curte particulară, în anexa unei case,

anexă ce fusese folosită, şi înaintea de instaurarea regimului comunist, tot drept
prăvălie. Propritara, o femeie în vârstă, locuia singură în casă. Bărbatul îi mu-
rise, iar fiica şi ginerele se mutaseră la oraş. 

Acum, la actualul Aprozar, nea Fănică făcea comenzi, I.L.F.-ul, de la
oraş, i le onora, nea Fănică vindea, sătenii cumpărau şi toată lumea era mulţu-
mită.

Într-o zi, după ce bufetul a fost închis, nea Fănică scoate la vânzare
vin. Un vin negru, vărsat. Amatorii nu au fost însă încântaţi, deoarece vinul
era acru. Dar nea Fănică, spirit descurcăreţ, a găsit soluţia. A comandat, la
oraş, suc îmbuteliat la sticle de o sută cincizeci de mililitri şi a început să vândă
litrul de vin împreună cu câte o sticlă cu suc. Sucul, destul de dulce, îmbună-
tăţea gustul vinului care a început să meargă şi nea Fănică nu ducea lipsă de
consumatori. 

Către seară, în zilele de lucru, apăreau fel de fel de oameni. Ţărani
veniţi mai devreme de la muncă, muncitori navetişti sosiţi de la oraş, func-
ţionari de la instituţiile din sat, ba chiar şi intelectuali erau prezenţi în curtea
Aprozarului. Ca să nu mai vorbim de duminică, ziua în care numărul acestora
era mult mai mare. Oamenii veneau, intrau în Aprozar, îşi luau cele două sticle,
ieşeau afară, trăgeau câteva gâturi bune de vin, de li se încreţea faţa, apoi răs-
turnau sticla de suc peste vin, îl amestecau şi aşa, în picioare sau aşezaţi pe
trepte ori pe lângă garduri, pe diverse canapele improvizate, beau vinul cu suc
şi faţa li se descreţea. 

– Bun vinul, nea Mihalache?  întrebase, odată, un ins. 
Nea Mihalache, om din sat, apropiind la şaizeci de ani, mic de statură,

cu nişte pantaloni largi pe el şi cu un tur ce-i atârna de-i mai încăpea încă un
fund în el, avea şi el o meteahnă din naştere: se bâlbâia. Iar când bea, meteahna
i se accentua, astfel că omul trebuia să facă un efort suplimentar, un fel de
schimonoseală a feţei pentru a putea pronunţa anumite cuvinte. Şi cum, în mo-
mentul în care care căzuse întrebarea, sticla fusese uşurată mai mult de jumă-
tate, nea Mihalache, întrerupt din discuţia pe care o purta cu grupul din care
făcea parte şi luat prin surprindere, vrusese să răspundă că da, îi bun, da’ cu
suc. Însă „s“ din capul sucului nu se lăsase pronunţat, astfel că nea Mihalache,
în plus de schimonoseala feţei, a fost nevoit să lungească şi „u“ de la cu,
răspunsul venind cam aşa: 

– Îi bun, da’ cuuu… usuc.
Aprozarul nu ducea nici el lipsă de controale. În afara celor de speci-

alitate, acestea mai erau făcute şi de şeful Postului de Miliţie din comună. De
data asta, organul urmărea atât actele de provenienţă a mărfii cât şi respectarea
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preţurilor şi afişarea lor la loc vizibil. Nea Fănică îşi confecţionase nişte tăbliţe
triunghiulare pe care scria cu cretă: ciapă, vază, vînete şi aşa mai departe, iar
dedesubt cât costa kilogramul din fiecare, tăbliţe pe care le înfigea în câte un
exemplar din fiecare produs. 

Şefu’, ins trecut de patruzeci de ani, bine clădit, brunet, tuns scurt, băr-
bierit în fiecare zi, arăta a om subţire. Era venit de prin Moldova, iar satul nos-
tru fusese prima lui opţiune la repartiţie după absolvirea şcolii. Soţia nu lucra
nicăieri, iar sătenii o salutau cu „săru’ mâna“.

Chibzuit de felul lui ori doar vrând să pară aşa, nu intra în combinaţie
cu oricine. Sau, de asemenea, nu voia decât să creeze impresia. „Dacă mă dă
afară din Miliţie, rămân muritor de foame. Altă meserie n-am. Eu, la tata,
acasă, am păzit oile.“ Pe cei mai mulţi dintre cei care îl invitau, la Bufet ori în
altă parte, pentru „a-l cinsti“, îi prevenea: „Fiţi atenţi! Eu beau acum aci. Dar
dacă e cazul să aplic legea, o aplic. Aşa că…” 

Nu se ştie de câte ori a aplicat legea, deşi şi-a făcut meseria din plin,
însă numărul cinstirilor l-a depăşit cu mult pe cel dintâi. Aşa se face că s-a
lăsat cinstit şi de nea Fănică. 

După ce tuturor, celor care erau prezenţi la cinstirea şefului, li s-au
dezlegat limbile, s-a trecut la bancuri. Şefului îi plăceau. Spunea şi el. Avea
un repertoriu, al lui, de bancuri cu ciori. Gurile rele ziceau că le spune înadins
ca să dezmintă anumite zvonuri lansate, în sat, pe seama bruneţiei lui. Şi aşa
- unul un banc, altul alt banc -, îi vine rândul şi lui nea Fănică. 

„Cică, începe el tacticos, cică era odată unu’ în peaţă, care cică ţinea
pă mâna stângă trei papagali. Toţi - papagalii - de aceeaşi mărime, de aceeaşi
vârstă, coloraţi la fel. Şi vine unu’. Cât cei, dom’le, pă papagalii ăştia? zice
ăla. Păi… în funcţie de fieşcare, îi zice negustoru’. Cum adică? Păi aşa bine.
Că fieşcare are un preţ. Aaa! zice cumpătoru’. Păi, ia, hai să vedem. De exem-
plu ăsta? Şi l-arată pă primu’. Ăsta cât costă? Păi, zice negustoru’, ăsta costă
o sută de lei. Mhm! Da’ ăsta? întreabă iar cumpărătoru’ şi l-arată p-al doilea.
Ăsta, două sute. Mmmm! s-arată nedumerit omu’ nostru, dând din cap cu mi-
rare şi făcând ochii mari. Da ăstălaltu’? Ăstălaltu’? Trei sute, îi zice negustoru’.
Phii, drăcovenia dracului! zice iar cumpărătoru’, mai, mai să-i iasă ochii din
cap. Nu, că asta-i bună! Da’ de ce costă, bre, aşa diferit, când toţi îs la fel? Păi
uite de ce, îl lămureşte ălălaltu’. Ăsta, primu’, care costă o sută, ştie să citească.
Ăstălaltu’, al doilea, care costă două sute, ştie şi el să citească, da’ ştie să şi
scrie. E na, să bagă-n vorbă iar cumpărătoru’, da’ ăsta, ăsta al treilea, care costă
trei sute, ăsta ce mai ştie să facă? Ăsta?! zice negustoru’ mirat, că ălălaltu’ nu
are aşa cunoştinţe. Păi ăsta nu ştie să facă nimic, da’-i şefu’ ălor doi.“ 

Grupul izbucneşte în râs. Râde şi şeful. E drept, ceva mai forţat, dar
râde. Şi nici nu dă semne de nelinişte. 
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În continuare, se mai cinstesc oamenii ce se mai cinstesc, apoi şeful
se scuză că are nişte probleme de rezolvat şi pleacă. 

Într-una din duminicile despre care vorbeam la început, când curtea
Aprozarului era plină de bunii consumatori de băuturi alcoolice cu sau fără
usuc, pe neaşteptate, îşi face apariţia un căpitan de miliţie însoţit de şeful de
post. Salută amândoi politicos, iar căpitanul trece la treabă. Îi verifică lui nea
Fănică actele şi i le găseşte  în regulă. Se mai suceşte, se mai învârteşte şi ochii
i se opresc pe unul dintre produsele expuse, dar care nu avea preţul afişat. 

– La ăsta de ce nu ai preţul pus la vedere? 
Nea Fănică holbează ochii. Aşa era. Tăbliţa lipsea. 
– Nu să poate, îi răspunde. Dimineaţa, când deschiz, io controlez toate

produsele. Să aibă preţu’ afişat… Şi se duce mai aproape, vrând, parcă, să mai
vadă o dată - cu ochii lui - şi să se încredinţeze că, într-adevăr, aşa e. Io l-am
pus şi p-ăsta, cu mâna mea. Să nu fi…, adaugă. Şi privirea îi scormoneşte pe
undeva, printre lăzile cu marfă… A, iote-l. Şi ochii îi caută unul către tăbliţa
căzută jos, iar celălalt către căpitan. 

– S-o crezi dumneata p-aia. Uite-l jos, nu unde îi este locul. Cumpără-
torul trebuie să aibă preţul pus la vedere, nu sub tejghea. Ai văzut, zice întor-
cându-se spre şeful de post, care îl urmărea în poziţie de drepţi. Asta-i o abatere
gravă de la disciplina muncii. Să-i închei proces-verbal şi să-i dai amendă. Ai
înţeles? Amendă. Trei sute de lei. 

Apoi îşi mai face de lucru printre mărfuri în căutarea altor bube. Între
timp, nea Fănică se apropie de şefu’ şi îi şopteşte la ureche: 

– Aşa, hai? Deci câte-o sută dăş’ fieşcare papagal. Nu? 
– Nea Fănică, îi răspunde şeful, tot în şoaptă, încercând să iasă din în-

curcătură, să n-ai impresia că eu l-am adus pă tovarăşu’ căpitan sau că eu l-am
influenţat. Mi-a picat şi mie în control, azi, aşa… pă nepusă masa şi a vrut să
viziteze unităţile comerciale. Ce vină am eu? 

– Lasă, bre, lasă, mai zice nea Fănică dând din mână a lehamite. Auzi,
ştii matale bancu’ ăla cu raţa? 

– Nu.
– ’R-aţ-ai dracu’ dă papagali… Mai bine-ţi spuneam un banc cu ciori.
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Mitică Ion

RONDELURI
Rondel cu adevăr

Puţini bărbaţi suportă adevărul
Şi prea puţini dispuşi sunt să îl spună,
Arareori li se ridică părul
Când sunt forţaţi să-l schimbe 

c-o minciună.

Cum fructul interzis e încă mărul
De-a lungul vremii el stârnind 

minciună,
Puţini bărbaţi suportă adevărul
Şi prea puţini dispuşi sunt să îl spună.

Se ceartă pe pământ vara cu vărul
Pe orişice răzor cerând arvună
Şi dacă peste gard se-ntinde părul
Chiar şi pe el vecinii se răzbună.

Puţini bărbaţi suportă adevărul.

Rondel cu fosilă

E omul astăzi o fosilă vie,
Se naşte, vieţuieşte, dar şi moare,

Nimic nu va dura o veşnicie,
Doar Universu-i fără de hotare.

În ce moment arhaic nu se ştie
A fost creat şi i s-a dat suflare,
E omul astăzi o fosilă vie,
Se naşte, vieţuieşte, dar şi moare.

Pe mult prea încercata noastră glie
Au fost destule zile fără soare,
Dar am sperat mai bine să ne fie
Şi gândul nostru n-a-ncetat să zboare.

E omul astăzi o fosilă vie.

Rondel cu Pegas

Chiar dacă ştim că şi speranţa moare,
Că toată lumea pierde din vigoare,
Că va veni cândva şi un amurg
Din care toate relele decurg,

Am să încalec Pegasul cel murg
Să îl ghidez cât apele mai curg,
Chiar dacă ştim că şi speranţa moare,
Că toată lumea pierde din vigoare.

Chiar dacă n-am ajuns un demiurg
Etapele pe rând să le parcurg,
Punându-mi tot talentul în valoare
Tot am să-mi fac o faimă oarecare

Chiar dacă ştim că şi speranţa moare.

Rondel cu ciolan

Poţi să te războieşti pentru ciolan,
Poţi să îţi faci averea într-un an,
Poţi printre cei aleşi să te socoţi,
Poţi fi numit mai mare peste hoţi.

Poţi uneori să-i fraiereşti pe toţi,
Poţi şi din piatră banii să îi scoţi,
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Poţi să te războieşti pentru ciolan,
Poţi să îţi faci averea într-un an.

Poţi învăţa în datorii să-noţi,
Poţi pe sub fustă să nu ai chiloţi,
Poţi să vorbeşti netoţilor în van,
Poţi fi deştept, dar să nu ai un ban,

Poţi să te războieşti pentru ciolan.

Rondelul optimistului

Nimic în viaţă nu mă înspăimântă,
Eu peste toate ştiu să trec uşor,
Chiar şi cu moartea de mă iau la trântă
Sunt sigur c-am să pot să o dobor.

Tot ce-i frumos pe mine mă încântă,
Doar la părinţi le-am mai rămas dator,
Nimic în viaţă nu mă înspăimântă,
Eu peste toate ştiu să trec uşor.

Speranţa mi-e credinţa cea mai sfântă,
La mine toate sunt la locul lor,
Pe casa mea nu cucuveaua cântă,
Ci inspiratul îngerilor cor.

Nimic în viaţă nu mă înspăimântă.

Rondel cu neputinţă

Privim neputincioşi cum timpul trece,
Cum azi normalul nu mai e firesc,
Cum fluviul a-nceput deja să sece
Şi sfinţii de necaz nu ne feresc.

Vorbind despre trecut cu sânge rece,
De-atâtea lucruri care ne unesc,
Privim neputincioşi cum timpul trece,
Cum azi normalul nu mai e firesc.

Dar numărând încet până la zece
Să ne calmăm când alţii ne bârfesc,

În băutură mulţi or să-şi înece
Speranţa într-un trai mai omenesc

Privind neputincioşi cum timpul trece.

Vânzătorii de iluzii

Ne-aţi tot vândut iluzii ani de zile
Şi droguri de ridicol şi sublim,
Din somn, ca nu cumva, să ne trezim
Şi să recurgem la măsuri ostile.

Ne-am comportat ca vitele docile
Şi v-am votat aproape unanim,
Dar ne-aţi tot vândut iluzii ani de zile
Şi droguri de ridicol şi sublim.

Ne-aţi tot servit fatidice pastile,
Căci banul pentru voi e factor prim,
V-aţi sprijinit pe motivări subtile,
Da-i cazul ca din şa să vă zvârlim,

Căci ne-aţi vândut iluzii ani de zile.                      

Noapte românească

Noaptea românească este tot mai lungă,
Timpul la răscruce parcă stă pitit,
Nici de data asta n-o să ne ajungă
Chiar de o să tindă către infinit.

Razele de soare când or să mă-mpungă
Am să uit coşmarul ce m-a chinuit;
Noaptea românească este tot mai lungă,
Timpul la răscruce parcă stă pitit.

Clopotele ţării bat cam des în dungă
Pentru soarta aspră ce ne-aţi hărăzit,
Nimeni cu miresme n-o să ne mai ungă,
Viitorul nostru este răstignit.

Noaptea românească este tot mai lungă.
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Daniela Şontică 
Suprafeţe 

Nu cunosc suprafeţele vinului,
îţi spun,
dar dacă învăţ să înot în cupa aceasta 
ce vei mai crede despre luna roşie 
care se crede şi ea un vin aspru?
Nu cunosc nimic, 
tocmai de aceea
vreau să-mi povesteşti 
despre lucrurile lungi şi largi şi late,
despre aria cercurilor deformate; 
singurătăţile vin în pachete prompt
legate 
cu funde aurii, uneori pastelate - 
cred că sunt eşarfele mele 
care n-au nevoie de demonstraţie,
dar tu nu ai de unde să le cunoşti; 
bine că eşti din nou fericit!
Pe o scală de 1 la 10 
numai tu scrii pe inimi grăbit.  

Garbarek, vântul roşu 

Fata hoinară 
îţi trece din nou prin vise 
cu braţul plin de păpuşi,  
le aranjează lângă roţile camionului
ca-ntr-o vitrină. 
A văzut de dimineaţă vântul roşu,  
ţi-a zărit în privire 
dorinţa de a te pierde în lume,
ştie cât îţi este de uşor să faci asta 
cât de simplu vorbeşti 
cu peştii 
de sub autostrada transparentă,  
minţindu-i că eşti copilul basmelor 
şi că numai solzii lor
te-ar face fericit. 

Pentru prima dată  
ai nostalgia vântului roşu 
şi pentru ultima dată,
degetele ei prin părul tău.

Fetiţe de cinci ani 

Nu există fetiţe mai frumoase
decât cele de cinci ani,
cu bretonul aspru
şi rochiţele colorate,
cum stau în faţa porţii şi privesc
oamenii mari trecând pe drum,
care le întreabă ce fac,
cum se joacă fericite cu umbra
mamelor uriaşe,
întreabă de Dumnezeu
şi de locul lor între fraţi;
nu există fetiţe mai frumoase decât 
cele de cinci ani,
care vor să afle cum se scriu 
notele muzicale 
şi cum se citesc poveştile 
fără să ştii litere; 
sunt cele mai simpatice
chiar dacă se sperie seara 
de ţârâitul greierilor
ca de ruperea unei roţi 
din Carul Mare 
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şi nu vor putea niciodată să coboare 
din podul casei şi din cireş 

fără scară; 
un rând nesfârşit de fetiţe
de cinci ani
intră în inimă,
stau în faţa porţii şi le privesc atentă
să fie toate aici:
mai ales eu,
mai ales eu,
mai ales eu.  

Dunărea noastră

Prin curtea noastră trecea Dunărea
izvora din munţii
Pădurea Neagră
adică
din susul grădinii lui Moş Gavrilă.
Bine, oamenii mari 
îi spuneau Izvoraşul
dar ei habar n-aveau
că pe un mal stăteau dacii
iar pe altul romanii
şi se băteau cu săbii
galbene din coceni
şi trăgeau cu arcuri de alun
iar câteodată
se mai amesteca printre ei 

şi Winnetou.
Doar mama credea cu noi toate
doar ea ştia
să împingă harta mai aproape
ori de câte ori
ne întorceam învinşi de la război
şi tot ea uita mereu
cât de rece era Dunărea
şi mă trimitea
să spăl toate cizmele de cauciuc
în apele ei.

Dar vă spun

În duminicile fără soţ
fratele meu alunul
citea haiku-uri reuşite
despre săritura lăcustei
sora mea beladona
dregea vocalize cu 
ouă de porumbei
vărul meu lupul
îşi chema haita mai aproape
vară-mea gârla sărată
vindeca visele rele
unchiul meu mărul boieresc
un an făcea mere
un an se odihnea
cu rădăcinile în falia de cutremur.
O, mătuşa mea livada de cireşi amari
doar ea-mi povestea cum se fac

copiii
bunica mea tăcere de pateric
mă petrecea desculţă printre 

ierburile ude
şi mă privea cu mâna streaşină 

la ochi
până mă vedea
intrată în lumea largă
desigur, bunicul meu
dealul galben cu fruntea bombată
îmi spunea că el este Sfinxul
iar tatăl meu tunetul pădurii
mă lua de mână să ne jucăm
uliul şi porumbeii
în curtea şcolii.
Era frumos
dar vă spun
toate vietăţile fericite erau 
mama mea
când tăia pătrunjelul atât de fin
şi vorbea despre Dumnezeu.
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Constantin Fieraru

VAGONUL MORTUAR
Teatrul absurd jucat de I.L.

Caragiale pe liniile căilor ferate din
Europa Centrală, în vagonul cu ră-
măşiţele sale pământeşti deshumate
la Berlin pentru a fi repatriate, vagon
decuplat, recuplat şi abandonat, rătă-
cire în do major în interpretare fero-
viară germană şi austriacă, similitu-
dine cu cele petrecute în cealaltă par-
te a Europei, în Est, unde teritoriul ca o coastă de Israel - Basarabia (cu corurile
ei ţigăneşti, în care vor cânta şi copiii lui Tolstoi, cei neştiuţi) era pierdut şi el,
realipit la patria-mumă, pentru a fi iarăşi pierdut.

Pe lângă vagon se aud, dinspre biroul de mişcare, comenzi încrucişate
în germană şi cehă, scena e flancată de locomotivele trenurilor imobilizate, în
momentele acelea ale derutei, gâfâind precum plămânii unui pluton de mara-
tonişti, cu farurile oarbe pipăind vălătucii de ceaţă, funcţionari panicaţi aleargă
pe peron, unul dintre ei pare a fi chiar Caragiale, îmbrăcat în uniforma căilor
ferate austro-ungare.

– Uite-l pe nenea Iancu! zice cu candoare Nae Girimea de lângă vago-
nul mortuar .

– Ce’ ş copil... i se răspunde dinspre un grup de moftangii, aflat între
linii.

– Nenea Iancu nu vrea să se mai întoarcă în ţară, ce mai încoace şi în-
colo!... spune pe gânduri coana Zoiţica, îmbrăcată în doliu, pe peron, aşteptând
să se termine balamucul.

– După divorţ, sânt recăsătoriri forţate dar şi reînmormântări impuse,
jocul aparenţelor, dom’ Nae… parcă n-ai şti!, ricanează Mitică, şi el lângă va-
gon. De cupeul cu un singur călător, cu o bandă neagră mai lată decât feres-
trele, se apropie coana Zoiţica.

– Mi-a spus mie Cella, cu o seară înainte fuseseră la concertul dom-
nului Scărlătescu şi, la întoarcere, Caragiale a coborât din birjă pe bulevardul
Kaiserstrasse. A privit lung amurgul, peste păduricea de tei, l-a privit cu
dragoste la ultima vedere când vrei să iei cu tine, în reţeaua orificiilor din
schelet, lumina din faţa ochilor…

Pe peron se apropie în goană cineva în uniforma jandarmerie române;
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e Pristanda care lansează peste toată învălmăşeala strigătul:
– Muzica… muzicaaaa!
Fanfara se grupează ezitând în spatele grupului care impinge vagonul

cu umerii, în timp ce un acar, în faţă, îl direcţionează în afara scenei, totul în
acorduri de muzică tristă, ceva amintind sonorităţile romanţei pe versurile lui
Goga: „La noi sânt codri verzi de brad...”

Pe fondul gâfâielilor tot mai sacadate, mai compacte şi mai nerăbdă-
toare, în acest ambuteiaj feroviar ce schiţează dilema din care nu se mai poate-
ieşi, Caragiale - disputat între surghiunul autoimpus şi exilul în patrie - s-ar
gândi, dacă ar mai putea să o facă şi ar fi după el, că ar fi fost mai bine să fie
înmormântat sub liniile acelui nod de cale ferată, peste care vor trece trenurile
de plăcere spre Baden-Baden sau, mai târziu, trenurile spre Auschwitz.

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 79

Carmen Tania Grigore

glorie neamului meu 

din munți se revarsă
lava unei gestații
cu termen depășit
durerea e vizuală
și iată
se întețește
suflul fierbinte
al adâncului
expulzând un pământ
care iese cu strigătul
în afara legii

un pământ
care-și ține
patria strânsă la piept
și sângerează
ca un robinet
uitat deschis

glorie celor fără limite
în rugăciune
ca și cum
cuvintele nici nu au fost
întrebuințate
ca și cum
inima lor
a fost întoarsă pe dos
și scuturată
de toate păcatele
știute și neștiute
înveșnicindu-le neamul

#rezistă

ești atât de aproape
de mine
nu pierde 
timpul făgăduit
nu lăsa imaginația



pe avarie
ai trecut prin
doruri interzise
cămașa ta de in
părea o piele rece
de aligator vânat 
de la o moarte la altă moarte
ai aruncat cu flori
ai râs în sălbaticie
ai deturnat vulturii
strânși deasupra viilor
rezistă
chiar dacă unele cuvinte
lansează întrebări indecente
rezistă

eu te aștept
în tihna nopților albe
să recunoști
poemul acesta fără nume

nu doar de Dragobete

șerbet pe trepied
astfel începe
dragostea blândă
cu mâini de artist
care știe
să odihnească
cerul
în inimi
suficient de legate

vizualizare, a dor

alergăm prin etate 
desperecheați
inima râde sălbatic
și intermitent
aruncă argumente
pentru sincronizare 
cu propria noastră intimitate;

instinctual anii se grăbesc
să câștige un plus de carismă
dar fericirile se îndepărtează
în lumea de dincolo,
nu mai reușim să reînnoim
jurăminte,
alergăm cu durerea
prinsă-n tendoane
ca o floare de colț;
am uitat să ne oprim
unii în fața altora,
am devenit ținte mișcătoare
într-un habitat cibernetic

floarea de mac

casa mea 
a pierdut
mult sânge la
impactul cu 
realitatea
aburi de pâine 
s-au stratificat în 
arabescuri de var
stare de albă trăire 
moștenită în neam
având aceeași grupă de sânge
am donat din memorie
până când
mama mi-a zâmbit la fereastră
acum vremuiește
în loc de verdeață
ca o floare de mac
deasupra unui pământ
aruncat cu lopata

simboluri imaginare
poeții se întorc
tot mai triști
din munții golași
ai patriei
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poezia se hrănește
pe furiș cu
simboluri imaginare
ca și cum
metafora
ar fi un leac panaceu
pentru suferința terestră
ecoul din toacă
se multiplică vegetal
dospește-n văzduh
și se dăruiește auzului
peste mări și țări

pelerini atrași
de conturul iluminat
al crucilor
trag clopote incendiare

acasă

„întorsul acasă nu ni-l poate lua nimeni”   
(Florin Călinescu)

aceleași râuri de ie
merg la inima
celor care
așază
dor peste dor
acasă peste acasă
destine împerecheate
cu lanțuri de scripete
în care 
rana atârnă
pâine în devenire
în balans 
cu țara
deposedată

sfârcuri descuamate
are străinătatea,
laptele ei 
îi adoarme pe mulți

cu zâmbet trist
la vedere
cum la vedere
este și glezna
lui Dumnezeu
pansată cu
un ștergar tricolor

panta rhei

e timpul să
adăugăm amintiri
fără egal
peste cei șapte ani
de acasă

o undă de șoc
dezbină amiezile sacre
întârziind
înaintarea în rod

am văzut cum
sufletul se pregătește
de plecare
cum lacrima
își ia la revedere
de la plâns
și se înalță
abur risipit astral

tăcerile învăluite-n negru
nu se mai pot ascunde
ca într-un impact final
cu citostatice
coloane de gheață
se surpă-n
edificiul organic
carnea se contopește
cu lutul promis

miroase a meconiu în jur

semn că
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în orice secundă
fluxul iubirii
aduce cu sine
o naștere
programată
sau nu

poem dăruit poeziei

ca un măr
îngreunat de mirare
înmugurește în tihnă
poezia
într-un decor
fără margini

seva împerecheată
cu lutul fecund
devine dor
imposibil de
îndepărtat
un fel de
sentință în alb
care așteaptă
mâna promisă
mâna care
să se rotească
deasupra viselor
stârnind acea plutire
în care
nu mai știi
unde să te oprești

cu dor de cândva

doar cireșului
inimă de porumbel
mă plâng uneori
nimic nu se compară
cu mângâierea
fără atingere
copilăria nu se mai poate

ascunde
și mi se arată
în verdele amestecat cu
rodul promis

ascultă
mamă
cum pocnesc
mugurii
la întrecere cu anii
cum 
lacrima  mea
se dăruiește
cireșului
să ducă mai departe
zorii de poveste 

Tablou de sărbătoare

Soarele generos
plimbă amurgul
prin poarta sărutului
poeții au înaintat în genunchi
prin cuvinte
și aduc cu sine
memoria dorului

în spirale de borangic
ne împresoară
bucuria fundamentală
a sângelui recunoscut ca neam

mână în mână
cu veterani de război
ne prindem în hora unirii
ca și cum un flux afectiv
ne absoarbe
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Cornel Diaconu

Nea Codin şade pe trepte. Aşa l-am ştiut, stând
pe treptele din piatră cioplită, cu gândurile rătăcind prin
cine ştie ce unghere ale trecutului. Când plouă se retrage
abătut pe prispa înaltă. Vorbeşte singur sau cu câinele, pe
care l-a botezat Sică. Bătrân şi el, câinele doarme cât e zi-
ua de mare, lipit de picioarele stăpânului. Nu-i e foame,

nici sete. „Băiatu’ tatii! Mă băiatule, mă!”... Sică îşi înalţă capul şi îl fixează
recunoscător cu privirea, minute în şir.

Mereu singur, mereu pe treptele tocite, cu umbra-i, ca un melc obosit,
purtându-şi în spate casa hârbuită prin hăţişurile de lumină ale soarelui.

– Bună ziua, nea Codine! Tresare. Ochii ni se întâlnesc. Nu ştiu de ce,
mă copleşeşte un fel de tristeţe. Las panerul în care mama încropise câte ceva
de-ale gurii şi dau să plec.

– Prăpăd mare... A fost prăpăd... da! A venit peste mine. N-am vrut...
Da’, ce era să fac? Lacrimile îi curg pe obrajii împuţinaţi. Se opresc o clipă în
barbă, apoi picură în pânza cămăşii, care le înghite cu repeziciune. Mă friţule,
mă... Nu muri mă, friţule!

Îl ascult nedumerit şi teama mi se strecoară în suflet. Ceva mă ţine
însă pironit locului. Mă aşez lângă el. Scâncetul stins al câinelui e un fluture
mare şi galben, trecând peste liniştea curţii. Nea Codin caută sub ştergarul alb.
Rupe o bucăţică de mămăligă. Parcă o mângâie cu podul palmei. Sică o mi-
roase, fără să se atingă de ea.

– Mănâncă mă, prostule! Oi mânca şi eu mai încolo... Tu al cui eşti
măi, băiete?

– A lu’ Fane, de pe Izvor...
– Să tot ai zece ani, aşa-i?
– Unşpe, nea Codine; am unşpe ani...
– Văd că nu ţi-e teamă de mine. Şi nici scârbă...
O vreme am tăcut amândoi. Când m-am ridicat să plec, m-a întrebat

şovăielnic:
– Mai treci pe la mine?
Am dat din cap că „da” şi am ieşit în fugă pe poartă.


– Mamă, de ce e singur nea Codin? Întrebarea a surprins-o.
– Nici eu nu ştiu prea bine. Din război i se trage. Acolo cică s-ar fi
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ţicnit, iar când s-a-ntors, n-a mai avut nici un Dumnezeu.
– Mie nu mi se pare ţicnit. A vorbit cu mine; cred că e om bun...
– A vorbit cu tine?! Nu l-am auzit vorbind vreodată cu careva. Lumea

aşa îl ştie, cu mintea rătăcită.
– Adică, e nebun?
– Cam aşa ceva. Numai că e o nebunie paşnică. Trăieşte în legea lui,

cu suferinţa lui...
– Zici că a fost pe front; înseamnă că e un erou...
Mama m-a privit lung:
– Ce-i cu tine? Nu te-a interesat până-acu’ viaţa lu’ nea Codin...
– Mi-e milă de el, mamă. N-are pe nimeni. La început m-am speriat.

Parcă ar fi vorbit cu cineva: „Mă friţule, mă... Nu muri mă, friţule!” După care
m-a întrebat al cui sunt şi câţi ani am. Când am plecat l-am văzut abătut: „Mai
vii pe la mine?” m-a întrebat. Nimeni nu vorbeşte cu el. I-o fi şi lui greu şi
urât...

Mama a lăsat treburile şi s-a aşezat pe un scaun. Pe un alt scaun, în
faţa ei, m-am aşezat eu.

– Nea Codin a fost un bărbat de toată isprava, aşa zic cei de seama
lui. Frumos, voinic, chibzuit... Avea o iubită, pe ţaţa Anişoara. Urmau să se
căsătorească, dar l-au chemat la cătănie, în ’42. A făcut războiul şi într-o parte
şi în cealaltă. Spre sfârşit, Hitler nu mai avea cine ştie ce forţe şi-a băgat în
luptă copii şi adolescenţi, instruiţi la repezeală. Ajunsese frontul în Cehoslo-
vacia. Într-o zi nemţii au contraatacat, încercând să recupereze o poziţie pier-
dută. Ei, bine, nea Codin s-a trezit faţă în faţă cu un copil neamţ. A vrut să-l
protejeze şi n-a tras, dar ăla a sărit spre el şi s-a înfipt cu burta în baionetă. L-a
luat în braţe şi l-a implorat să nu moară. În sufletul lui, atunci, s-a năruit ceva.
Suferinţa s-a amplificat când, întors acasă, a găsit-o pe ţaţa Anişoara măritată
cu nea Gheorghe. De-atunci n-a mai vorbit cu nimeni. S-a-nchis în el şi aşa a
rămas.

– Cu mine de ce a vorbit?
– Ştiu eu? L-oi fi prins într-un moment de luciditate.
– Ţaţa Anişoara...?
– În viaţă nu faci numai ce-ţi place. Nea Gheorghe se trăgea dintr-o

familie avută; a stat acasă când ăilalţi, de vârsta lui, luptau pe front. I-a picat
cu tronc ţaţa Anişoara, fată frumoasă, dar săracă. Ea n-a avut încotro. Pe vre-
mea aia părinţii abia aşteptau să scape de-o gură-n plus la masă. Viaţa nu l-a
iertat nici pe el. Acuş face zece ani de când stă în pat, paralizat.


Pe nea Codin l-am mai văzut într-o zi de toamnă timpurie, când făcuse

mama plăcintă cu brânză. Am tăiat pe furiş o bucată şi-am zbughit-o pe uliţă
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„divale”.
– Bună ziua, nea Codine! Faţa i s-a luminat dintr-o dată. Lângă el Sică

a început să se gudure. Bătrânul a luat plăcinta, a desfăcut-o cu gesturi cumpă-
tate din foaia de ziar, apoi a rupt-o în două:

– Ia măi, moşule! Azi avem bunătăţi.
Ca şi data trecută câinele i-a răspuns doar cu licărul obosit al privirii;

nu s-a atins de mâncare.
– De ce nu mănânci băiatu’ tatii? Că dacă „pleci” tu, n-oi mai duce-o

nici eu cine ştie cât...
Eram stingherit. L-aş fi întrebat, cu mintea mea de copil, de ce şi-a as-

cuns tristeţea într-o boală, pe care doar închipuirea lui a plăsmuit-o; de ce s-a
izolat, refuzând realitatea. Parcă mi-a citit nedumerirea. Vocea i s-a descleştat
într-un murmur de cântec: „Bubuie tunul spre Ungaria;/ Gloanţele se-aud me-
reu, mereu.../ Un soldat rănit cere ajutor, suspinând uşor:/ «Of, măicuţa mea,
/ De-ai fi tu colea,/ Rana n-ar mai sângera!/ S-ar trece pe loc/ Să zbor iar în
foc»”. Când a sfârşit avea ochii umezi. Şi i-a şters, discret, cu dosul mâinii.

– N-am vrut... Dacă el m-ar fi-nţeles... Un copil... L-am văzut venind.
Am lăsat puşca din umăr. Degeaba... A murit în braţele mele... Doamne, de ce
m-ai pedepsit?!...


Ninsese abundent, câteva zile. Sub sclipirea lunii, zăpada lumina tărâ-

mul de basm al Ajunului. Dintr-un capăt în altul al satului, trâmbiţele cocoşilor
se amestecau cu zvon de colinde. Încet, traista s-a umplut cu mere, covrigi,
gutui şi colaci aburind...

Ţaţa Anişoara mi s-a părut tristă şi obosită. Doar ochii mai păstrau
străluciri ascunse. Am zăbovit o clipă când mi-a întins bucata de cozonac, în-
velită într-o folie de staniol argintiu. „Săru’ mâna!”; „Să creşti mare, puiule!”
Doamne, cât mi-aş fi dorit s-o pot lua de mână şi s-o însoţesc până la prispa
înaltă, din piatră, a trecutului. Şi timpul să se fi întors, iar eu să nu mai cred în
cuvintele mamei: „ În viaţă nu faci numai ce-ţi place!”


Aproape spre ziuă eram gata. Când m-am despărţit de ceată şi am fost

sigur că nu mă mai vede nimeni, m-am furişat spre casa lui nea Codin. Inima,
ca o pasăre speriată, bătea din aripile-i nevăzute; abia mai răsuflam.

Era deschisă poarta. Geamul de la odaie – o pată de lumină searbădă.
„Bună dimineaţa la Moş Ajun!...” Când am isprăvit colindul, uşa s-a deschis
şi nea Codin m-a poftit înăuntru. Sică părea că doarme lângă firida sobei, încăr-
cată de vreascuri. Pe masa rotundă, joasă, odihnea un găvan plin cu nuci,
dovadă că în noaptea aceea, în afară de mine, nimeni nu-i mai călcase pragul.
La capul patului, o fotografie îngălbenită cu doi bătrâni, privind concentraţi
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spre obiectivul aparatului de fotografiat; probabil părinţii lui nea Codin. M-am
aşezat pe marginea patului, am scos traista şi am deşertat o parte din conţinut
peste cuvertură. S-a uitat indignat la mine:

– Mă’ băiete, ce vrei să faci?
Ar fi trebuit să-i răspund repede şi convingător, altfel deveneam ridi-

col. M-am blocat. Am dat să plec. Mi-a ghicit tulburarea.
– Bine, iartă-mă! Ca să nu rămân dator, hai să-ţi dau şi eu ceva.
A scotocit într-un sertar din care a scos o cutiuţă catifelată.
– Ia-o! mi-a zis, cu glasul înăbuşit de emoţie. E cadoul meu, pentru că

m-ai colindat de Crăciun. Te rog să n-o pierzi. Peste ani, când vei înţelege alt-
fel lucrurile, să-ţi aduci aminte...

Am băgat cutiuţa în traistă şi m-a îmbrăţişat cu stângăcie.
– O să mai vin şi mâine, l-am asigurat, strecurându-i în palme bucata

de cozonac de la ţaţa Anişoara.
– Ce-i aici?
– Mai nimic... bunătăţi, de la o femeie din sat.


Am dormit toată dimineaţa aceea. Când m-am trezit, mama ţinea în

mână cutiuţa, în care se afla crucea minunată dăruită de nea Codin.
– Ai fost pe front azi-noapte? Şi te-ai şi remarcat, din moment ce ai

primit „Virtutea Militară”... Nu e la îndemâna oricui... Hai să ghicesc: nea
Codin...

Am dat afirmativ din cap. În imaginaţia mea un soldat stătea pe mar-
ginea tranşeei, muşcând îngândurat dintr-o bucată de cozonac.
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Genovel-Florentin
Frăţilă

HAIKU

piesă de muzeu -
bătrânul stors de vlagă
vânzând vechiul teasc


Marea Unire -
bunica ne frământă

pâine rotundă


vechea troiță -
toamna aprinde frunze
la sfinți scorojiți


hoinărind prin Crâng -
dintr-un copac solitar
cad frunze spre cer



Gabriel Peneş

Ei spun

Ei spun că albu-i negru, noaptea, zi 
Ei spun că râdem doar atunci când

plângem 
Ei spun că ceru-i vaiet de pământ 
Iar dulcele, amar ce-n suflet

strângem. 

Ei spun că frigu-i astăzi fierbințeală 
Ei spun că stânga-i mâna mea 

cea dreaptă 
Că soarele e luna ce-asfințește 
Iar sus e doar abisul ce ne-așteaptă. 

Ei spun că binele e răul la-ndemână 
Ei spun ce spun, eu nu-i ascult, 

nebunul, 
Lumina scade-orbind privirea clară. 
Strălucitor precum un diamant...

doar fumul.

Ascuţirea unghiului

Se-nchide unghiul, păsări cad din

ceruri
şi porţile se-apleacă spre zăvor,
cresc buruieni spre linii 

de-orizonturi,
iar apele s-au stins din sec izvor. 

Mai stai o vreme, timp pierdut 
din clipă,

mai minte-mă albastru şi-nţelept
că sufletul mi-e viu şi încă râde
de crucile ninsorilor ce-aştept.

Să mai zburăm o dată către lume,
să-i mai desfacem fir tăinuitor,
cad păsări însă, eşti doar tu 

c-un nume
şi unghiul ce se-nchide-uşor... uşor.

Coasta  

Aveți o coastă-n plus  
mi-au spus la ultimul consult  
Nu-i grav doar că s-ar putea 

să doară.  

După o vreme  
puteți s-o extirpați,  
ori s-o donați apoi...  
Se poate trăi și cu ea  
doar că sunt riscuri, vă spun...  
pericolul cel mai mare e c-ar putea  
într-o zi oarecare  
la o mișcare prea bruscă  
sau chiar fără motiv  
să vrea să iasă singură...  
Ar putea, știu și eu,  
să va străpungă organele interne,  
poate chiar inima.  
Și chiar de nu muriți  
ea tot iese, de-și pune-n cap.  
Așa-i făcută coasta asta în plus...  
și-apoi vă-mbolnăviţi grav  
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de dorul ei, pe veci, 
În locul ei nu mai crește nimic,
Niciodată.
Rămâne doar o durere  
insuportabilă adesea surdă 
uneori  știți...  
ca la membrele amputate.  
Și dacă-o scot de-acum  
nu tot de dor voi suferi...  
și de durere?  
Ba da, sigur că da,  
numai că după o vreme  
vă veți mai liniști  
căci pe cea scoasă de bunăvoie  
n-o mai puteți  găsi vreodată.  
Noi o distrugem 
cu presa de coaste
Sau, de-o veți dona,  
numele celui care-ar primi-o
nu poate fi știut de dumneavoastră. 
În plus, v-am spus, de-o păstrați  
e posibil să va iasă chiar prin inimă  
într-o zi oarecare...  

Noi bem tutun

Stau cu mine însumi 
ca Moromete cu Cocoşilă 
„nu-ţi spun, bă, că eşti prost” 
îmi zic când mă întreb 
ce-i cu mine aici şi de când 
şi până unde şi una-alta 
dar bem tutun amândoi 
că nu-i niciun salcâm de tăiat 
nici cai să mai fugă. 
„unde mergem noi, domnule?” 
mai întreb cu amândoi ochii 
„nu vă spun, bă, că sunteţi proşti” 
tună o voce de Sus. 
Iar noi stăm şi bem tutun. 

Barbut orb 

S-au desfăcut în cercuri tot mai mari 
urzelile ce ne-au ţinut în pumn 
pierzându-ne din plasa de pescari; 
două cartuşe oarbe-n loc de tun. 

Şi nu mai tragem salve în tării 
fitilu-i ros de veşnica absenţă 
iar prin tranşee doar cei morţi sunt vii 
ciudată pică scoasă din pasenţă. 

Se-ntunecă, doar duhuri mai răzbat 
prin aerul rămas în răsuflare, 
cu zarurile albe ne-am jucat; 
un orb barbut pierdut de fiecare.

Feedback

Te-am cotropit ca pe-un tărâm 
cu magi

te-am alungat ca pe-o icoană spartă
te mai visez, căpşună printre fragi
şi te reneg ca pe o limbă moartă.

M-ai cotropit ca pe-o privire mută
m-ai alungat ca pe o rugă seacă,
mă mai visezi, un zeu sorbind 

cucută,
şi mă renegi, pumnal fără de teacă.
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Elena Radu

Să ne trezim la ora
gândului frumos
Uneori simt frumosul în mine şi nu vreau să

îl reprim pentru a mă ocupa de alte lucruri. Vreau să
stau asupra lui, să sufăr, să mă leg de el.Să mă îm-
blânzesc, să mă stăpânesc.Vreau să am timpul în care
frumosul înseamnă credinţă, asocierea cu binele meu

şi al altora - al naţiei chiar.Trăiesc frumosul fără acea stare refractară pe care
o am uneori... nihilism, anarhism...

Să ne trezim la ora gândului frumos într-o lume în care definiţia nu e
doar o etapă peste care trecem fără să rezolvăm nimic. Ne readucem la malul
speranţei crezului infinit în dragoste şi timpul nostru nu poate fi decât cel al
blândeţii, păcii, armoniei. Fără ură, patimă, lăcomie, războaie... Lăcomia dis-
truge ideea de om, tot ce-i mai măreţ în el.

Nu mai văd în cel de lângă mine privirea aceea infinită spre o lume
mai bună? De ce? De ce a rămas aşa suspendată în gol? Cum să ne oprim, să
nu mai mustim de ură, de împărţirea lumii, de dezmembrarea ei? Fără doar şi
poate uneori aceste idei nu rămân decât teorii, dar asta e lumea în care vreau
să trăiesc şi să iubesc.Sunt în templul unei mari emoţii, gânduri de aşezarea
naţiunii, prea multe revolte, fireşti de altfel împotriva OUG corupţiei, hoţiei
politice. Uneori când mă trezesc, am senzaţia că sunt într-o dramă  mai mare
ca atunci când am adormit.

Trebuie să ies configurat din mulţime. O, da, suntem în pragul timpu-
lui nostru de camătă, dar uităm de ea, prea multă camătă.

Pe mine nu mă îmblânzeşte decât reforma adevărată, altfel risc să
devin refractar.

***

Din lumi, din vremi, poposeşte un Ins cu toiag...
Cum să nu te cheme raţia de frumuseţe la ordine?
Fără leziuni emoţionale, fără căutări false, scotociri inutile în ţoalele

vremii deşi parcă acum mă uit la ele, la încălţări vechi, stâlcite, pe care le-am
purtat.

Doamne, ce văd?, ele sunt undeva, depozitate, se ştie ce am făcut, ce
am purtat. Doamne, lasă-mă să gust fructul eternei frenezii a omului, să-mi
încălzesc piciorul în ciubotele lui.
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Nu pot să râd dacă nu fac focul la sobă.Mă vreau uneori aşa cum sunt,
alteori mă vreau altul, mă entuziasmez, mă reprim, mă farmec cu adevărul,
sunt uluit de mine, fărâmiţat de om.

Ştiu la ce să mă gândesc în clipa asta - la frumos - copaia cu făină din
care mamaia făcea turte.

Vreau să uimesc lumea cu iubirea de om, sunt senin în această zi de
februarie, nu mai e atât de ger, dar e ceaţă.

Clipa când eu mă satur de idei, de frumos, fără agresiune statală, dar
nu pot să uit interferenţele cu omul - drumuri, clădiri, papuci, oale...

... suntem în căsuţa de paiantă de la Ş., stăm pe jos, aşa cum stăteam
cu familia mea, vorbim, ne privim. E locul pământesc în care am supravieţuit
şi mers.

Cum să refac integritatea acestei clipe, să devin liber? Care vor fi am-
intirile mele ?

Despre uitare, nici vorbă... Pentru că nu uit.
Dar să nu întârziem în a iubi farmecul gândului divin, nu vreau să uit copilăria,
căsuţa cu prispă, camera lipită cu pământ în care adormeam vesel sau trist.

***
Mă fac rotocol de ceaţă, mă dau în vânt şi mă opresc, mă cercetez,

stau la umbra frumuseţii adoptate. Știu crezul - îmi iubesc aproapele.Timpul
e o noimă, o vrajă, o mărturie, o regăsire, o certutidine, o vindecare, o rană, o
supoziţie, un rezultat.

Uneori mă doare numirea mea în această omenire.
Românii sunt în stradă, demonstrează împotriva corupției.
Salve, popor român!
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Mihai M. Macovei

Eu sunt călător fără drum

1.

de ce când mă vezi trecând
prin livada cu meri mai toți
îmbrăcați în haine roz mă fluieri
și mă fluieri până ajung la
hăul-hău deși port în spate
oglinda în care te vezi cu lacrimi
pe obrazul de la nord și eu
mă văd gol-pușcă îmbrățișând
o altă oglindă cu tine la braț.

2.
tu nu poți fi decât un vierme
care dormi într-o rădăcină
de hrean mi-a spus Maria
după ce făcuse dragoste
pe mormântul iubitului nenăscut.

3.
învață-te să mergi încet
și ai răbdare până când litera
„m” va fi rotundă ca Luna
abia atunci vei înțelege de ce
trebuie să fii și mireasă
până atunci fă-ți somnul tău 

de frumusețe

4.

moara din mine macină
iubirile trebuincioase și nu
tu brutar ales îmi faci
sub clar de vis tristețea
apoi mă lași în Galaxia Lala
să pot citi frumusețea străfundului

5.

în camera mea pe orizontală
stau alături insectarul
și ierbarul de fapt nu e o
cameră de hotel ci o casă
cu uși și ferestre în tavan

6.

e  dimineață și-am ajuns
la poarta legată cu zale de rouă
sunt obosit după acest „drum”
infernal am cules doar trei fire
din iarba fiarelor ca să pot
deschide lacătul nemuririi și-apoi
să intru până la tine lângă
patul în care dormi cu o rază
de soare în brațe

7.

pentru că am fost viu
ca și voi
rețineți
viu ca și voi
n-am să vă iert niciodată

Să ştii

te-am nins cu flori nemuritoare
să mă uiți dar ai uitat uitarea
între timp am plâns
acum mă pleci cu brațul
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desfrunzit în nopți de rouă
și faci din semnul meu de-a fi
o altă visare
fleacuri fleacuri fleacuri
m-aud în vis murind
ca-ntr-o poveste

Foaie verde

firicel de vânt mai gros
fost-am om cu trup frumos
firicel prea ros de vânt
bat din aripi şi mă cânt
vânt mai rar în firicel
os de om cu trup de fost
somn de cremene în gând
bat din aripi şi mă cânt
foaie verde-n depărtare
frunză arsă de cuvânt
bulgăre căzut în mare
vreau să fiu cât nu mai sunt

Nu fără motiv

nu pot să nu-mi amintesc de mine
despărţindu-mă
trecerea are în ochii ei 

fulgerul nevăzut
prin care navigăm frumoşi şi tăcuţi
neînţeleşi şi uitaţi
de propriile noastre fiinţe

65

acum 65 de ani lumina era 
cu totul altfel

mă vedeam în ea şi mi se părea mare 
mare frumoasă şi albastră
precum nemurirea
ca o pâine era şi se legăna
şi se legăna în ochii mei
ca în palma unui înger

Să-mi spui

Eu sunt braţul cumpenei
de la fântâna din vis
şi te rog să-mi spui
cine-i piatra din stânga mea
şi cine-i ciutura din partea
care nu se vede când privim
spre neunde lasă
lasă o să ne spunem toată
povestea atunci când
vom fi doar un somn

Pic, pic...

astrul căzut într-o noapte
în fântâna din mine
uşor uşor s-a făcut râu
din râu izvor
din izvor picur
şi din picur lacrimă
şi din lacrimă rouă
şi din rouă
drum fără întoarcere

Viaţa poetului

Cu viaţa Poetului să nu te joci 
niciodată.

EL este şi turnul şi floarea şi piatra
şi semnul nemuririi.
Pe lângă EL să treci
ca un prizonier de război, cu mâinile
ridicate şi cu rugăciunea pe buze.
Să-i laşi cel puţin bucuria
de a-şi vedea trupul înflorind
în frumuseţea ochilor…
Numai lui să-i laşi
frumuseţea ochilor de om viu
în ochi de om murind…
Ochii poetului nu mor singuri.
EL însuşi este mâna care-i închide.
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Puțini, chiar foarte puțini dintre noi își mai aduc aminte astăzi de
Bucur Țincu. Numele lui a fost aproape uitat. De ce oare? ne întrebăm. Viața
a făcut ca acest intelectual de excepție să fie profesor, apoi director al liceului
ce și-a sărbătorit recent 150 de ani de existență, într-o perioadă deosebit de
grea pentru țară. Criza economică din perioada anilor 1933 a bulversat pur și
simplu nu doar viața politică a țării, ci și pe cea spirituală, în acei ani extrema
dreaptă câștigând nenumărați adepți, mai ales din rândul tineretului studios.
Mircea Eliade, Emil Cioran, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica fiind doar
câțiva dintre aceștia. Nu-i mai puțin adevărat că, în timp unii dintre ei se vor
dezice total de gândirea lor din anii furtunoși ai tinereții (Eliade, Cioran, Vul-
cănescu etc.). Tot acum, mai precis la începutul anului 1938 (10/11 februarie)
regele Carol al II-lea a instaurat regimul de autoritate monarhică, act ce punea
capăt regimului monarhiei constituționale instaurat încă din 1866. Nu peste
mult timp, Octavian Goga (17 mai 1938), ultimul prim-ministru debarcat de
rege, va trece la cele veșnice. Să i se fi pus pe inimă marelui poet acest gest
neașteptat al regelui său? Tot ce se poate. În cei doi ani și ceva de dictatură re-
gală, partidele vor fi desființate, se va institui cenzura, iar guvernele vor deveni
„un fel de cabinete cvasipersonale ale suveranului”. Peste puțin timp regele
își va face propriul partid: Frontul Renașterii Naționale ce va deveni Partidul
Națiunii (22 iunie 1940). Tot în acest răstimp legionarii asasinează pe doi din-
tre marii gânditori ai neamului, Nicolae Iorga și Virgil Madgearu, ca răspuns
la împușcarea lui Corneliu Zelea Codreanu și încă 12 legionari, din ordinul
suveranului (motivul: fuga de sub escortă). 

Bucur Țincu vine ca profesor la Buzău, prin transfer în anul 1938, iar
ca director la 1 sept. 1939, când îl înlocuiește pe profesorul de matematică
Ioan Apriotesei. În acești ani România se confruntă cu probleme deosebit de
grele. Hitler își începea „marșul triumfal” prin Europa, atacând Polonia, lucru
ce-l va face și Rusia bolșevică. Pactul Hitler-Stalin va face ca Polonia să dis-
pară pentru un timp, ca stat de pe harta Europei. Dar acești doi dictatori aveau
gânduri negre și în ceea ce ne privește. Astfel, în urma ultimatumului din 26
iunie 1940 Rusia bolșevică ne răpește Basarabia și o parte din Bucovina de
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Nord, iar Ungaria horthystă, cu sprijinul direct al lui Hitler, o mare parte din
Transilvania, România pierzând 43.492 km2 și 2.687.000 locuitori (Diktatul
de la Viena). Din cauza acestor evenimente deosebit de grave pentru România,
regele Carol al II-lea va fi nevoit să treacă puterea fiului său, Mihai, iar gene-
ralul Ion Antonescu va deveni șef al statului (6 septembrie 1940). După puțin
timp România se va alătura Germaniei care începuse, prin planul Barbarosa,
războiul împotriva Rusiei bolșevizate.

Am făcut această succintă incursiune în istorie pentru a înțelege mai
bine care a fost atitudinea lui Bucur Țincu față de evenimentele ce s-au suc-
cedat cu o repeziciune extraordinară, venind ca un tăvălug peste o țară măci-
nată de lupte politice interne și sugrumată de dușmanii ei dintotdeauna: Rusia
și Ungaria. În noaptea fatidică din 30 august, în fața Consiliului de Coroană,
Iuliu Maniu spunea răspicat: „Cei vinovaţi pentru dureroasa pierdere a Basa-
rabei şi Bucovinei trebue chemaţi la răspundere cu atât mai mult, că nenoroci-
rea pe care o suferim acum cu Transilvania şi demoralizarea în care a căzut
poporul român, este a se atribui catastrofei de atunci, care ne-a adus pierderi
şi prejudicii ireparabile.” (Aluzie la faptul că aceste teritorii românești au fost
cedate fără luptă, fără să se tragă măcar un glonte!)

Tensiunea din țară și de la fruntariile ei nu avea cum să nu se resimtă,
într-un fel sau altul și asupra instituțiilor de învățământ din toate localitățile
României. Intrarea României în Al Doilea Război Mondial, alături de Germa-
nia, pentru cucerirea Basarabiei și Bucovinei de Nord, l-a găsit pe tânărul pro-
fesor Bucur Țincu la conducerea liceului (încă din 1 sept. 1939). Mai mulți
profesori ai Liceului Hasdeu sunt mobilizați, locurile vacante fiind suplinite
de Bucur Țincu și de alți colegi de cancelarie rămași în afara mobilizării. Dar
cine este, în fapt, Bucur Țincu și de unde vine el? Este întrebarea firească la
care vom încerca să răspundem pe măsura posibilităților noastre de cercetare.

Bucur Țincu se naște la 7 septembrie 1910 în comu-
na Rășinari, județul Sibiu. Părinții săi au fost Bucur Țincu
(1874-1938) și Ana Țincu (1882-1963), țărani. Numele lui
Bucur Țincu este legat astăzi, aproape automat de acela al
lui Cioran. Astăzi se știe despre el mai ales că a fost tova-
rășul de joacă și prietenul din copilărie al lui Cioran, căruia
filosoful, cu firea lui sentimentală, i-a păstrat toată viața o
statornică prietenie.  

Cei doi aveau vârste apropiate, Bucur Țincu născut
în 1910, iar Cioran în 1911, la Rășinari, jud. Sibiu, au copilărit împreună fiind
și colegi de liceu. Peste ani, cei doi își vor aminti cu nostalgie despre plimbările
nocturne pe străzile înguste și liniștite ale Rășinarilor ori Sibiului.

Drumurile lor se vor despărți după absolvirea liceului „Gh. Lazăr”,
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Bucur Țincu optând pentru Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din
Cluj, iar Emil Cioran pentru cea din București. Dar despărțirea nu va fi decât
una aparentă, cei doi ținând o corespondență asiduă și deosebit de interesantă,
prin scrisori fiecare configurându-și personalitatea. Din păcate scrisorile lui
Bucur Țincu către Cioran s-au pierdut, dar ne-au rămas cele „12 de pe culmile
disperării” ale lui Cioran, în care îl descoperim pe acest nihilist ca pe un mare
gânditor și profund sentimental.

Din respectivele scrisori reiese respectul și admirația pe care le purta
Cioran prietenului său, precum și fratelui acestuia, Petre Țincu, pe care îl cata-
loga drept un geniu (târziu, într-o scrisoare din 1970 Emil Cioran nu uită să-i
scrie lui Bucur Țincu: „Aș fi tentat să spun că, așa cum arăta până la 20 de
ani, părea să fie un fenomen aproape unic. Oricum, n-am mai întâlnit după a-
ceea un altul ca el, la vremea aceea mă fascina. Era înalt, palid, căra mereu cu
el jurnale și cărți, dar niciodată vreun manual”.)

Cele douăsprezece scrisori ale lui Cioran către Bucur Țincu, devin
dovada unui schimb de idei care-i apropie sufletește, dar îi și desparte din
punct de vedere filosofic și ideologic. În timp ce Emil Cioran este atras de
filosofia lui Nae Ionescu și de atmosfera iraționalistă a generației ’27, Bucur
Țincu îmbrățișează raționalismul și naționalismul superior al lui D.D. Roșca,
al cărui student preferat devine. Mărturie ne stă faptul că D.D. Roșca și-a dedi-
cat opera „Mitul utilului” lui Bucur Țincu și Grigore Popa. Lui D.D. Roșca i
se atribuie meritul de a fi avut prima școală filosofică românească din Univer-
sitatea Cluj din care au făcut parte: Bucur Țincu, Grigore Popa, Octavian Vuia,
Alexandru Dragomir, Zendei Barbu și alții, bazată pe un raționalism ponderat
care excludea iraționalismul și xenofobia.

Bucur Țincu a fost, în acei ani de formare a intelectualului de marcă,
unul din tinerii pe care marele lingvist Sextil Pușcariu îi aprecia foarte mult.
Acesta avea un simț organizatoric și o intuiție fără egal în a-și asocia în marile
proiecte științifice și culturale oameni capabili, serioși și devotați studiului.
După cum spuneam, Bucur Țincu a fost unul dintre aleșii săi pe care l-a cooptat
în redacția ziarului „Drumul Nou” încă de când Bucur Țincu era student. 

Bucur Țincu scrie și la alte publicații precum: Țara Noastră, Pagini
literare, Gând românesc, Societatea de mâine, Gândirea, Dreptatea etc.,
dovedind dăruire și o uriașă forță de muncă. Cu sprijinul lui Octavian Goga
(născut și el la Rășinari în anul 1881), obține o bursă la Institutul Francez de
Înalte Studii din Paris (1934-1935). Prin contactul nemijlocit cu gândirea
franceză ajunge la opțiunea pentru democrație, fondată pe valorile revoluției
franceze. După revenirea în țară elaborează, timp de câțiva ani, lucrarea „Apă-
rarea civilizației” pe care o va publica la Fundațiile Regale Carol al II-lea, în
1938, operă premiată de Comitetul pentru premierea scriitorilor tineri. Cu patru
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ani înainte, la aceleași Fundații Regale, publica în 1934, bunul său prieten
Emil Cioran, cartea „Pe culmile disperării”. Lucrarea lui Bucur Țincu făcea o
succintă, dar pertinentă critică comunismului, dar și un larg elogiu adus Franței
ca „deținătoare emblematică a civilizației în lumea noastră modernă”. În ace-
lași timp „Apărarea civilizației”este un răspuns al lui Țincu dat lui Cioran, dar
fără a-l numi. Contextul lucrării ni-l arată pe Bucur Țincu un intelectual format
în dezacord cu ideile de extremă dreaptă ale prietenului Cioran. El aduce ar-
gumente în apărarea ideii de libertate, de demnitate a omului și a culturii contra
colectivismului. În același timp el respinge teoria lui Spengler, care afirma că
Europa s-ar găsi într-o criză a sfârșitului ei. Aplicând la societatea umană
schema evoluției biologice - naștere, copilărie, dezvoltare, maturitate și moarte
- Spengler vede în viața culturală un destin asemănător existențelor biologice
care, după ce și-au epuizat posibilitățile interioare, dispar. Bucur Țincu este
de părere că autonomia spengleriană nu poate fi susținută pentru că viața cul-
turii nu este o trecere de la viață la moarte, ci o trecere de la vital la spiritual.
Occidentul, spune autorul, nu și-a epuizat potențialul creator și prin urmare,
se poate salva prin trecerea de la un sistem la altul.

Bucur Țincu consideră că impasul culturii și civilizației europene con-
stă în ascendența politicului în toate compartimentele vieții. Valorile morale,
artistice și culturale se suprapun politicului. Politicul a cucerit nu numai un
arc restrâns de autori ai guvernării, ci masele largi populare, ocupând arena
istorică, „în numele unor ideologi de dreapta și de stânga, care dau timpului
nostru aspectul unei încordări fără precedent.” (pag. 25) În acest context se
pune problema apărării civilizației asigurată - după părerea lui Țincu, nu prin
retragerea intelectualilor, ci prin angajarea acestora în prevenirea izolării mo-
rale și a ruperii unității europene. Autorul dă întâietate intelectualilor francezi
în această misiune, văzând în existența Franței anilor ’30 modelul de civilizație
și de orânduire politică demn de urmat. Elogiul Franței, la încheierea eseului
se bazează pe ideea că Franța e țara revoluției spirituale permanentizată pe as-
pectul libertății și personalității omenești.

Putem conchide că „Apărarea civilizației” este o replică la lecția ex-
tremismului politic propusă de „Schimbarea la față a României” (E. Cioran,
1936).

Lucrarea lui Bucur Țincu poate fi văzută și ca un semnal de alarmă
pentru intelectualii Occidentului, care credeau că modelul sovietic ar putea re-
zolva criza culturii. Rusia, crede autorul, nu va putea deveni niciodată crea-
toare de cultură pe baza dogmelor marxiste. Aici totul este în mâna statului:
filosofie, artă, știință, morală. Lipsa de libertate spirituală este sursa spiritua-
lității sovietice.

După alt lung, dar necesar periplu printre ideile care transpar din car-
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tea tânărului filosof, să ne întoarcem la anii de profesorat și de directorat al
lui Bucur Țincu la Buzău. Dacă concentrarea masivă de profesori rezerviști la
liceu îi perturba procesul de învățământ, rechiziționarea internatului liceului
pentru armată îi va crea noi și neașteptate probleme, dat fiind că mulți elevi
veneau din mediul rural. Dar, fire de luptător, acesta va face în așa fel ca pro-
cesul de învățământ să se desfășoare cât mai aproape de exigențele sale. În
anii cât a fost profesor, apoi director (1939-1942), Bucur Țincu a încurajat ti-
nerele talente precum Ion Caraion (Stelian Diaconescu), Alexandru Lungu,
George Ion Popescu etc. reuniți în gruparea „Zarathustra”. Pe lângă cei nomi-
nalizați, din respectiva grupare literară făceau parte și alte elemente tinere ve-
nite de la alte licee din oraș precum: D. Nestorescu, Ștefan Crăciun, Panait
Nicolae etc.

Liceul „B.P. Hasdeu” a avut în acei ani un număr de 16 clase cu circa
700 de elevi și 36-38 de profesori din care în anii războiului vor fi concentrați
10-12. La finele anului școlar 1939-1940, șef de promoție a fost Mihail Bălă-
nescu, astăzi om de știință de reputație internațională și membru de onoare al
Academiei Române. La rugămintea noastră, a rememorat pentru noi cum era
văzut directorul și profesorul Bucur Țincu de către elevii săi.

„În anii 1939-1940, pe când eram elev în clasele a XI-a și a XII-a a
Liceului „B.P. Hasdeu” (astăzi colegiu național) l-am avut profesor și director
pe Bucur Țincu, om de mare anvergură intelectuală. Venise prin transfer de la
liceul din Tulcea, deși el terminase Facultatea de Litere și Filosofie din Cluj.
Timp de doi ani ne-a predat cursuri de psihologie și sociologie. Cursurile lui
erau urmărite cu mare interes de către noi, elevii săi, deoarece profesorul ne
capta atenția cu elocința sa plină de farmec. Bogăția de informații, argumen-
tația fiecărei afirmații le făcea apelând din plin la filosofia, psihologia și soci-
ologia contemporană. Personal îi sorbeam, pur și simplu, cuvintele. Profesorul
observând acest lucru, nu de puține ori mă atrăgea într-o dispută de idei, lucru
ce mă înălța și mai mult în fața colegilor mei. Profesorul Bucur Țincu era, din
punct de vedere filosofic adeptul raționalismului, lucru ce se poate constata și
din cartea pe care o publicase  cu doar un an înainte (1938) „Apărarea civili-
zației”. El a combătut atât ideile de
extremă dreapta, dar și pe cele im-
pregnate de totalitarismul marxist!
Deși bun prieten cu filosoful Emil Cio-
ran, (ambii fiind născuți la Rășinari și
colegi la Liceul „Gh. Lazăr” din Si-
biu) Bucur Țincu nu va fi de acord cu
ideile de extremă dreapta ale prie-
tenului său. Nu de puține ori profe-
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sorul ne recita din Octavian Goga pentru care a avut o mare și statornică ad-
mirație. După ce eu am absolvit Liceul „B.P. Hasdeu”, pe Bucur Țincu l-am
mai întâlnit o singură dată în București, pe vremea când eu eram student. M-a
invitat să luăm masa împreună la Cercul Militar din București. Mi-a spus că
va pleca, trimis de Ministerul Propagandei, ca atașat de presă la Berlin. În anii
comunismului nu ne-am mai întâlnit, profesorul fiind ostracizat de puterea co-
munistă, câștigându-și cu greu cele necesare traiului zilnic. Târziu am aflat cu
tristețe că în urma unui accident de mașină și-a pierdut și un picior. 

Deși au trecut de la absolvirea liceului trei sferturi de veac, imaginea
cea mai luminoasă a anilor de liceu a fost și este cea a filosofului și omului de
mare cultură Bucur Țincu.”

Dar să revenim. La finele anului școlar 1941-1942, Bucur Țincu este
numit secretar cultural în Ministerul Propagandei și de Externe, transferându-
se în același an la serviciul de presă al Legației Române din Berlin, unde va
lucra alături de Horia Stanca și Gherasim Pintea. Imediat după 23 august 1944,
pleacă spre țară cu Horia Stanca pe un drum ocolit, ajungând la București abia
în noiembrie 1945. Lucrează la Ministerul Informațiilor până în anul 1947
când este epurat la ordinul Anei Pauker. Din acest moment trăiește din te miri
ce. Urmărit de nenoroc, Bucur Țincu mai face și un mariaj nefericit. Dar cel
mai grav lucru ce i se putea întâmpla acestui om a fost accidentul de mașină
în urma căruia i-a fost amputat un picior. În scrisoarea lui Emil Cioran din
Paris, datată 26 martie 1973, acesta îi scrie: „Sigur că am aflat de accidentul
tău (...) n-am vrut să cred că te-a putut lovi o atât de mare nenorocire tocmai
pe tine care, dintre noi toți, iubești cel mai tare, cu ardoare disperată mișcarea
și viața. Tocmai pasiunea asta te-a ajutat, probabil, să depășești o încercare
atât de grea.”

Din scrisoare mai reiese faptul că Cioran, vorbindu-i soției sale despre
prietenul său, acesta îi spune: „că ești autorul celui mai delirant elogiu făcut
vreodată Franței (mă gândesc la concluzia cărții tale despre civilizație), fără să fi
fost răsplătit în niciun fel, și că eu care nu mi-am precupețit criticile - și ce
critici - am avut parte de bursă ani de zile, în vreme ce tu ai fost lăsat să mori
de foame în Quartier. Ce nedreptate. Cel mai băștinaș, mai neaoș cuvânt din
limba noastră cred că este nenoroc, care înseamnă atât ghinion în sens cotidian
dar și metafizic.”

Deosebit de interesantă, cu omenescul ce se desprinde din ea este și
mărturia prietenei noastre din București, prof. Valeria Grigorescu care l-a
cunoscut pe Bucur Țincu în ultimii ani ai vieții, pe când acesta mai studia cu
fervoare la Biblioteca Academiei.

„Pe Bucur Țincu l-am cunoscut și eu, în amurgul vieții sale, la Bucu-
rești. Eram în anul doi de facultate și citeam la Biblioteca Academiei. La masă,
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mereu același loc, mai aproape de masa bibliotecarei, care ne aducea cărțile,
citea Bucur Țincu. Avea o infirmitate îngrozitoare, își pierduse un picior în ur-
ma unui accident și se deplasa cu ajutorul unei cârje. Solicitase o colecție de
ziare vechi pe care se vede că o sprijinea și pe capul cârjei, ca să poată citi. La
un moment dat, în liniștea sălii, i se prăbușește fragilul aranjament pe pardo-
seală și este cu neputință să-l mai recupereze. Eu am alergat de la masa mea,
i-am ridicat colecția și cârja, surprinzându-i privirea îndatoritoare însoțită de
cuvintele: Domnișoară, n-am cuvinte să vă mulțumesc. Cine are două picioare
ar trebui să plătească impozit. Domnule profesor, vă cunosc de la institutul în
care lucrați; sunt soția lui Constantin Grigorescu. Fericit om! A mai spus Dom-
nia sa și ne-am reluat lectura.”

Institutul la care lucra în acea perioadă Bucur Țincu era Institutul de
cercetări economice al Academiei Române, al cărui director științific era dr.
Constantin Grigorescu. A fost aici documentarist (1956-1964), apoi cercetător
(1965-1970). Din mărturiile directorului științific (soțul Valeriei Grigorescu)
reiese că Bucur Țincu s-a distins ca intelectual de excepție, al cărui orizont fi-
losofic și cultural se armoniza cu o structură echilibrată și o mare seriozitate
în actul cercetării, care sfida condiția dramatică a infirmității sale, peste care
s-a suprapus și lovitura primită de soția sa, rămasă opt ani la pat, în urma unei
comoții cerebrale, aceasta supraviețuindu-i.

Între anii 1971-1975 a fost cercetător la Institutul G. Călinescu. Printre
altele, aici s-a ocupat de editarea volumului „Din zbuciumul veacului” de Ie-
ronim G. Barițiu, și a prefațat mai multe ediții de poezii „Octavian Goga”.

Într-o epistolă datată Paris, 1 sept. 1971, Emil Cioran îi scria lui Bucur
Țincu: „Mulțumesc pentru cartea despre Goga - am găsit în ea lucruri intere-
sante, mai ales despre trecutul Rășinarilor. Tot ce privește satul nostru mă tul-
bură profund, în același timp am un sentiment de irealitate, de ceva vag, în-
depărtat ca dintr-o altă viață. Ți-am citit articolul despre Alecsandri. Dacă am
înțeles bine, nu mai ești la secția economică, ci la cea literară. Mă bucur pentru
tine, căci la ce bun să buchisești de dimineața până seara pe statistici moarte?
Ce mai face Ștefan? Scrisoarea lui, după moartea lui Petru, era cam tristă”
(Cei doi erau frații lui Bucur Țincu – n.n.)

Nu pot încheia acest eseu fără a nu-mi exprima regretul că despre
Bucur Țincu s-a scris atât de puțin după trecerea lui prin urbea Buzăului. Au
trecut de atunci peste trei sferturi de veac, iar distinsul intelectual și filosof
este acoperit de colbul uitării. De ce oare și până când?
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Gina Zaharia

nu mă aştepta

astăzi mă voi opri sub salcâmi
voi înnopta acolo odată cu iarba 
din cântec de greieri
patul meu din raze de lună 
se va întinde ca un curcubeu la pețit
nici foame nu-mi este
ultima oară am adunat 
comori de suflet
pentru masa aceea goală
și nu mă sperie șuieratul șarpelui 
din spatele zilei

îmi spun rugăciunea și cânt

voi intra în somnul tău 
ca un soldat gelos pe floarea
din părul iubitei
îți voi descifra codul inimii 
și voi hoinări cât e noaptea de mare
pantofii mei vor lăsa urme peste tot
cu bucuria unui oaspete 
pierdut într-un pahar de vin 

mă răsucesc într-o chemare și atât

după mine un roi de gânduri se întrec 

cu foșnetul căprioarelor 
prin pădurile virgine 
atinse de grindină

metafora din pieptul tău

amândoi am hotărât 
să înnoptăm lângă râul Gange
auzisem că aici păsările 
își împrospătează cântecul 
într-un ritual aproape angelic
puteam fi martorii care învață 
cum se dezmiardă apa și cerul
în diezi
pe valuri pluteau 
jurăminte de dragoste 
din când în când se zbenguiau
într-un vârtej ca niște copii 
care trag de colțul unei zile
să facă loc bucuriilor de mâine

căutătorii de noroc 
lăsaseră urme peste tot 
le-am șters cu mâinile goale
dar imediat au apărut altele și altele
puteam fi neutri în această poveste
cu maluri de suflet
dar știam câte ceva de la carnavalul
în care am nimerit și am aflat
că putem păstra masca aceea 
fermecătoare pe care o pierduse
cândva un bolnav de iubire

la noapte va fi iarăși vară 
cât să adorm la pieptul tău
și să aud sângele plimbându-se 
pe arterele care duc 
gândurile noastre
într-un singur sens
e  minunat să te trezești 
în metafora pe care ai dăruit-o
fără să știi că respiri 
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prin toate silabele ei și ți-a devenit
leagănul în care păstrezi saltul
dintre două inimi

picturi monetiene

o tu călător fără timp 
să te privesc în ochi mă tem
aș vedea podul pe care te-am întâlnit
deasupra unui râu în flăcări 
și vulturi aș vedea 
iele nărăvașe roind în jurul nostru
iedera împânzind picturi monetiene 
miei cu pajiști arse de dor
dar soarele orbindu-mi inima 
nu l-aș vedea

apoi ar veni de multe ori primăvara 
și-ar face potecă prin sufletul meu și
fiecare zi ar avea rochie de liliac alb
ne-am vedea bătrâni atât de bătrâni
încât nepoții noștri ar citi copiilor 
o poveste despre noi 
o poveste cu miros de iasomie 
și cântec de privighetori 
te-aș recunoaște după buzunarul 
în care ai cusut scrisorile mele
scrisorile în care te-am întrebat 
cine a scrijelit surâsul zilei

m-ai botezat în crezul tău mi-ai dat
minte de zmeu am zburat 
peste orașe de catifea și-n junglă 
am dormit două zile pe săptămână 
a treia zi eram femeia ta 
femeia care și-a strecurat sângele 
în sufletul tău
când ai plecat 
mi-ai lăsat oastea pe pernă
m-am luptat cu demonii iubirii 
în fiecare demon erai tu 
și m-am oprit la poarta unei case 

nu fusese niciodată a noastră
dar izvora un cântec cum nu s-a auzit
să-l ascult iarăși mă tem
să-l învăț e ca și cum osânditul 
ar spânzura călăul
am scris pe ușă numele tău 
știu că vei locui acolo
că vei aduce cu tine hoțul care 
a șters urmele dragostei noastre 
vei reconstitui fiecare scenă, 
când va veni vremea 
să umplu paharele cu vin
mă vei otrăvi iarăși și iarăși 
dar voi trăi în tine 
m-am gândit să-mi fac pat de nuiele,
să le culeg din sălbăticia 
gândurilor tale și să le răsădesc 
în culcușul din zgură și miere

duminică vara

îl vedeam de departe 
aduna drăgăicuță pentru fete
și le făcea fluiere din copaci
tot satul îi spunea dumitros 
de fapt anton îl chema
anton cu pălărie îi ziceam eu
îl știam de când eram mică 
venea să-l ajute pe tata la coasă
nu vorbea neîntrebat nici 
nu cerea plată
și se închina la fiecare chindie

ce uimire trebuia să fi fost 
pe chipul tatei 
când l-am întrebat pe omul acela 
de părinți de nevastă de copii 
și mai ales de ce și-au făcut vrăbiile
cuib tocmai pe hornul lui
atunci am strâns pentru prima oară 
în pumnii mei mici
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durerea care-i schingiuia sufletul

eu am Dumnezeul meu mi-a răspus
și un porumbel i s-a așezat pe umeri
poate doar eu îl vedeam
poate doar el îl simțea
dar știu că tata cosea mai departe
cosea pe lună cosea 
pe tâmpla războiului pe viscol 
și pentru pâinea mea de astăzi
cineva dăduse azimă vremurilor
poate dumitros poate 
firele de păiajen  în care 
am prins brazda copilăriei mele
și era duminică vara...
de mână te țin

unde ai fost ziua mea bună și de ce
m-ai lăsat în ceata asta de tâlhari
am zis că-i o glumă dar tu 
te scalzi în aurul lor 
iar eu nu mă pricep să-i hrănesc 
de-ai ști ce caraghioși sunt 
unul are haina pe dos  
altul fumează cu ochii închiși
câțiva au sărit de pe Turnul Eiffel
într-un pahar cu iluzii

poate ești supărată că am plecat
dimineață fără să-ți spun
că ești frumoasă  știu iar ți-am furat
rujul care săruta cel mai bine
și se așeza pe eșarfa artiștilor 
trecuți de prima tinerețe
dar altădată te dădeai după treburi 
și nu mă pedepseai
pentru nimica toată

sper că mă auzi vorbesc în șoaptă 
să nu trezesc îmblânzitorul de tigri
l-am îmbătat cu privirea aia oacheșă 
pe care mi-ai împrumutat-o 

într-o duminică
mi-a trebuit ceva răbdare 
dar a zâmbit când vântul 
mi-a furat dantela de pe umeri
aaaa  era să uit
de astăzi de mână te țin

diez pentru tine

aș fi vrut să salvez albinele 
înecate în miere
dar stupii mei erau departe 
îi pierdusem într-un decembrie
ceva mai bătrân decât 
fotograful viselor noastre
așa se întâmplă când crezi în iubire
mi-a spus un călător
care trecuse pe acolo
venea dintr-o carte de povești
și mi-a mai zis că a văzut numele
meu pe o bucată de lemn în Atlantic
apoi a dispărut în noaptea care se
apropia cu o baionetă sub braț

ei da
Atlanticul e în inimă dacă vrei
trebuie să știi geografie pură 
să-l afli i-am răspus
dar nu m-a auzit nimeni

apoi am adunat neghina din gânduri
și am aruncat-o peste prăpăstii
veneau vulturi în stoluri 
dar nu m-am temut câtă vreme
le-am înfășurat ghearele cu ceară
cândva le împrumutasem aripile
să pot trece iarna în care m-am trezit
desculță prin troiene
de atunci nu mă mai sperii de
planarea pe arii întinse
ce hotare au scrijelit brațele mele
câte focuri au stins și ce ziduri 
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au înălțat să atingă setea boreală

așa m-am trezit negustor de lumină
talerul meu nu mă minte
aurul e pentru hoți pâinea 
pentru întemnițați
și am păstrat un diez pentru tine

între verde şi amar

dormeau acolo sub niște 
movilițe de mâl
cu gândul în bătaia puștii 
ghemuiți într-o pagină de istorie
și-n cântec de greieri
din când în când își aprindeau
lumânările apoi le aruncau pe cer
habar n-aveau că stelele moarte 
sunt roșii iar în fiecare seară
un soldat vine să le numere
necunoscutul acela își cărase 
în raniță iubita și mama și frații
apoi s-a dus să stea 
lângă un copac bătrân 
aproape de glorie

mi s-a spus că era fratele tatălui meu
de atunci îl pomenesc 
în rugăciunea mea simplă
când eram mică pe masa bunicii
stătea mereu fotografia unui tânăr
nu putea să mănânce 
până nu-i dădea și lui un dumicat
din pâinea rămasă la plecare 
și ce dor sfâșietor venea 
din privirea aceea demnă
din care curgeau mir și lumină 
amintirea lui încă mai plimba 
prin piept un râu de sânge 
și o  barcă de salvare
înota printre strigăte de ajutor și uita
cine e și de ce vine peste el 

prăpăd cum nu s-a mai mai văzut

nu l-am visat niciodată dar parcă 
l-am zărit măsurând Carpații 
devenise cavaler în templul 
lui Hristos ce mioapă sunt 
și ce bocanci tociți poartă eroul 
la căpătâiul căruia niște crini 
sălbatici se ceartă cu vrăbiile 
mormântul lui e și al lor 
undeva între nord și sud 
între verde și amar
lângă el o cumpănă tot  umple
paharul rămas acasă paharul de vin 
din care s-a împărtășit pacea 
în el s-au strâns câteva grame 
de pământ și cuvintele de rămas-bun 
care mângâia părul 
albit de durere al bunicii.

ei  maică o auzeam spunând 
Neculai al meu e în oastea Domnului
și nicio amărăciune nu se leagă de el 
îi aud vocea în dăngănitul 
clopotului din vale și parcă mă
strigă pe prispa unde l-am petrecut
până s-a făcut cât o gărgăriță
lovită la picior cu cine să te pui 
ofta bunica și-n brațe îl mai țin 
uneori pare un prunc pregătit 
să se descurce singur 
dar de fiecare dată 
merge cu mine la biserică 
apoi fuge să-și deretice 
casa lui de departe 
casa lui cu zăbrele de stejari
ascunsă între niște ani gârboviți 

cine știe cât o fi până acolo
sunt sigură că nu se abate din drum
da’ ce de somn pe el maică
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ce de somn otrăvit ce pustiu 
în satul ăla de piatră
și ce de iarnă în povestea asta 
fără pârtii fără foc 
doar cu o manta uitată într-un dulap
toate cămășile albe au fost spălate 
la râu numai cămașa lui 
a rămas cu mânecile ridicate
într-o îmbrățișare strivită 
acum știu de ce trage 
peste el curcubeul să se învelească 
în culorile patriei sale știu
pentru că așa l-am găsit 
ultima oară sub movilița aceea 
deportată dintr-o parte în alta
a inimii mele

bătrânul cu ochi verzi

cu siguranță că și bătrânul cu ochi
verzi a iubit cândva
trage amintirile în piept 
odată cu fumul de țigară apoi 
le aruncă în vârtejul timpului
nu știu de unde coboară nici dacă
cerul de la fereastra lui e încruntat
dar îl zăresc în fața blocului meu 
pe o bancă mereu în același loc
privirile sale zgârie pământul 
cu atâta finețe că amețesc iarba 
le cerne printre razele toamnei și
parcă le așază într-un plic
undeva la capătul gândului
e o cutie poștală 
și un parfum puternic 
poate un con de brad și o oglindă

peste drum o echipă de fotbal
amestecă sunete și cifre 
un autobuz plimbă străzile 
într-un film vechi

câteva gânduri tușeșc 
lângă poarta zilei un cerșetor
adoarme peste ele 
trecutul clocotește ca un țipar 
într-o barcă de salvare
și totuși bătrânul cu ochi verzi 
prinde asfințitul în pumn
și îl duce acasă
în urma lui gărgărițele au invadat
cerul ca niște picuri de mir
în candela inimii

până la a nouăzeci şi noua vară 

au venit tornadele să mă întrebe 
de tine una scrijelea ceva pe zid 
voia să-mi arate că orice cuvânt 
îi va întări convingerea 
că te ascund în frunzișuri de ploi

Doamne niciodată 
n-am văzut atâtea viori mascate
într-un singur stup treceam 
printre ele cu pumnii strânși 
de parcă o poteră s-ar fi luat 
după mine îmi erau îngăduite 
doar o inimă de așteptare 
alta de izbândă și ceva mai încolo
două meridiane de gală 
pe acelea mizam

nu mai era mult până când brațul tău
învelea dealul cu mistere de lut   
astfel ți-ar fi pierdut urma ai fi rămas
liliacul de la fereastra mea
până la a nouăzeci și noua vară 
odată ți-am spus nu rupe toate crengile
ți-era frig un dans violet curgea în
hohote demonice trosneau melcii cu
iarba măsurată în bemoli acum lasă
am învățat cum e să crestezi
inima ciocârliei
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Povestiri din tranziţie

COMOARA  
DE  PE  MOVILA  LU’ BERBEC

 Între realitate şi legendă 
Ioan Stoica

…Sfârşit de iarnă. Zăpada se topea încet, dar erau semne că nu va mai
veni alta. Soarele se înălţa tot mai semeţ pe bolta cerească. Ziua se mărea vă-
zând cu ochii. Câte un tril de privighetoare spărgea instantaneu văzduhul.
Pământul se zbicea de la o zi la alta. Dinspre Dunăre, Băltăreţul, pe lângă adi-
erile  sale calde, prelungea şi „simfonia” reparării  uneltelor pentru muncile
agricole de primăvară. De curând, locuitorii satului Baniţa, din Câmpia Bără-
ganului, au ieşit la arat. Printre ei, şi cei din neamul Ispas. Mânat de treburi şi
constrâns de sănătatea precară, fostul soldat, eliberat după ani grei de prizo-
nierat, îşi chemă într-o zi feciorul şi-i încredinţă marea taină, aflată de la  gene-
ralul muribund, care îi mărturisi amănunţit că, în timpul luptelor către Mol-
dova, lăsase acolo ceva de preţ, „Vezi, la Movila lu’Berbec - accentuă capul
familiei către fiul său -  unde avem acele două pogoane, că de-aia le-am cum-
părat.” „Bine, tată,  nu-ţi fă griji,” îl asigură Ispas jr. emoţionat.

Plugul se loveşte de un pietroi
Lăsă, aşadar, arăturile în seama feciorului său, Uţă Ispas, împlinit ca

flăcau în anii în care nu s-au văzut, mobilizat acum şi pus pe fapte mari, mai
abitir ca oricând. Tânărul înhămă caii la plug, orientându-i în prima brazdă.
După el, la o anumită distanţă, Maria Craiu şi Petre Mihalache, amăndoi pro-
prietarii  câte unui bou, făcuţi acum pereche la jug, pentru a-l ajuta pe tânărul
Ispas să termine aratul mai repede... Toţi păşeau agale, cu gândurile aiurea.
Deodată, plugul din mâinile băiatului scoase un scrâşnet surd, caii poticnindu-
se uşor. Acesta tresări brusc, încercă să mute pietroiul, dar nu reuşi. „Ce fel de
pietroi o mai fi  şi ăsta?”, se întrebă, străfulgerat de o idee...

Uţă lăsă caii în brazdă, spuse celor doi însoţitori să se odihnească şi,in-
vocând un motiv oarecare, plecă iute spre casă, să-şi anunţe părintele, care ve-
ni foarte repede. Consăteanul Vasile I. Gh., aflat ceva mai departe, nu a dat ini-
ţial atenţia cuvenită evenimentelor. Abia mai târziu, când l-a văzut pe Uţă Ispas
că a început să sape în brazdă, a devenit mai atent, trăgând cu ochiul, timp în
care, în minte, îi încolţi o idee. „Măi, să fie, ce-o fi găsit ăla acolo?”-  se întrebă
el intrigat, în timp ce ţinea de coarnele plugului. De dincolo, Uţă Ispas, vizibil
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impacientat, începu să priveacă în toate părţile. Deodată, a încetat săpatul, apoi
a plecat către Vasile I. Gh. Ajuns lângă acesta, îi aruncă, aşa, într-o doară:
„Merg la un loc al meu să sap un şanţ; aici rămâne tata.” Pe Vasile I. Gh.
„găselniţa” aceasta nu era de natură a-i satisface curiozitatea. Noroc că s-a
apropiat ora de masă şi odihnă. „Stam la chindie - îsi aminteşte el - şi nu
puteam să-mi iau ochii de la locul acela, unde săpase mai înainte Uţă. Am vrut
să merg până acolo, dar nu m-a lăsat frate-meu mai mare” Totuşi,Vasile I.Gh.
rămâne prin apropiere, spunând fratelui că mai trebuie să dea cu grapa, ceea
ce, până la urmă, s-a şi întâmplat. 

Groapa nu a fost astupată

După ce s-a înnoptat de-a binelea, dar „era lună de se vedea ca la prânz,” Vasile
I.Gh. s-a hotărât  să se apropie treptat de locul acela care îl atrăgea ca un mag-
net. Deodată, însă, P. Mihalache se ridică de lângă moviliţă şi îl privi drept în
ochi pe tânărul temerar.  Jenat, acesta se opri, dar în câteva clipe avu suficient
răgaz să vadă pietroiul dat la o parte şi o groapă săpată, unde trebăluise Uţă.
Ciudat, bătrânul Ispas şi Maria Craiu nu mai erau de văzut. Vasile se întoarse
la căruţă,  înjugă boii şi plecă spre casă pe drumul poleit cu lună. „Las boii, le
dau să mănânce, văd ce  e  pe-acasă, iau bicicleta şi mă întorc la moviliţă,’’ îşi
făcu el un plan. Numai că acasă şi-a găsit soţia văicărindu-se că viţeii şi cârlanii
i-au făcut „praf o fuşchea (răsadniţă-n.n.) de tutun.” Se culcă  supărat, însă  pe
la miezul nopţii, mărturiseşte,  „m-am trezit şi, până la ziuă, m-am perpelit,
aşa că am înjugat boii şi, cu noaptea-n cap, m-am dus la locul nostru, la
arat.Vorba vine la arat, fiindcă eu voiam de fapt să ştiu ce s-a mai întâmplat la
movilă, unde văzusem ceva suspect. Am dejugat boii, i-am legat la căruţă şi
am fugit la lotul lui Ispas. Acolo, câteva clipe am rămas uluit,  observând că
peste noapte s-a săpat o groapă adâncă de circa 1,30 m., cu o circumferinţă de
aproximativ 70-80 cm. Un petic de hârtie ceruită a găsit ceva mai târziu V.
Ioniţă. Eram atât de mirat  încât, pe moment, nu am auzit vorbele urâte pe care
mi le adresa de la distanţă Maria Craiu, venită între timp şi ea cu P.Mihalache.
Dezmeticit, abia auzii  spusele vecinului Vasile Benescu: „Ce au, bă, ăia  cu
tine?”, „Hai, să vezi şi tu ce au!”, i-a răspuns, apoi l-a direcţionat către săpătura
rămasă deschisă.

Epilog în tranziţie

Firul acestei povestiri, perpetuată prin viu grai în satul Baniţa, a fost
limpezit abia în perioada postdecembristă, când unele situaţii au putut fi co-
mentate liber, fără contorsiuni emoţionale. A fost posibilă şi iniţierea unei  dis-
cuţii  cu eroii  care au  supravieţuit  teribilei întâmplări, receptată şi  statornicită
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în mentalul colectiv ca ceva  fabulos. Martor la faţa locului, pot afirma că  cel
mai cooperant a fost Vasile I. Gh. care, ajuns la maturitate deplină, dar la fel
de neliniştit  ca odinioară, a încercat să clarifice şi alte aspecte legate de fasci-
nantul eveniment. La întrebarea de ce grupul presupus beneficiar, în fapt patru
persoane -  niciuna prezentă  la discuţii -  nu a astupat groapa, din care se pre-
supune că a fost extrasă comoara, Vasile I. Gh. a spus: „fiindcă în satul nostru
există din bătrâni credinţa populară, conform căreia cine astupă o groapă, în
care găseşte o comoară, îşi astupă, practic, norocul”.  „Şi chiar credeţi că s-a
găsit ceva acolo?”, a mai fost întrebat. „Sunt convins că da. Am în vedere şi
felul cum au decurs unele lucruri ulterior...”  Şi astfel, volubilul interlocutor
ne spune că, la circa un an după întâmplarea propriu-zisă , s-au făcut cercetări
conduse de chiar oameni ai Securităţii. Vorbeşte făra inhibiţie, ceea ce o face
pe soţia sa să-l mai tempereze: „Am impresia că iar vrei să dai de dracu’. Nu
îţi ajunge câte  ai  pătimit?” „Are şi ea dreptate - replică bărbatul -fiindcă un
locotenent major a stat un an de zile pe capul meu. Venea aici, mânca, soţia îi
cumpăra şi ţigări, după care pleca. Sigur, nu numai pe mine m-a frecat astfel...”
„Şi a descoperit ceva locotenentul?” „Nu ştim, nu ne zicea nimic. După loco-
tenent, mă trezeam noaptea cu unul mare de la raion. Auzisem că-i comandant.
Venea în toiul nopţii, mă scula şi mă punea să-i povestesc. Îl chema Cuţov,
dacă-mi aduc bine aminte. A venit săptămâni in şir, soţia mea se speriase rău
de tot, de-aia tresare si acum din somn.Mie nu-mi pasă, m-am obişnuit, câte
declaraţii n-am dat eu atunci... „Mai aveţi si alte  argumente care să confirme
găsirea comorii?” „Ar mai fi, după judecata mea. De exemplu, faptul că  per-
soanele în cauză au realizat, apoi, multe lucruri, peste puterile lor. Unul dintre
ei, bunăoară, a construit multe fântâni şi a făcut şapte fini - reţineţi, şapte! Şi
nu numai astea, însă mai multe nu vă pot spune...” Asemănător,  au vorbit Io-
niţă Vasile şi Ştefan Dragu. Şi astfel, adevărul despre comoară, în totalitatea
lui, a rămas suspendat într-un nor de fum, iar deznodământul întâmplărilor a
fost transferat la discreţia imaginaţiei ascultătorilor. Oricum, un lucru e cert:
cât va dăinui satul Baniţa, va dăinui şi faimoasa  poveste  despre  Comoara de
pe Movila lu’ Berbec, pe care vârstnicii o vor povesti  copiilor şi nepoţilor în
serile lungi de iarnă. 
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Mihaela Roxana Boboc

Iubeşte-l, Anya!

Anya, iubește-l
cu mâinile mele pe trupul nopții
învelește-l în răcoarea buzelor
vorbește-i despre poezie
mai ales despre aceea 
care ucide și renaște
care fărâmă orice formă de rezistență
Anya, sărută-i diminețile
și nu te gândi la mine,
artiștii nu știu ce să facă cu iubirea
o transformă în papirusuri călătoare
o pictează pe umeri de brumă
până sfâșie totul în jur
cu gheare de felină
e prea târziu
tușele au fost deja aruncate pe podea
și trupul meu - o pată de lumină 
pe gulerul cămășii de duminică.
Am murit de atâtea ori, Anya,
când înviam el mă ducea 
de mână la râu,
îmi spăla fața și așa schilodită 
de neputință îi zâmbeam,
iar eu o iubeam

așa cum iubești geamăna 
din ochiul ferestrei;
se face noiembrie, Anya,
mi-e frig și moarte, frig și dor,
cancerul zace sătul în propria-i carne
cancerul minte că e sătul
iubește-l, Anya, îngerii 
culeg ghebe din asfaltul umed
noi nu, niciodată nu
vom ține de mână copiii
să-i mințim că lumea e povestea 
celor unsprezece lebede
întregite de iubirea care coase mută
ceasul ticăind bezmetic,
fluturi de noapte, 
noi nu, niciodată nu
iubim ploaia cu frunzele 
de chihlimbar iubim 
pașii din cer înapoi 
spre povestea Anyei
femeia cu chip de miere sălbatică
noi nu
ne luăm rămas bun.

V-am iubit pe toţi

Am iubit anii aceștia
v-am iubit,
cu zâmbetele și atipiile fiecăruia
v-am iubit chiar și când 
m-am dezbrăcat de iubirea voastră
și am rămas Evă dezgolită 
în fața ispitei
mușc din mărul copilăriei
acolo nu e niciunul dintre voi
nu e moarte să astupe 
sau viață să dezgroape
ochii mei spre cer,
de unde va veni mângâierea,
nu din mâinile voastre 
pe trupul poemelor mele
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nu din culoarea nisipului din inimă
nu din buzele sărutând durerea
nu,
scriu de parcă nu aș fi iubit niciodată
scriu de parcă în fiecare zi 
aș lua-o de la capăt
același amnezic care te întreabă 
la nesfârșit ce zi este azi
Același care se miră de gurile 
care posedă fără a avea
de mâinile care frământă 
fără a pune nimic în loc
Ce copilă sunt, Doamne,
când uit să plâng 
odată cu soarele la asfințit,
ce mică e luntrea când încape 
doar o vâslă
și aceea se preface în fum.
V-am iubit pe toți,
pe rând și deodată
am văzut lostrița lunecând spre năvod.

Terapia ploii de chihlimbar

Încep să uit
cuvintele înșirate pe mătănii 
se deșiră pe podea
încep să te uit
conturul mâinilor tale
zâmbetul abia schițat
povestea din poveste
tot ce nu a fost rostit între noi
tot ce am scăpat din brațe și plânge
privirea complice unui anotimp 
care urlă în vene
gândurile imprevizibil derulate 
într-un film mut
și dragostea neîmpărțită, egală cu sine
egală cu poezia
din care amputezi vers cu vers
până nu mai rămâne decât umbra,

umbra Iubitei
umbra Fiicei
umbrele tuturor celor care m-au iubit
prea târziu
când Silabele orfane 
se spovedesc oaselor înfrânte
și ploaia din chihlimbare 
curge terapeutic,
nu spune nimic
taci odată cu toamna 
taci odată cu sufletul meu 
pescuit din mocirlă
taci și ascultă ce a rămas
când se face liniște în jur
și iubesc la întâmplare
frunze moarte,
taci și sărută-mă!

Exilul cuvintelor

Îți scriu din exilul cuvintelor,
în jur se simte mirosul ploii
e un iulie adiacent plânsului
o iubire pierdută, pe jumătate iertată
din clipa aceea totul devine posibil
să râzi plimbându-te 
de mână cu abandonul
să pictezi trăirile până te confunzi 
cu somnul.
Sunt la jumătatea drumului,
am în față corăbii cu vele lungi
timpul se odihnește pe brațele crucii
respir tot mai greu 
de când sărut lipsa ta.
Încep să mă îndoiesc
poate nu am iubit cu adevărat
am fost o culoare în mâinile tale
și după ce ai pictat cu mine cerul
m-am uscat pe paleta lui Dumnezeu.
Râsul tău încă aduce a copilărie,
a miros de cozonaci,
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trupul iubirii frământat îndelung.
Poate te-am iubit, I.
poate și tu ai plâns
când ai strâns în pumn
toate poemele și dorul.
Plouă, beau cafea la un leu,
frunzele îmi țin adăpost
de mine.

Poem pentru ţara viselor

Țara viselor mele 
poartă cercei nepereche
și pălărie de paie.
Nu, acesta nu este poem 
de patrie-surdă-amintire
nu pun mâinile pe piept, 
nu aduc ofrande morților închipuiți
în fața cerului se stă drept
doar bătrânii așteaptă, în genunchi, 
la porți trecerea
dincolo se aude bine, se vede nimicul
strecurat prin dinții raiului
gustul sălciu al abandonului
gustul sânului pierdut
și mamele cu plete brune 
și piele de lapte cu ochi de poveste 
și cearcăne lungi alintă zarea 
și culorile se sparg de țărm
este toamnă și în țipătul 
lumii multicolore
alb-negru, mâinile copilăriei 
trimit scrisori fără întoarcere
în țara viselor se cântă încet și rar
românii țin în brațe o felie de viață 
și gura lor mestecă a câta oară tutun
din pieptul fragil al iluziei
azi oamenii, unul câte unul, 
se însoțesc în culorile primare
copiii se înghesuie 
printre ghiozdane și emoții

la început de septembrie
părinții fură flori din soare și inima lor
răzbate cu greu în bâlciul gândurilor
nu scriu despre oameni mici
singuri, copiii cu cerul în palmă
și dorul la cataramă
îngână un cântec de leagăn
așa respir prin iubirea aceasta
nevinovat este cel care 
iubește curcubeul după ploaie 
și luna îmblânzită de copitele cailor
alergând pe înserat;
Așa te simt,
în aorta viselor,
aproape de prima strajă,
înainte ca toate ale lumii să se dilueze
într-o rugăciune.

Brânduşe în zăpadă

Iubirea, ca un salt peste trup.
Să ne fim fără a ne fi coborât 
vreodată în adâncuri.
Descuie ușile, Doamne,
pe acest munte cresc 
brândușe în zăpadă
și brațul tău se întinde 
peste crestele alintate de soare
va fi de ajuns să strângi 
mănunchi ghioceii poemelor mele.
E pace pe culmi. Zboară cuvinte
rotindu-și umerii goi,
tristețea a intrat în bârlog,
noi cei care prindem fluturi cu mâna
și le dăm drumul în văi cu rouă;
Ascultă pământul 
cum își dezgroapă oasele,
clopote bat prelung în lună.
E timpul! Valea se umple de mir.
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La 210 ani de la naştere

Vasile Cârlova – 
„O stea care răsare

chiar într-al său apus”
Marcela Chiriţă

Parafrazând o zicere de-a lui Nichita Stănescu, anul 1809 a fost unul
„de pomină”. În acest an s-au născut Edgar Allan Poe, în Statele Unite, N. V.
Gogol și Aleksei Vasilievici Kolțov, poet mort la 33 de ani, în Rusia, Alfred
Tennyson în Anglia, Charles Darwin și Louis Braille tot în acest an s-au născut,
Chateaubriand scria „Martirii”, Goethe „Afinități elective”, iar în Rusia, Krîlov
scria „Fabule”. În 1809 s-au născut și Abraham Lincoln, al șaisprezecelea pre-
ședinte al Statelor Unite (1861-1865), și Hannibal Hamlin, viceprședinte al
SUA (1861-1865).  La Kremeneț, în Imperiul Rus, vedea lumina zilei Juliusz
Slowacki, poet, dramaturg și diplomat polonez, iar la Hamburg, Felix Men-
delsson – Bartholdy, la Philadelphia, Robert Cornelius, pionier al fotografiei. 

Dar în Valahia ce se întâmpla în acest an? La Câmpulung Muscel ve-
dea lumina zilei Ștefan Golescu, unul dintre fiii lui Dinicu Golescu, participant
la Revoluția de la 1848, ministru și prim-ministru în timpul domniei lui Al.
Ioan Cuza, la București s-a născut Constantin A. Kretzulescu, academician și
membru de onoare al Academiei Române, de două ori prim-ministru. Tot în
acest an de pomină, la Buzău se năștea Vasile Cârlova, cel care, doar prin cele
cinci poezii publicate în „Curierul rumânesc” și singurele cunoscute, este so-
cotit întemeietorul poeziei române moderne. Mort la o vârstă romantică, doar
21 de ani (1831), dar deja aureolat de gloria muzelor, Cârlova devine în scurt
timp legendă, așa cum peste vreo șapte decenii se va întâmpla cu Eminescu,
iar peste 125 de ani, cu poetul Nicolae Labiș.

Impresionat de talentul deosebit al mai tânărului confrate, Iancu Vă-
cărescu (n. 1791), tot în „Curierul rumânesc”, îndeamnă pe Heliade Rădulescu
să-i cultive interesul pentru poezie ca primă formă prin care un neam începe
ființa a-și pricepe: „Fă-l deslușire vie/ Cum orice neam începe,/ Întâiu prin
poezie/ Ființa a-și pricepe.// Și cât spre săvârșire/ S-apropie Poeții,/ Cum vin
cu grămădire/ Mijloacele poveții.”

Ba încă îi oferă o recompensă destinată doar marilor poeți: „Dă-i astă
înverzită/ De laure cunună,/ De mine împletită/ Cu obștea de-mpreună.// Și
zi-i spre nemurire/ Cu cât pășește trepte,/ De lauri înflorire/ Că are să aștepte.”
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Acest omagiu venea din partea celui mai res-
pectat poet al timpului, dar și boier de țară și stâlp al
culturii naționale. La câteva săptămâni de la dispariția
poetului, Heliade deplânge și el în versuri moartea lui
Cârlova: „O, lira mea, suspină! Al tău glas plin de jale/
În umbră să răsune, să geamă la mormânt:/ Cârlova nu
mai este!!! Suspină p-a lui cale/ Și fă să se auză pe ari-
pe de vânt:/ „Cârlova nu mai este! și lira-i a-ncetat!”//
O, tânăr cântărețe! Pasăre trecătoare!/ Abia te-ntrari-
paseși, abia dulcele-ți glas/ Chema să te auză pe craca
săltătoare/ Pe călători, ș-îndată, oprindu-le-a lor pas,/

Ți-nând a lor vedere...tu zbori și i-ai lăsat”
Omagierea poetului mort în perioada de înmugurire a talentului- cum

nota Ilarie Chendi - continuă. Pentru pierderea sa plânge nu doar familia, ori
prietenii, ci însăși literatura română. În anul 1859, G Baronzi includea în volu-
mul Danubianele, o poezie intitulată O noapte pe mormântul lui Cârlova, în
care omagiază pe poetul mort atât de tânăr, dar mai ales talentul cu care a
cântat mândria țării, mărețul ei trecut. În anul următor, poezia va fi publicată
și în volumul Zânele Carpaților: „O! Unde este bardul, poetu-ntre poeți!/
Răspundeți ziduri triste, palate ce cădeți/ Sub urmele ruinei ce, dacă l-ați uitat,/
Pe el ce-odinioară mărirea v-a cântat?// ... // Și-n poezia-ți arde un foc ceresc,
divin,/ Și-o lacrimă fierbinte și plânsul său plăcut,/ Căci plângi mândria țării,
mărețul ei trecut.

Constantin Cârlova, nepotul poetului, va închina și el o poezie Unchiu-
lui meu Vasile Cârlova, pe care o va publica în „Albina Pindului” (1868): „Un
trist pelerinagiu neîncetat voi face/ În a Craiovei vale, să răspândesc mereu/
Pe recea-ți locuință flori dulci și plâns de pace,/ Prinosul pioșiei de la nepotul
tău.

Revista „Convorbiri literare” din 15 august 1870 publica Epigonii,
poezia în care M. Eminescu evocă zilele de-aur a scripturelor române și pe
poeții ce-au scris o limbă ca un fagure de miere dintre care nu poate lipsi po-
etul care L-ale țării flamuri negre Cârlova oștirea cheamă.

În volumul Valea vieții, apărut la Iași în anul 1892, Aron Densusianu,
roagă Pronia să-i facă poetului țărâna ușoară (Pe mormântul lui Cârlova):
„Ușoară, Cârlova, țărâna să-ți fi/ Cum limba ușoară tu-ntâi ne-ai făcut/ Și dulce
viața-ți c-a ta poezie/ Să fie în lumea în care-ai trecut.”

Nici noile generații de scriitori nu l-au uitat pe acest pionier al poeziei
românești. I-au închinat versuri și cuvinte de prețuire unii dintre cei mai im-
portanți scriitori, critici și istorici ai literaturii române, între care și G. Ibrăi-
leanu, N. Iorga, I. Agârbiceanu/
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În „Sămănătorul” din 31 iulie 1905, poetul Șt.O. Iosif îi dedica un gin-
gaș sonet înaintașului său: „Văzut-ați voi, când primăvara vine,/ Acele flori
plăpânde, delicate,/ Care-nflorite-abia, mor împăcate,/ Vestind albastrul zilelor
senine?// (...)// Cu el venea o-ntreagă primăvară/ De cântece, dar fu ursit să
piară.../ Trist sol sfios al zărilor albastre”

În ciclul Bătrânii, poezii publicate între 1918-1927, Ion Pillat evocă,
alături de Eliade și Gr. Alexandrescu și pe V. Cârlova: „Și prins în uniformă
ca-ntr-un corset de fată,/ Sfios îmi dă Cârlova o mână inspirată/ În anul una
mie opt sute trei zeci,/ Cu patru cai ce-noată în praful lunei reci,/ Pornirăți din
Târgoviști ca să-mi sosiți acum-/ Vă rog poftiți năuntru să v-odihniți de drum.”

În a sa Carte de recitire, publicată în anul 1972, Nichita Stănescu adre-
sează o Cântare mângâioasă la numele Cârlova: „Aerul mult rece cu lumină
în el/ Dulce în respirare îmi decade./ Tânărul bărbat acel/ Născocitor de iarbă
și de verburi idolatre,/ s-a lăsat păscut de un destin/ cum lumina e păscută de
ai noștri ochi divini,/ nedivini mâncând lumina cea urâtă./ E lumina rea, lumina
e urâtă foarte/ Când tu Domnule apui în noi/ Într-un fel de fel de moarte, din
pământ făcând noroi./ Doamne, Cârlova mai stai/ mai rămâi cu neființa/ care
ne-a-nsoțit viața.”

Poetul Marin Sorescu, cel care în anul 1975,  îi edita la „Scrisul româ-
nesc” poeziile  într-un volum separat, vede în Vasile Cârlova întâiul cocon de
viță al poeziei noastre, dar și primul care nu mai încape în odăjdiile chirilice-
lor. „La două olacuri de câte un veac de la botez”, scriitorul Emil Niculescu,
în stilul său inconfundabil, povestește cu umor amar odiseea Junkerului Câr-
lova în bronz, operă a sculptorului Gheorghe Coman amplasată în Crângul Bu-
zăului de unde A urmărit prin vreme, o samă de promoții,/ Până când într-o
noapte îl dezarmară hoții. Rămasă numai cu garda ca toarta de ulcică, statuia
ajunge în curtea Muzeului unde i-au pus spadei o limbă de lemn din recuzită.
Între timp, oșteanul dezarmat s-a întors pe aleea principală a Crângului, dar
într-un loc mai retras, de unde privește promenada și ascultă comentariile jucă-
torilor de table și șah din apropiere.

Scurta sa viață, puțin cunoscută, a dat frâu imaginației unor scriitori
care au încercat să romanțeze această tragică existență. Unul a fost N. Ținc,
iar altul Pantazi Ghica, fratele mai tânăr al scriitorului Ion Ghica. Ambii aso-
ciază dispariția poetului cu o poveste de dragoste. Actorul Mihail Pascali îl
face erou dramatic într-o „trilogie în versuri”, Viitorul Românii, jucată la Galați
în anul 1858 și tipărită anul următor la București.

După 42 de luștri, de la acel an de pomină 1809, considerăm cele mai
potrivite cuvintele lui Alexandru Odobescu: Socotim ca o datorie a rechema
din uitarea publicului memoria tânguioasă și preludările harmonioase ale aces-
tui june poet. 
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Sfera de cristal

Astăzi,
voi încerca să-mi

amintesc de tine, de iubirea
ta… vom trece împreună puntea

îndoielii şi vom afla cum se scurtează
umbra, iar anotimpurile pier în cântecul

uitării, când Soarele răsare şi aprinde marea
din privirea ta, în care mă înalţ ca o izbândă
a răbdării şi aflu că din tine creşte veşnicia,

ca un lotus alb atins de vraja împăcării,
spune Îngerul ce ține-n palme sfera

de cristal și-n timp ce ne rotim,
închide peste lume

pleoapele de
foc!
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În timp ce te rogi

În timp ce
te rogi, la capătul iernii

se aşterne zăpada, iar primăvara
visează în inimile îndrăgostite, şopteşte

Îngerul! ... Flori de iubire cad peste noi şi
îmi amintesc tăcerea ta, suflarea ta, durerea

ce o porţi ascunsă în vălul de mireasă, pe când
eu caut în adâncul ochilor, poate îmi voi aminti
cine am fost, cine sunt, poate voi uita că eram
orb, iar acum văd, poate voi afla cum ne-am
rătăcit demult, dar, sufletele noastre vii sunt!

Când anotimpurile mor, în rugă mă înalţ
şi sper să te-ntâlnesc, acolo, unde nu
aşteaptă nimeni, pentru că vreau să

aflu cine eşti, aşa cum eu învăţ
că sunt o adiere de lumină

albă ce înfloreşte
în cuvânt!

Parfumuri alese

Au trecut anii
peste vieţile noastre

înfăşate în mătasea uitării, ca
nişte prunci nenăscuţi, care poartă în ei

memoria sângelui, stigmatul durerii ce roade
făptura neatinsă cu dragoste, dar înverşunată să

guste aerul proaspăt al unei dimineţi de aprilie, în
care mugurii fragezi visează pe crengile mărului

cum florile albe vor plămădi parfumuri alese,
pentru fluturii care îşi vor deschide aripile
în aurul zilei, pentru noi, cei care nu mai

putem zbura, fiindcă ne risipim în
temeri, ne pierdem, fără a ști

vreodată ce puteam
avea!
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Pasărea însetată

Închide
pleoapele, îmi

şopteai, încearcă să-ţi
închipui marea, parfumul ei

cel proaspăt şi sărat, s-auzi ecoul
valurilor ce se zbat, ca nişte gânduri

stranii ce ne bântuie prin noapte, atunci
când singuri nu mai vrem să ştim de noi şi

îngropăm iluziile-n carte!... Ascult şi vreau să
fac ce-mi spui, dar, văd cum pasărea însetată
iese dintr-un val, intră în pieptul tău firav şi
aidoma cu tine pare-a fi, când se roteşte cu

aripile-ntinse, de parcă ar zbura, în timp
ce eu încerc să înţeleg cine ar vrea

să îmi ucidă visul, sufletul cel
alb ca neaua şi sângele

de purpură să-mi
bea!

Aidoma păsării albe

Niciodată nu
vom afla cum începe şi

sfârşeşte iubirea! Uneori, zborul e
aidoma ei, alteori, teama, durerea, uitarea

din ţinuturile iernii pustii tot atâtea chipuri ale
iubirii pot fi. Astăzi, tăcerile tale îmi amintesc
irişii violet înfloriți pe sub pleoape, ce mă fac
să-nţeleg rostul trecerii prin oglinzile de ape
și aidoma păsării albe încerc să-mi deschid

inima, aripile înalte, poate îți vei aminti
de mine şi mă vei numi, poate în

lumina de purpură a-nserării
ne vom regăsi!
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Ca o mireasă albă, nenuntită

Îţi mai
aminteşti cum era să

te pierzi, să îţi dai sufletul
pentru un vis, pentru o chemare,

cum îţi sângera inima de prea multă
aşteptare!... Doar Îngerul tău Bun era cu
tine şi te învăluia în mantia de purpură şi
te învăţa cum să te vindeci de teamă, de
boală, de întunecimea care te doboară,

apoi, să renaşti în poemul acesta,
ca o mireasă albă, nenuntită,

care-şi visează încă
mirele!
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Emil Niculescu

DESCULŢI, 
ELEGANTE ŞI ARZOAICE,

IGNIFORI
Într-o scrisoare către amicul său dr. Alceu Urechia, care semna și „Io-

doform”, trimisă  din Berlin, 25 iulie / 7 august 1905, Caragiale, cu totul altfel
decât îl vedea, mai târziu, N. Davidescu - „ultimul ocupant fanariot”, felia
tranșant sud-estul european: Zici că știu că iubești Brașovul. Iartă-mă: e o gre-
șală de limbă pe care o faci, un barbarism, un galicism, foarte regretabil unui
strănepot al lui Traian-divul și al Andradei; în daco-românește se zice „îmi
place  Brașovul”. Însă barbarism o fi, este expresia cea mai exactă; așa e,
cum zici tu; mie asemenea, nu îmi place Germania, ci o iubesc!

Cum să nu știu, dragă Domnule, mă rog frumos, că iubești Brașovul
și toate cele săsești, ungurești și românești din Ardeal? Fără să-mi fi spus,
știam și anume de ce. E  desigur mai departe de  la București și Ploiești până
la Brașov, Feldioara, Sighișoara etc. etc. Decât de la acestea până la malurile
Rinului, ori la coastele celor două mări nordice. În Ardeal ajung picioarele



încălțate ale corpului european; la București și Ploiești etc. stă plin de paraziți,
sângerat de scărpinătură, dar frizat à la Parisienne, capul trupului bulgaro-țigă-
nesc, cea mai infectă și mai dezgustătoare parte a acestui bastard și ignobil tip
oriental. Și sunt convins că ai iubi și tu, cu atât  mai mult, Germania, fruntea
corpului care a ajuns cu picioarele până-n Carpați și, spre nefericirea noastră,
a celor de astăzi, nu a putut trece nici măcar până-n Balcani. (Ion Luca Caragi-
ale, Opere, ediție îngrijită de Barbu Cioculescu, Editura pentru Literatură Na-
țională, 2004, p. 658).

Mai concesiv,  Mateiu I. Caragiale admitea că Europa se întinde până
la „Capșa”, dar cred că înainte de 1916, decembrie, când renumitul local a de-
venit cazinoul ofițerilor bulgari, care, un an mai târziu, au încercat să fure, sub
pretext de repatriere, moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, Basarabov, patronul
spiritual al Capitalei, adică al „Micului Paris”.

Ajuns în „zona de operații” a războiului balcanic, drept corespondent
al unei gazete rusești, Lev Troțki, ce mai fusese prin părțile locului, la socia-
listul și restauratorul (în sensul că era patron de restaurant în gara Ploiești, ide-
ologic fiind un „novator”) Dobrogeanu Gherea, ca „politic” urmărit de Ohrana,
găsește de cuviință a ne creiona ceva tăsături/tare etnice: Românii, care se con-
sideră reprezentanți ai culturii latine, neagă cu hotărîre orice apartenență la
Peninsula Balcanică. (...)

Trebuie, totuși, să recunoaștem că pe străzile centrale din București
se poate surprinde, dacă nu adierea geniului galic, măcar înrâurirea bule-
vardelor pariziene. Boierii români, probabil în mai mare măsură decât aris-
tocrații altor țări, s-au deprins decând lumea să socoată Parisul, îndeosebi
cel de noapte, a doua lor patrie. (...) Ofițerii au ținuta pusă la punct fără cusur,
încât cu greu îți imaginezi cum pot aceste persoane grațioase să se supună
încercărilor grobiene și murdare ale unei campanii militare. În fapt, se poate
spune că în București  au reușit să rămână numai aceia care știu să se îmbrace
mai bine decât ceilalți. Văcsuirea cizmelor constituie aici un adevărat cult,
complex și profund. Firmele sunt copiate după cele pariziene, la fel și cocotele.
Se spun multe lucruri reale despre municipalitatea Bucureștiului, dar trebuie
să constat că aceasta a construit la unele răscruci instituții acoperite cu tablă
ca cele din Paris. Dar, dincolo de toate acestea, Orientul te privește din toate
colțurile. Pe de o parte, damele bucureștene sânt prea elegante pentru aceste
străzi, iar văcsuirea ritualică a cizmelor are caracter vădit oriental. Pe de al-
tă parte, marea majoritate a populației merge desculță; printre splendidele
dame și ofițerii cu cizme lăcuite umblă de ici colo copii de țărani, murdari, cu
haine rupte și anemici, oferind nuci verzi și prune, sau țigănuși aproape goi
cu mînuțele întinse. Pe asfalt pășesc șovăitor țărani pârliți de soare, desculți,
cu cămeșoaie albe, lungi pînă la călcîie, cu varză sau cu rațe (Lev Troțki, Ro-
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mânia și războiul balcanic, traducere și cuvînt înainte de Radu Părpăuță, Edi-
tura „Polirom”, 1998, p. 17-20).

Revoluționarul reporter a putut, totuși, să se bucure de tihna traiului
burghez de securitatea Micului Paris. Gheorghe Cruțescu, istoric al Bucureș-
tilor, menționează că grădina lui Andrei Dumitrescu, birtul colț cu Academia
unde mâncau fruntașii politici și deputații din provincie, dar și oameni mai
mărunți. În urma dorinței lui Dobrogeanu-Gherea, asociatul lui Andrei, Dumi-
trescu aranjase o încăpere mai modestă, cu intrarea prin str. Academiei, pentru
oameni nevoiași, Mâncarea se servea de aceeași calitate, din unica bucă-
tărie, ca și în saloanele cu ieșirea în str. Regală, dar prețul era mult mai ieftin.
(...)

Mai veneau pe acolo ziariști începători, literați obscuri, diferiți refu-
giați ruși, o lume întreagă de lihniți... Printre vizitatorii acestui restaurant de
clasa a III-a au mai fost, un timp, d-rul Rakowsky și Trotzky, pe atunci refugiat
în România.(Gheorghe Cruțescu, Podul Mogoșoaiei. Povestea unei străzi,
Editura „Socec”, 1941, p. 209.)

Peste alți zece ani, strateg și constructor de lume nouă, Troțki stabileș-
te liniile principale în procesul de „răspândire a culturii”- lupta împotriva
acoolismului, a limbajului obscen (...). Clasa muncitoare are în general o stare
bună. Dacă apare alcoolul, totul va merge  înapoi și în  jos (D. Volkogonov,
Troțki, eternul radical, Editura „Lider”, 1996, p. 23). Nu diferea prea mult,
la unul dintre puncte, de ucazul ultimului țar al Rusiei. Lev va muri, în 1940,
în Mexic, unde se autoexilase, ucis de urmașii CEKA, precum, dar nu împușcat
și incendiat (ca Nicolae al II-lea), ci cu țeasta barbar zdrobită de un ciocan/pi-
olet, desprins parcă din simbolistica bolșevică.

Reporterul John Reed, cel care va deveni „cronicarul” revoluției bol-
șevice, „Zece zile care au zguduit lumea”, se afla, în mai 1915, la București,
de unde, într-o scrisoare, mult mai puțin severă decât a „rusului”, remarca:
Bucureștiul este de zece ori mai chic, mai elegant, mai vesel decât Parisul sau
Viena. Fiecare femeie de pe stradă arată ca manechinul extravagant al unei
case de modă franțuzești. La ora unu noaptea lucrurile par să se trezească și
o duc așa până dimineața. (Primul război mondial, România, revoluția so-
cialistă din Octombrie. Pagini din corespondența lui John Reed, în: „Secolul
XX”, nr. 10, 1964, p 23).

În decembrie 1916, Gerhard Velburg, absolvent de drept și soldat ger-
man în armata de ocupație, notează: Româncele sunt scunde, dar grațioase și
foarte elegante. Pe mulți îi surprinde dantura lor puternică, de animale de
pradă. Valuri de parfum se revarsă pe trotuar, chipurile strălucesc de „boiala
de război”, blănurile se etalează cu mare lux. La modă sunt ghetele înalte cu
șiret, așa cum nu am mai văzut încă în Germania, cel puțin nu la dimensiunile
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astea. Fruntașul Kroitzsch cercetează îndelung magazinele, hotărât ca, ime-
diat după încheierea păcii, să-i facă soției sale cadou o asemenea pereche de
ghete.

În anul următor, ajunge la etapa Fetești, unde fusese repartizat a păstra
ordinea și a face recensământul bărbaților, apoi, din nou prin Capitală, revine
asupra evidentei cochetării a femeilor, chiar în condițiile economiei de război
și masivelor rechiziții: Luxul încălțămintei și al ciorapilor damelor de la oraș
depășeste orice limite. O pereche de cizme obișnuite depășește o sută cincizeci
de lei și e foarte greu de găsit un cizmar căruia să-i poți comanda o pereche.
Administrația militară le permite civililor să dețină doar cinci perechi de
încălțări. Această recomandare este cu totul neglijată în cazul femeilor. Chiar
și cea mai neînsemnată fată de prăvălie socotește că e de demnitatea ei să
poarte astfel de încălțări elegante (Gerhard Velburg, În spatele frontului.
Marele Război așa cum l-am văzut eu. Decembrie 1916-iunie 1918. Însem-
nările unui soldat german în România  ocupată, Editura „Humanitas”,
2018, p. 51:211-212).

La 1938, Geo Bogza publică reportajul „Orele orașului”; la ora 5
dimineața se înregistrează goarna de la cazărmile din marginea orașului și un
moment crucial la tipografii: secretarii de redacție, obosiți și palizi, „au înche-
iat” ediția, cu ultimele știri primite prin telefon, lîngă linotipuri. Acum rotati-
vele și-au început uruitul lor uriaș, devorînd  sulurile de hîrtie. La ora 5 dimi-
neața, în subsolurile tipografiilor, rotativele scuipă munți de ziare, învîrtin-
du-se cu maximul de  turații, ca mașinile unor transatlantice luate la întrecere.

Din cotloane, de prin subsoluri, de sub poduri, ceata vânzătorilor de
ziare se îndreaptă spre tipografii. Rupți, murdari, plini de păcură și de cărbuni,
vînzătorii de ziare se masează la ușa tipografiilor, în întunerc, în frig, în ploaie,
așteptînd clipa cînd vor putea striga pe străzi marfa lor proaspătă, încă fier-
binte, dar din păcate de o calitate tot mai îndoienică. (Geo Bogza, Scrieri în
proză, Vol. 1, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1955, p.151). Dictatura
regală introdusese cenzura.

Mircea Grigorescu (născut în Râmnicu Sărat), director la „Timpul”,
îl trimite, în 31 august 1943, pe Alexandru Baciu spre a fi martor și, eventual,
reporter la una dintre inițiativele Consiliului de Patronaj, condus de soția Ma-
reșalului: Era ultima lor „operă de caritate”, care trebuia să ridice „ștacheta
estetică” de difuzare a cotidianelor din capitala țării.

Asta se întâmpla tocmai când ziarele se străduiau din greu să apară
zilnic și mai că ar fi refuzat să fie tipărite, căci frontul de răsărit se apropia
rapid de meleagurile noaste.

„Ceremonia” avea loc în Piața Victoriei și șeful Statului își face apa-
riția, la ora 12 fix, cu punctualitate militară, înconjurat de cârdul feminin, care
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arăta mândru de fapta sa. (...)
Mareșalul cercetă cu atenție noile uniforme ale fiecărui țigănuș sau

bătrânel, unuia îndreptându-i tunica ori șepculița, altuia încheindu-i câte un
nasture. În nici un caz nu arăta vreun semn de mulțumire, spre ciuda însoți-
toarelor care-l înconjurau gîngurind stăruitor. În sfârșit, după ce dă un ocol
destul de sumar patrulaterului strâmb de „difuzori” în haine noi, se opri brusc
și ordonă cu voce tunătoare: „Scoateți-vă bocancii!” Schimb de priviri uluite
în preajma lui. Cu chiu cu vai, încet, cu greutate, jalnicii posesori ai noilor
uniforme prinseră să se descalțe. Stupoare generală! Ba unii își dezvăluiau
niște obiele împuțite, ba alții ciorapii zdreanță, ba ceilalți doar pielea picioa-
relor de o crasă murdărie. Și pretutindeni se răspîndi un miros pestilențial.
Mărimile Consiliului de Patronaj încremeniseră, mai să leșine. Mareșalul le
privi furios și făcu stînga împrejur, grăbindu-se spre biroul său, fără măcar
să le mai salute, darmite să le mulțumească (Alexandru Baciu, Din amintirile
unui secretar de redacție. Pagini de jurnal 1943-1978, Editura „Cartea ro-
mânească”, 1997, p. 20-21).

Cu aproape un secol în urmă, pentru doctorul Ștefan Episcupescu, tot
picioarele erau cele mai murdare părți ale trupului. În 1846, când scrie Practi-
ca doctorului de casă, recomandările sale legate de curățenia trupului sunt
destul de înaintate, dar folosirea apei este o cucerire, însă nu una curentă și in-
dispensabilă. Chiar dacă afirmă că „ținerea și statornicirea sănătății omului”
sunt strâns legate de „curățenia trupului”. „Întinăciunea trupului” poate fi în-
depărtată cu „spălarea, vânturarea și primenirea hainelor”. De spălat ar trebui
să se spele mai des picioarele, fiindcă ele „răsuflă cea mai îngroșată unsoare,
întinăciune”. Cât de des? De vreo două ori pe săptămână ar fi suficient...
(Constanța Vintilă-Ghițulescu, Patimă și desfătare. Despre lucrurile
mărunte ale vieții cotidiene în societatea românească 1750-1860, Editura
„Humanitas”, 2015, p.202).

În 1984, iacătă, sunt treizeci de ani de atunci, Radu Albala publică
volumul „Desculțe”. trei povestiri, prima fiind „Tuța”; acțiunea se petrece un-
deva în a doua decadă a secolului trecut.

Să tot fi avut (deși, cu fetele de la țară aproximația e totdeauna ris-
cantă) vere cincisprezece-șaisprezece ani, era trupeșă, chipeșă, oacheșă, cu
ochi de un verde închis în care ni s-a părut că vedem lucind niște paiete, purta
ie, dar sub bete cobora, lucru mai rar pe atunci în  părțile acelea, fustă de
stambă roșie, înflorată, de oraș, scurtă până sub genenchi, lăsînd să se vadă
o pereche de gambe zdravene, totuși gingaș strunguite, la fel ca gleznele fine
și rotunde și ca tălpile cu care stinsese focul, destul de micuțe pentru statura
ei, de la călcîiul negru și crăpat, cărnos și masiv ca o copită de cal de Buco-
vina, pînă după scobitura piciorului, neverosimil de  delicată și de îngustă,
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trasă cu eleganță de florar, la monturi, de unde crescute, pesemne, de când
lumea, slobode de orice îngrădire, degetele se înfoiau brusc, ca un evantai..(...)

Ne-am  pomenit cu ea acum vreo patru-cinci ani. Rătăcea hărtănită
și despletită pe malul gîrlei și vorbea într-aiurea, de foc, de flăcări. Cum era
la puțin timp depă nenorocirea de la Costești (incendiul unei biserici,  n,m,),
am dus-o acolo, în sat, dar n-a recunoscut-o niciunul să-i fie nici soră, nici
fată, nici nevastă. Am dat veste și la jandarmerie, i-am publicat fotografia în
„Universul”, dar tot a nimănui a rămas. Atunci am oploșit-o pe lîngă noi.(...)
Coase, brodează, de ți-e  mai mare dragul. Dar e neroadă. (...)

- Poartă, vai de mama ei ce poartă, dacă-ți spun că e  tută! Cojoacă,
scurteică nu rabdă, și cîte nu i-am dat, cam așa cum o vezi  acum, în ie și
stambă, doar niște tuzluci dacă mai trage, umblă și-n miezul iernii.

După ce un prieten îi povestește convalescentului (răcit cobză) filmul
„Quo vadis” pe care îl văzuse la București, cîte ceva despre persecutarea creș-
tinilor și despre incendiul Romei, seara, Tuța, venită să aprindă lămpile și să
se uite prin sobă, are o altă impresie, aparent verificată, despre imperatorul
piroman: - Împăratul ăsta, Nero, începuse să depene ea, domol și în alese cu-
vinte, nu era chiar așa de nebun. Ca toți cei din neamul lui, care nu era un
neam de rînd, era tare școlit și aplecat spre muzică și filozofie, ba chiar un
înzestrat poet. Mie și suratelor mele ne-au plăcut întotdeauna filozofii și celor
care s-au priceput să ne găsească și să ne ivească din mijlocul flăcărilor nu
le-a părut rău că ne-au cunoscut. Marcel va  primi și el, a  doua zi dimineața
această poveste, plus un bonus explicativ: supărată de repetatele infidelități
ale împăratulu și ademenită de mintea mult mai bogată a unui filozof, Seneca,
îl părăsise pe cel dintîi; acesta, văzînd că  n-o poate aduce la dînsul cu cîțiva
bușteni aprinşi în vatră, concepuse ideea demențială de a pune să se dea foc
întregului oraș, socotind că din atîta pîrjol e cu neputință să n-o silească a se
ivi. Marcel  observă că povestirea se sprijină pe cîteva fapte istorice consem-
nate în „Analele” lui Tacit.

Coincidențele bizare se aliniază ca planetele deasupra satului din Olte-
nia: Tuța completează o istorie a lui Anatole France, „Rotiseria”, ca martor
ocular și actant al nebuniei baronului d´Astarac, care se îndeletnicea cu expe-
riențe de alchimie, pentru care nutrește remușcări: n-avea să-și ierte niciodată
fapta cea rea pe care a făcut-o, luînd viața iubitului ei și, ceea ce credeam sau
nu, o chinuia cel mai mult de atunci și pînă azi, și e ceva vreme trecută, era
că a lăsat să piară biblioteca astaraciană, regina bibliotecilor, comoară tot
atît de bogată ca aceea și Alexandria Ptolemeilor. Meșteră în artele focului,
în lipsa unui fierar, făurește o potcoavă pe care o pune, ea însăși, unui cal.

Un cântar pe care, alături de testatorul propriei ponderi, e invitată și
Tuța, o ia razna. M-am suit și eu. Pe cadran: 65,5000. M-am suit împreună cu
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Tuța: pe cadran citeam 16,300. Aparatul este „reabilitat” printr-o anume teorie
științifică născută în secolul al XVIII-lea, potrivit căreia arderea nu era decât
eliminarea, dintr-o compoziție chimică, a unui element specific focului, ele-
ment prezent în orice corp material și denumit flogiston. La obiecția altor sa-
vanți că, prin ardere, corpurile devin nu mai ușoare, ci, dimpotrivă, mai grele,
adepții teoriei au susținut că flogistonul acela al lor avea greutate negativă
(...). Arcanele/probele se acumulează treptat.

La  râu, Tuța se scufundă și aduce în bațe, ca pe un prunc adormit, o
frumusețe de crap, și, ca un magnet aglutinând stranietăți, are loc următorul
proces: Își stoarse părul care se uscă aproape instantaneu, ca sub acțiunea
unui „Főhn”; apa i se scurgea de pe ie pe brațe și de pe fustă pe picioare ca
pe o pînză cerată; pielea îi era complet uscată cînd o apucai pe după umeri,
ca să mă sprijin... Naratorul leșină (insolație sau ce?, explicația rămâne am-
biguă) și, cînd redevine conștient, se afla în brațele ei: Mă săruta și mă dez-
merda pe frunte, povestindu-mi despre un alt iubit al ei, domnul René  filozoful,
care scrisese, așa cum i-l dictase ea însăși, nu știu ce discurs despre nu știu
ce metodă. Avataruri.

Narațiunea se precipită: Tuța e acuzată, pe nedrept, de una dintre mu-
safirele casei că a furat un pandativ; în noaptea de Înviere, închipuita păgubasă
era la biserică, când canaturile ușilor lăcașului sfânt se trântesc și clădirea se
aprinde. Acuzatorul este, de această dată naratorul, care îi spune Tuței: - Ai
fost în stare, murmurai ca în transă. Ca să te răzbuni, să te răzbuni pe tot.
Aflând că domnișoara Mélanie, este înăuntru, Tuța deschide ușile bisericii în
flăcări și o extrage, vie, pe fosta persecutoare; la moftul panicat al celei salvate
(că i-a rămas pandativul înăuntru) Tuța promite să-l recupereze, intră și nu mai
revine; n-a fost găsită nici printre morții din biserică (...) și nici vie n-a mai
văzut-o nimeni, niciodată. Dar, de neimaginat, în mijlocul cărților bisericești
distruse de foc, al odoarelor torsionate de văpaie, al stranelor și lemnăriei
carbonizate și al grămezilor de cenușă, a fost aflată stând, ca în vitrină, in-
tactă, pe un analog deasemenea scăpat neatins ca prin minune, o pereche de
escarpini cu tocul de unsprezece centimetri. Erau aceia, primiți de ea în dar,
la „Vultur. Mare magazin universal”, care, ca în basmul cu Cenușăreasa, erau
parcă de-acolo, se potriveau perfect pe piciorul desculței.Vânzătorul o între-
abase prevenitior: - Nu vă strîng, nu vă jenează așa niște escarpini?

- Nu mă scarpin deloc, ne asigură Tuța. Mă simt foarte bine, adăugase
desculța. (Radu Albala, Desculțe. Trei povestiri, Editura „Cartea româneas-
că”, 1984).

O  altă „desculță” a lui Radu Albala, este Tamara. Fosta deținută
maqisardă pledează pentru mersul fără de încălțări, o redescoperire a naturalu-
lui, făcută la plimbarea de rond din curtea închisorii franceze. Într-o zi mi s-a
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rupt cureaua de pînză de la sabot, se fluierase de plimbare, nu mai era chip
de zăbovit. Am ieșit desculță. Ei bine, atunci am descoperit ce mină de insolit
este umbletul în picioarele goale, altunde decît pe un covor sau pe nisipul
plăjii. ....fiecare pas desculț mă purta într-o miraculoasă „terra incognita”.
Ici o pietricică, colo o denivelare, sau (minune!) o mică băltoacă pe care ori-
cum n-o puteam ocoli fără a comite infracțiunea de a ieși din rînd, un pas pe
teren fierbinte, următorul pe o palmă de loc răcoroasă, aflată sub umbra unui
copac, și searbădul ocol al curții închisorii se transforma într-o expediție de
argonauți, plină de neprevăzutul oceanelor și țărmurilor virgine, străbătute
cu un delectabil sentiment de libertate, alcătuit dintr-un straniu amestec de
trufie a sfidării conveniențelor și de profundă, perversă, carmelită smerenie.
Este acum la noi, mai spune ea bînd încă un pahar, o foarte tînără șansonetistă
care colindă cafenelele Parisului îmbrăcată într-un pulover negru fără mîneci,
cu  pantaloni lungi, tot negri, și desculță. Am întrebat-o într-o zi de ce, și mi-a
răspuns cu puritate melodică, aceeași care-i animă cîntecele că fiindcă n-are
pantofi și nici bani să-și cumpere. M-a dezamăgit, dar numele memorează-l,
o să mai auzi: Juliette Greco. Am auzit adesea aici spunîndu-se, despre cîte
un neam prost: „e la prima generaţie în pantofi”. Cît mă privește sînt foarte
mîndră să fiu prima generație fără pantofi.

O beatnică, o hippistă avant la lettre, am putea zice, o redescoperitoare
a deliciilor „bunului sălbatic” al iluminiștilor francezi. După un tur de orizont
al Bucureștiului monden și crepuscular, când venirea rușilor era iminentă și
cine (mai) putea începuse să plece, Tamara apare călare, după decolarea avi-
onului, este azvârlită din șa, după care fata începu să alerge după avion. Acesta
se opri o clipă, credeam că acum îl ajunge, dar nu, pilotul făcuse „punctul
zero” și, sporindu-și turația, se dezlipi de pămînt. Și atunci, în zgomotul acela
grozav, întocmai cum, cu doi ani în urmă în liniștea de argint a unei neuitate
nopți de iarnă, o văzusem, arătare fosforescentă, depărtîndu-se de vale pe ser-
pentinele înzăpezite, tot astfel o văzui acum ridicîndu-se și plutind, cu mîinile
ridicate, la numai cîteva palme distanță de pasărea după care urca, fără s-o
poată prinde, fără s-o poată atinge, urca, urca, pînă cînd ca într-o imagine
cinematografică prost cadrată totul pieri prin colțul din stînga al ecranului.

Cînd m-am trezit, știam că n-am s-o mai văd  niciodată.
Pigmentul unei istorii mai apropiate, în „Femeia de la miezul nopții”,

unde un „orfan” al vechiului regim, vidat și prin sinuciderea unei iubite ru-
soaice (din casa lor și din averea lui se alesese praful, ca să mai lungească,
în chip derizoriu, viața unor ultime rezerve încă o lună două trei, cînd aveau,
nu-i așa, să „vină americanii”) incendiază localul „Paradis”, în înțelegere cu
patronul, căruia îi plătea „caprițul” de a vedea un sinistru cu bani care n-aveau
viitor (Aferim pagubă, azi-mâine tot îi iau ăștia prăvălia!) o cârciumă de car-
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tier: Limbi de foc și trîmbe de fum țîșneau la nivelul trotuarului, pe ferestrele
a cărei lemnărie uscată ardea troznind. 

- Ne ducem dracului, zicea Adrian. Cade Bizanțul. Arde Roma.
Radu Albala, un devot al lui Mateiu Caragiale, avea, pentru cunoscă-

tori, „părțile sale”, ce îl distingeau între „strejinopții” Bucureștilor și chiar ad-
miratori. Să zicem că printre atîtea lucruri serioase ne-am apuca într-o zi să
facem o năzdrăvănie, ne-am  apuca, adică, să reconstituim Arnotenii, vechii
Arnoteni. Ei bine, cum nu mai sînt pe lume Ion Barbu și Tașcu Gheorghiu și
chiar nea Aurel Baranga, eu unul l-aș numi arhitect și constructor numai și
numai pe Radu Albala. (...) Pașadia merge, în fiecare zi, cu sufertașul la can-
tina Fondului literar ca să-și ia porția de vitregie contemporană. Și nici nu
costă mult: 17 leușteni porția. Jocul zeilor și al întîmplării, Radu Albala e
semănător de datini ortodoxe (Fănuș Neagu, A doua carte cu prieteni, Edi-
tura Sport-Turism, 1985, p. 157-158).

Al. Săndulescu, critic și istoric literar, memorialist, tot un vlăstar al
fostului județ Slam Râmnic, nota, la 1 septembrie 1958: M-am întâlnit cu Radu
Albala, coleg de editură (E.S.P.L.A.?), și el pe punctul de a fi dat afară. Evreu
foarte cultivat, plin de morgă, poartă în permanență papion și batistă albă în
buzunarul de la piept al hainei, chiar și în lunile de caniculă. E un împătimit
de Mateiu Caragiale și de București, mare chefliu și petrecăreț. Știe o mulțime
de lucruri pe care le povestește cu farmec într-un limbaj pitoresc, mimând pe
acela savuros de mahala. Am stat la un pahar (el de vodcă, eu de bere) într-o
grădină din Parcul Domenii. Îmi permit să-i spun, glumind, că coreligionarii
lui dețin posturi importante peste tot, el, neangajat în politică, s-ar putea să
ajungă un pârlit de șomer, ca și mine, și să-l întreb de ce nu pleacă în America,
unde maică-sa, recăsătorită acolo, îl invită mereu. Spirit boem, poet senti-
mental, profund atașat de țara în care s-a născut și mai ales de străzile și câr-
ciumile Bucureștiului, îmi răspunde cu o dulce melancolie în priviri: „Unde
mai găsesc eu, măi Sandule, un apus bucureștean ca cel care se vede?” (Al.
Săndulescu, Operație pe cord deschis, Editura „Universal Dalsi”, 2002, p.
150). 

Dintr-o onorantă suită de fragmente din cronicile celor care au scris
despre volumul „Desculțe” (atașat la volumul „Făpturile paradisului”, „Des-
culțe vechi și noi”, 1987): Nicolae Manolesu, N. Steinhardt, Marian Papahagi
și Alexandru Paleologu, cităm din ultimul: „Povestirile lui Radu Albala oferă
o lectură delectabilă (calitate desuetă azi, în plină modă a plictisului) care, sub
un aer de glume livrești și sub anecdotică picant, invită la meditație asupra is-
toriei și destinului.

Într-un volum de memorii (și interviuri), Zaharia Stancu se căina, cu
măsură și acceptarea autopersecuției, în fond, a destinului: „Desculț” mi-a
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umbrit poezia. „Desculț” mi-a umbrit toate cărțile pe care le-am scris din de-
cembrie 1948 și pînă azi. Dar „Desculț” m-a și ajutat: m-a făcut să scriu mai
departe, să caut ceva nou, deosebit. Așa mi-au apărut, rînd pe rînd, „Rădă-
cinile sînt amare”, „Jocul cu moartea”, „Pădurea nebună”, „Șatra”, „Ce
mult te-am iubit”, „Vîntul și ploaia”.

Dacă mai iubesc această carte! O iubesc încă și o voi iubi totdeauna,
cu toate  necazurile pe care mi le va mai face, căci, nu există îndoială, „Des-
culț” îmi va mai face necazuri, chiar după moarte (vezi și personajul Cody,
din serialul „Dual Survival”, difuzat de „National Geographic”, ce străbate
Alaska, jungla amazoniană dar și deșerturi, în pantaloni scurți și picioarele
goale; câți din cei care s-au uitat „pe sticlă” își vor fi amintit de Zaharia Stan-
cu?).

La jubileul romanului „Desculț” (douăzeci și cinci de ani), pornit de
la un foileton în „Contemporanul”, după o deplasare în teren cu „sarcini de
partid”, când nu mai poate să scrie „un articol cu caracter politic”/editorial, a
început să  scrie niște „amintiri dintr-un trecut al meu foarte îndepărtat”, scurte
schițe, continuate mai apoi. Nu m-am gîndit cîtuși de puțin că s-ar putea ca el
să aibă un mare succes în țară. Și cu atît mai mult nu m-am gîndit deloc că
„Desculțul” meu va avea mare succes în lume și, că, într-adevăr, el va face o-
colul pămîntului încălțat cu „sandale de aur”. Ediția „princeps” (a se ierta
acest termen editorial/bibliofil cu iz monarhic) a romanului avea 10.000 de
exemplare, tiraj neatins în 1948 de alte cărți.) (...) În creația literară, nu se
pot lua măsuri, se pot da sfaturi. Dar măsuri de ordin administrativ, dacă se
iau, ele nu duc la nici un avînt creator, la nici o izbîndă. (vezi Tezele de la
Mangalia, 1972, după vizita lui Ceaușescu în China) (...) În momentul de  față
pregătesc un volum de versuri și una sau două cărți de proză, care ar trebui
să apară cu puține zile înainte de Congresul al XI-lea al partidului. Va fi modul
meu de a slăvi partidul din care fac parte, în forța și înțelepciunea căruia cred,
și  de a  bucura oamenii... (Zaharia Stancu, Viață, poezie, proză!..Confesiu-
nile lui Darie, Editura „Eminescu”, 1975, p. 171-183)

Între cărțile pe care „colțosul” „conul Zărică” (al doilea roman, după
„Desculț”, a fost „Dulăii”) nu a mai apucat să le scrie, se număra, după cum
declara revistei „Tribuna”, „Răsare soarele” (după 23 August 1944); aici era
vecin de sensibilitate istorică cu Ceahlăul prozei românești, Mihail Sadoveanu,
care observase, mult mai devreme, că „Lumina vine de la Răsărit”. Se explică:
năzuiam să descriu cele mai importante dintre acțiunile partidului nostru, de
cucerire totală a  puterii, cum am făcut în „Vîntul și ploaia”, și o așezare a
unei lumi noi. Lumea veche trebuia să fie zguduită din temelii și  să fie în-
locuită cu o lume nouă. Din lumea veche făcea parte și V. Voiculescu, medic
militar pe frontul Moldovei, coleg de pagină cu Z.S. la „Gândirea”, pentru
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care n-a intervenit spre a nu fi întemnițat. Despre debut: Tinerilor le lipsește
uneori temeritatea, și bunăvoința celorlalți este dătătoare de curaj. Contează
foarte mult să ai un sprijin la început de drum. Am prins și eu atunci, ceva
curaj, mai ales că între timp îi cunoscusem pe doctorul Vasile Voiculescu, Ion
Pillat și alții, care-mi citeau versurile încă din manuscris și mi le susțineau.
Târzia întemnițare a scriitorului medic, în lotul „Rugului aprins”, de la mânăs-
tirea Antim, situație în care, la rugămintea fiului celui prigonit, a refuzat să se
implice, o descrie ca pe o capcană (cine hăituia mai bine decât Alexandru Dră-
ghici?), pe care nu a avut abilitatea de a o evita: Doctorul Vasile Voiculescu
n-a făcut nici un fel de politică, aș putea spune că politica nu l-a interesat
niciodată. Curînd după 1944 s-a pensionat și s-a retras la casa lui, mai mult
decît modestă, de pe strada Mihail Kogălniceanu. Aici își trecea zilele citind,
studiind încă și, mai mult, scriind. I s-a întins o cursă. Nu știu de către cine.
A căzut în ea. A trăit cîțiva ani, trai pe vătrai, hai să spunem „departe de
lume”. Cînd  s-a întors între ai lui, avea aproape optzeci de ani. A mai trăit
ce-a mai trăit și s-a stins. Nimic mai  mult. Ne sutor ultra crepidam. Deși toate
meseriile sunt nobile, mai ales prin stângacea lor suferință; Florin Mugur no-
tează un amănunt, la prima vedere, pasabil: Mă duc să-mi repar bocancii peste
drum, la cizmar. Închis. Un bilet în vitrina goală: „Mia murit nevasta” (Florin
Mugur, Schițe despre fericire, Editura „Cartea românească”, 1987, p. 160).

Arhivele CNSAS, această Altamira a suferinței dar și grotescului a
peste patru decenii de istorie: În aprilie 1963, cu 10 zile înainte de moartea
lui Vasile Voiculescu, un tovarăș Apostol, internat în Sanatoriul C.F.R. Cra-
iova, îi dedica o poezie lui Alexandru Drăghici, brutalul ministru de interne
din anii stalinismului, socotit de „apostolul” ceferist un „eminent conducător
și valoros comandant suprem intern al  R.P.R.”. (...) Tu scump și drag coman-
dant suprem milițian/ Ce porți epoleții tăi acolo cu elan/ Pe infractorii cei
nelegiuiți îi prinzi/ Și pe dușmanii poporului îi învingi./ În aceste cumpene
grele, mereu externe,/ Tu stai de veghe cu înțelepciunea ta/ Steagu roșu să tri-
umfeze. Toți înainte,/ Tu cu vigilența, eu cu pana mea... (Marius Oprea, Ade-
vărata călătorie a lui Zahei. V. Voiculescu și taina Rugului Aprins, Editura
„Humanitas”, 2008, p. 278-279).

Cum ar putea să se alăture acestui „desculț”, poemul într-un vers
(„Friză”) al unuia din protectorii săi din tinerețe, Ion Pillat (care a murit la
timp pentru a evita pușcăria, unde a ajuns fiul său, Dinu): De când îți legi san-
dala, s-au dezlegat milenii (Ion Pillat, Poezii, antologie de Dinu  Pillat, Vol 1,
Editura „Minerva”,1967, p. 195). 

Un ignifil pare a fi și Magistrul Mihai Ursachi, încă de la volumul de
debut, „Inel cu enigmă”: De-am arde adânc, de-am da foc cunoștinții/ a tot și
a toate...Ci sufletul veșnic/ tu zici  că persistă? / Doar dinții, doar dinții,/ năluci
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de ivoriu...aprinde-mi un sfeșnic ...,(„Doar dinții...”), urmând, în „Missa so-
lemnis” – poemul „În flăcări”: Pasăre gravă/ cine ești tu/ care îmi vrei/ Sin-
gurătatea?// Din ce te tot naști/ și te hrănești/ Cu singurătate?// „Sângele meu
- / purpura singurătății./ Din flăcări,/ pe veci pentru flăcări,/ în flăcări... În
evocarea „Jocul” („de-a Ildiko și de-a Attila”), din volumul „Poemul de pur-
pură  și alte poeme”, întâlnim, sub patină livrescă, aceeași absorbant-suicidară
propensiune: Părea c-am fost copii cândva/ în verdele Septentrion/ și doica
noastră ne citea,/ din cartea lui Marcel Brion// Că ne jucam un straniu joc,/
un joc cu flăcări și cu sânge;/ iubite, dă-mi acum, te rog,/ pumnalul tău, ceva
mă strânge. Un autodafeu este arta, o încununare și o sfidare a durerii: Nu-
mi spune că-i egală cu sine suferința.../ E un incendiu sacru ce mistuie și arde/
ca o făclie-jertfă pe un altar Ființa/ de-a pururi dătătoare de veață și de
moarte („Rosa cogitans”). „Balada nopții de aur” vine pe aceeași dâră de pur-
pură și foc:  Dar o iubire însângerată, scăldată în sânge, o iubire în Domul/
incendiat, un incendiu de sânge și foc, incendiul de sânge/ a tot și a toate, un
naufragiu prin flăcări, în marea de sânge... Cizmele cu tocuri „scarlate”/roșii
apar și în asfințitul crailor mateini, caii fiind asimilați animalelor pshihopompe,
dacă nu chiar purtătorii cavalerilor apocalipsului: Neconcepută făptură.../ Caii
hieratici dau buzna-n odaie,/ incendiu, incendiu! Flacără pură/ acum și de-a
pururi, acum și de-a pururi...Așa e („Divanul Cailor cu Inima, sau despre
Scarlatină”).

În volumul „Nebunie și lumină” (1998), viziunea acestui spațiu sud-
estic este „recuperată”, din perspectiva fostului deținut politic din categoria
„frontieriști”, în „Vecernie”: Dar ce să spun? O mare de sânge, una de pă-
cură,/ Dunărea roșie, munții închiși în obezi de jăratec, și moartea/ purta un
ciocan și o seceră: „Asta ți-e partea,/ suflete al meu”. A fost „norocul” celor
ce au trăit, cum formula N. Labiș, „în miezul unui ev aprins”. Acum când ei
nu prea mai sunt, pieriți în noapte-adâncă,  făclia vechilor lecturi ne dogorește
încă.
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Dan Manolescu
(1951 - 2016)

Solitudini
Credeam că există limite
în jurul biografiei mele.
Acum amintirile
mă privesc prin fereastră;
Numai eu am uitat că sunt ani

de când visez fără ele.

Apa unei ploi

Mă chinuie gânduri şi-am ridicat
în jurul meu,clopot de-aramă,

al tăcerii.
Pe trunchiuri de-ntuneric,
se prelinge mut
apa unei ploi bătrâne



Traian Gh. Cristea

NEÎNCĂPUT ÎN DEFINIŢII
„Poetul. Un donator de sânge la spitalul cu-
vintelor.” 

Lucian BLAGA 

AMICI - FEŢE ŞI MĂŞTI
.
..cu văzul biciut de 
comedia bufă spre 
dispreţul paiaţelor- 
belferi fabricaţi peste noapte- 
iau un pumn de lumină şi 
strig în pustiu : 
Poetul nu-i ceea ce cred 
plescăitorii de palavre 
râşnitori de bizarerii sonore 
buboase găunoase inodore...

Poetul nu-i risipitorul 
de rostiri confecţionate 
pentru stoarcerea ovaţiilor- 
splendide baloane de săpun- 
nici acrobatul rostirilor gongorice 
deghizat în taumaturg dosind 

gânduri hulpave de îndestulare 
de slavă... 

Poetul e răstignitul anonim 
pe crucea cuvintelor cel care 
scoate gemete înspinate 
din răni ascunse ; 
e nesomnul JERTFEI 
busuioc sfinţit în altar 
e lumină lină dor încercănat cu jar 
sângerând în lumină-cântec amar...

ORGOLII POLICROME

orgolii măreţe desculţe bizare 
ascunse în zâmbet lăuntric- 
obeze varietăţi ale frustraţilor; 
orgolii-din infirmităţi de taină 
orgolii hulpave de caviar de 
urcuşuri facile pe scări de serviciu; 
orgolii nutrite de verii taipani  
iraţionali ne-ndurători urcaţi 
în măriri tenebroase din 
aste vremuri nebune; 
orgolii lovindu-ne brusc 
fără decenţă fără clemenţă 
ne-nproaşcă răbdarea lumina 
respiraţia până la amiaza răbdării... 
iată-i renăscuţi pe Satan pe Iago în 
costume sobre de orgolii 
multicolore inodore pozând 
în apostoli supermoderni experţi ai
licitaţiilor oneroase unde 
adevărul credinţa cinstea
n-au niciun doritor; 
orgolii de sfertodocţi cu feţe fardate 
şi respiraţii nocive... 
Graţie lor ajuns-am pauperi 
cu sufletul în două luntre... 

Slăvite William, chiar şi astăzi 
să fie Virtutea doar un moft...?!
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ISPITIRE-DULCE DEZASTRU
.... cu măşti şi braţe deschise şarpele 
aşa rând pe rând spre ademenire 
mă vâna cu Desfătarea Trufia 
Lăcomia din propria-i visterie... 
Mamă smulge-mă ia-mă înapoi -

strigam!!! 
...puzderia de lumeşti vătămări 
mă chemau  cu sunete dulci 
de sirene scăldate în patimi; 
mă chemau; în genunea vecilor
clinchet de clopote... 

...Se-aude şoptire: „Smerenia este
arta  care te trimite la tine, 
să stai cu tine 
adâncit în tine.” * 
_______ 
*Arsenie Papacioc

AMICI - FEŢE ŞI MĂŞTI

…amicii de faţadă suiţi în trufie 
amicii de timp sublimat 
de ambiţii de rugi diabolice 
umbriţi de orgolii pasagere 
ascunse vederii noastre absente; 
...amici - enigme mistere bine 
hrănite în adânc înverşunaţi 
pustiitori de suflete blegi- 
cât îmi lipsiţi! 
...amici cu falsă inocenţă pe buze 
în zâmbet în priviri 
protectori iubitori gata 
să ne lepede solemn pentru primul
oscior cu măduva plină de ambiţii; 
...amici năpădiţi de pecingini 
lăuntrice  deveniţi genii 
pestriţe înalte solemne 

transfiguraţi de viruşi la modă, 

ignorându-ne cu artistică delicateţe 
când bolta dă semnul final... 
Daţi-mi să gust licoarea trădării 
să cred în otrava ciobitului pocal! 
Domnule La Bruyere, 
Où nous sommes des amis vrais ? * 
_____________ 
*Unde ne sunt prietenii adevăraţi?

CU CINE SĂ ÎMPART VINOVĂŢIA? 

…mă plictisesc de mine 
de la un timp simt năvala 
Doamnei în alb 
mi-aud sufletul aprins 
în sunet năvalnic 
...scăpat din strâmtoare 
sudui lăuntric destinul
mă simt ignorat evitat fentat 
şi de data aceasta; 
Doamne, nu mă certa 
pentru că n-am maniere! 
Frica din ţeastă a trezit 
fiara din mine ! 
Cu cine să împart vinovăţia?

EVADAREA DIN ADÂNC 

…prea lăuntric nu voi să fiu n-am har 
sunt zănatic fugar din mine 
prin sete de lume; 
dau drumul la arşiţe fără oprelişti 
pradă ultimei destrămări; 
nevrednic îs de iertare, Sfinte! 
Sunt la cheremul Doamnei în Alb 
mă ameninţă mă ignoră 
nu-mi pasă de ea nu mă tem 
n-o bag în seamă căci 
habar n-are ce este lumina 
de-aici lumina de SUS 
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Ignoranţă-parazit al sublimului ?
PANTA ULTIMEI TRĂDĂRI

…priviţi... nu vă minunaţi de pofta
cu care savurăm noxe de spirit 
miresme elegant otrăvite... 
vrem mai mult... cu mult mai mult! 
lăcomia vederii lunecă 

în iscodiri fardate 
pe panta delicatei trădări... 
încifrăm versuri iţe existenţiale texte 
de legi sub care mocnesc de trufie 
şiretenie de propria 

chivernisire obeză; 
...trăim repede! semenul 

aprinde spăşit 
lumnări de milogire - falsă căinţă - 

şi cere!
încolţit de neputinţă cere întruna...

cere... 
„treaba lui, ce-mi pasă?!” 
altul fraudează credinţa faultează 
bunul-simţ în braţele satanei...
„ei şi,  ce-mi pasă?!” 
Vederea se-ascunde în licurici 
să nu se simtă „cuvioşenia” 
noii monstruozităţi lăuntrice. 
Câtă blasfemie 
sub indolenţa noastră!

MEFISTO JUBILEAZĂ 

…sărută icoane cerşind îndurare 
cu gândul aiurea 
schiţează strâmb semnul Crucii 
mimează căderea într-o mătanie 
să nu i se vadă identitatea 
cea de dincolo de aparenţe; 
recită psalmi pururi înlăcrimat 
să nu i se vadă colţii rânjetul iluziei 
să nu se ştie că fuge de tămâie 

de smirnă de agheasmă biciuit 
de trudnice pofte; fuge 
se-ndreaptă spre fratele geamăn 
cu liniştea noastră drept pradă... 

Mefisto învingător îi dăruie 
MAGNA CUM LAUDE.

VINOVĂŢII 

… n-am ce vă face...
limba sufletului meu 
nu-i ca limba clopotului...
tace plină de ostentaţie; 
lăuntric sunt un recif de corali 
din calcarul atâtor eşuări... 
trecător printre semeni ajuns-am 
obiect raţional brodat cu uricioase 
imperfecţiuni: nu ştiu să-mi păcălesc 
aproapele nu sunt în stare să fraudez 
speranţe să vând indulgenţe 
la preţ promoţional... 
nu sunt capabil să mă bat cu pumnul 
în piept să răspund la comenzi 
să linguşesc elefanţii puterii;
într-un cuvânt n-am stil 
de fiinţă superioară n-am 

creier modern... 
izgoniţi-mă din cetate 
nu pot decât să vă-ncurc; nu pot 
să-mi scot la licitaţie iubirea 

credinţa, 
troc nu pot face cu adevărul
cel sfânt nici cu cel trucat de voi... 
da, sunt de prisos! neînstare 
să mă fac frate cu cel de pe comoară 
până voi trece gârla... 
Daţi-mi voie să mă logodesc 
cu adâncurile apei de Sus! 

Om de lume nouă nu veţi mai putea
face din mine, 
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după chipul şi asemănarea voastră!
NICIO MOARTE

… voi mincinoşi fluturi călători 
prin nefire nu-mi umpleţi aşteptările 
cu dezmierdări învinse; 
adâncul apelor lăuntrice n-are hotar 
orbii nu pot pescui întrânsele… 
Aminte să luaţi! nicio moarte 
nu-mi poate ucide azurul 
mai am încă destulă iubire 
în aripile mele de visare 
încât s-ating infinitul! 

La vita e una corsa alla morte?!*
*Viaţa este o alergare spre moarte?!

METAMORFOZARE… 

…o! iubiţi confraţi, arborele poeziei 
lăcrimează de prea multe cuvinte

parazite 
„non multa, sed multum!” 
...suspină de eludarea gemetelor
grele de esenţe tari din polenul

gândirii noastre; 
se cere o soluție pentru eliberarea 
adevărului din lanţul alergăturii 
zilnice; ochiul urechea tictacul inimii 
spun multe  însă despre tremurul
freamătul tumultul  zilei ceţoase -
nicio vorbă; 
omul lăuntric s-a emancipat 
are planuri mărețe dureroase... 
iată-l devenit păianjenul care-şi țese
pânza pândind tacticos prada... 
are propria-i strategie: 

atacă surprinzător 
apoi se declară salvatorul nostru... 
„HOMO HOMINI LUPUS EST!” 
Să fie adevărat, Doamne?

FERICIŢII DE-O CLIPĂ

… de când lumea şi pământul 
nu geniile nici înţelepţii 
s-au bucurat de cinstire... prostia
naivitatea ipocrizia le-au luat înainte;
în scaun domnesc - 
jurământul cu mâna pe Biblie urlă… 
acrobaţii falsului curcubeu jubilează 
sărută crucea şi sorb 
elixirul măririlor nemernice; 
banul-fruct adorat modelează 
încoronează fericiţii de-o clipă!

NICI UN CUVÂNT...

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

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

ŞTIAM...

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

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

...că  printre aştri zborul e suspin
că  focul viu destramă uneori 
să-ţi înzecească  ultimul tău chin  
ştiam - dar Sus nu-i timp de întrebări.
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Întoarcerea 
clopotului acasă

Cam prin septembrie, de Sfânta Maria Mică,
în pridvorul casei sale din Negoșina, sat de munte,
moșu' Ghiţă sta întins pe lavița unde așternuse un co-
joc de oaie și se gândea că a doua zi trebuia să meargă
cu carul cu boi în satul vecin să ridice crucea de piatră
comandată pentru mormântul fiului său, Moise, căzut
la Cotul Donului în războiul de întregire a ţării. Că
mult le mai dăduseră de furcă băiatul ăsta și un oftat
venit din interior tot mai scoase moșu', amintindu-și
de încăpățânarea băiatului ce o ținuse morțiș, că nu și nu, el tot va pleca vo-
luntar la războiul acela. Ar fi vrut să-i facă și-o slujbă, să-l aducă de la Plo-
peasa, de peste muche, pe părintele Popametru, dar cum biserica fusese vă-
duvită de clopot, parcă slujba ceea nu prea ar fi avut farmec. Clopotul bisericii
fusese comandat la uzinele din Reșița de părinți, avea documente, dar odată
cu venirea războiului, primarul, notarul și alți câțiva din primărie au dat ordin
să ridice frumusețe de clopot și să-l ascundă la raion. Astfel nemții, care se
auzise că luau clopotele de la biserici și le încărcau în trenuri să le ducă în
Germania, pentru retopire, să nu-l găsească.

Întins pe laviță, cu mâna dreaptă sub cap, aștepta să bată clopotul de
la biserică, dar acesta nu se mai auzea de mult și moșu' Ghiță se gândea că,
pesemne, toate au fost rânduite de sus. „De când ni l-a ridicat, nimic nu mai
lu-cește și cântă!” strivi el un gând și încercă să doarmă. Cerul înalt, senin, pi-
cura și el a somn peste dealurile ce se topeau în amurg. Apoi, își zicea, nu erau
zile mai pline de smerenie când, aflat la pădure și auzea tocmai de acolo bătând
clopotul în sat, se lăsa ceva mai încolo la umbra unui stejar, ca să nu-l supere
mugetul boilor, și asculta, după șiragul de copaci, acea mare minune. Avea
ceva sufletul moșului cu bătaia clopotului, căci i se cutremura trupul când îl
auzea. Acum, dispariția lui lăsase văduvă biserica și parcă nimic nu-și mai
avea rostul acolo - nici turla clopotniței, nici toaca mare din lemn, nici șter-
garele, nici sfeșnicul pătat cu ceară.

Soarele galben, ca un taler de alamă bine lustruit, își tăiase de mult
drumul pe bolta cerului și era în coborâre spre linia unde trebuia să dispară în
peșterile nopții. Moșu' Ghiță se trezi îmbrăcat, așa cum se culcase pe velința
patului de lemn. Undeva, la o streașină a casei, pe o creangă de dud, două
vrăbii gureșe făceau atâta gălăgie încât nu mai era chip să închidă iarăşi ochii.
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Privi somnoros spre ramurile dudului, unde vântul răzvrătit al toamnei care
abia venise apleca ramurile făcând să le zuruiască frunzele sub streașina casei.
Auzi dinspre curte un lătrat gros de câine, mai întâi supărat că fusese deranjat
și el de la odihna binecuvântată, mai apoi, moșului i se păru că animalul din
lanț se dădea la cineva care încerca să forțeze poarta dinspre drum ca să intre
în curte. Glasul celui de afară, răspicat și energic, îi stârni luarea-aminte. Trase
cu urechea încercând cu sforțare să deslușească vocea omului care se oprise
la poartă și toropeala îi pieri ca și când nici nu-i fusese cuibărită în trup. Se
ridică într-un cot de-și aruncă ochii peste umărul prispei. În poartă, cu capul
descoperit, părul răvășit și pantalonii într-o rână pe el, se afla Stan Snagov,
vecinul din spatele casei, gard în gard cu el.

– Ha!?... Ce dai, bre, așa, că n-or fi năvălit tătarii pe dumneata! Ai
ajuns cu părul alb, ’tu-i mama mă-sii și dai buzna ca la mata acasă. Nu știi să
bați la poartă, să strigi, ca un om cinstit? Ce nu lași oamenii să doarmă?

– La ora asta se doarme, mă, ţicnitule?!.. Uită-te la el!?... Parcă l-a
bătut soarele-n cap la coasă! Apoi, scărpinându-se în barbă: Ce zici, pui și tu
la bătaie o damigeană de țuică? Alde Pifaru pune la bătaie un berbecuț, eu o
să pun o vadră cu vin, alde Stănică aduc sarmalele și Otiloaica face borșul...
Hai, măi Ghiță, doar am vorbit cu o parte dintre oameni să ridicăm o masă
mare, ca de Rusalii, și să invităm autoritățile, că poate ne-o aduce clopotul
înapoi.

Moșu' Ghiță privi la omul încremenit în poartă, cu un aer suspect, un
crac al pantalonilor pătați de noroi uscat, puloverul jegos și cârpit pe la mâneci,
bărbia țepoasă și ochii injectaţi de tutun. Și, tot privind la Stan Snagov, îl apucă
veselia. Surâsul lui malițios, nu se adresase vecinului său, ci mai curând unor
grauri care se hârjoneau nostim în zbor, ce treceau pe deasupra ca niște obiecte
întâmplătoare. Se opri din surâs, ca să nu creadă Stan că râdea de el și culese
un papuc de la ușă ce-l azvârli cu furie spre hambar, unde câinele hămăia de
zor.

– Mai taci, naibii, odată... Ce te-a apucat? apoi, revenind cu privirea
către Stan: Ce treabă ai tu cu autoritățile? Clopotul ăla era al părinților mei și
nu-l donase bisericii ca să-l ridice alții. Nu dau nimic. O să-l întoarcă înapoi
fără nicio cinste. Îmi pare că a venit vremea.

– Vremea pentru ce?
– Pentru datoria cea de pe urmă a regelui față de neamul nostru. Am

să merg personal și-o să-i cer să ni se întoarcă acel clopot, după cum ni se cu-
vine. Doar nu vrea regele să vadă că noi, țăranii, n-am scăpat după acest război
la care ne-a chemat, de belelele toate?! Dacă vreți să sărutați mâna unde ați
scuipat, n-aveți decât, eu n-o să aștept să fiu călcat în picioare și să mă prefac,
apoi, că mi-e bine. Așa să știi!
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La o așa vorbă, Stan și-a făcut iute semnul crucii. Singur, acolo, la
marginea drumului, s-a uitat în sus, s-a uitat în jos, parcă l-a lovit cineva în
moalele capului. I se împietriseră inima, sufletul, gândurile omului, și asta nu
era bine. A dat să zică ceva, se înecă în vorbe și cu o mișcare a brațului alungă
sutele de gângănii pudrate, care se roteau în jurul porții, în acea amiază de
toamnă. A plecat Stan, așa cum venise. Câinele mai lătră de câteva ori în lanț,
după care, plictisit de toată tevatura din curte, târâi lanțul pe bătătură și când
ajunse în dreptul gardului ridică un picior din spate de urină lângă un tumurug
de salcâm. Moșu' Ghiță se aplecă de luă de pe jos un cocean de porumb putrezit
și aruncă cu silă spre câine.

– Fir-ai al naibii de potaie! Atâta știi! Ți-ai găsit locul...

***
– Și a plecat moșu' Ghiță la regele Mihai I al României? l-am întrebat,

odată, pe tata, când credeam eu că pot înțelege cum toate aceste sentimente
pe care pun preț țăranii. Pe tata, inteligența sa de om simplu îl ajuta să gân-
dească pe sugestii simple. Cred că mă bănuise gândind, că dacă aș fi fost Gre-
uceanu, sigur aș fi pornit la drum ca să aduc și soarele, înapoi pe cer.

– A plecat, cu Dumnezeu înainte! Dar de ce întrebi? a zis tata și eu
l-am privit insistent. Dar de fiecare dată când era privit insistent parcă era
fitilul de la flacăra lămpii: când sfârâia, apoi ardea mai puternic, iar când
flacăra murea încetul cu încetul, se lăsa întunericul și umbrele amintirii îi reve-
neau pe chip. L-am mai auzit: Așa mi s-a spus. Că Dumnezeu e și El tot om
de-al nostru.

Ori, chiar vorba asta ciudată semăna cu a moșului nostru Ghiță, cel
care plecase pe jos, tocmai din Negoșina, de la poalele muntelui, în București,
la regele Mihai I al României ca să ceară dreptatea neamului său de munteni
cu privire la confiscarea clopotului de la biserica din sat, de către autorități.

– Dacă-i drept ce gândești, tată, apoi vulturii noștri n-ar sta pe veci
închiși în păduri, mâncați de nostalgii și păduchi. Și, poate întâmplător, clopo-
tul ăla era viața lui.

– Ei, întâmplător! Nimic nu se face pe această lume întâmplător. Dar
ca să te înțeleagă cineva, dragul meu, cred că va trebui să aibă vocația regelui
care și-a pus fiii să-i păzească grădina cu mere de aur și care, prin tine, trage
gândul dincolo de povese...

– Acela era împăratul, măi tată! am replicat. Regele a venit abia mai
târziu, dar eu nu l-am apucat.

– Împărat ori rege, ce să știu eu? Măcar dacă cel care a venit în locul
său vrea să ne vadă pe noi, oamenii de la țară, c-am scăpat de necazurile toate.
Am mai fi discutat noi, acolo, multe și interesante. Dar mai interesante, chiar
decât întâmplările la care am făcut referire, sunt dilemele, întrebările şi ipo-
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tezele legate de ele. Căci discuția aceasta mi-a reamintit, prin ce minune, de
istorisirea moșului meu - un om întreg - și regele său, când ne aduna pe noi,
nepoții, de ne băsnea povestea clopotului comandat de ai lui pentru biserica
din sat și ridicat de autoritățile locale de teama nemților, în vremea celui de-
al doilea război. Se auzise prin sate că nemții ridicau clopotele și le trimiteau
în țara lor, cu trenurile, urmând a fi transformate în gloanțe, după retopire.
Moșul meu Ghiță, era în ale băsnitului un adevărat Gogol al cazacilor. Cel
care recunoştea în Gogol pe marele întemeietor al „băsnitului” provincial, îl
numesc astfel pe Dostoievski, nu avea de unde să ştie că un „om întreg” îşi
poate jertfi şi viaţa când socoteşte că e necesar. De aceea, atunci când își
spunea povestea, moșul meu ne îndemna pe noi, nepoții, să căutăm mereu
înainte, în viitor, ştiind că pentru asta trebuie să ne şi arate calea pe care trebuie
să meargă fiecare dintre noi. Rememorând întâmplările şi fiinţele dragi din
copilărie e ca şi cum ai trage de pânza pe care se proiectează, într-un cine-
matograf în aer liber, filmul prin care ţi se încearcă prelungirea copilăriei.
Aşadar, un adevăr există sau nu există. Cel care nu poate depăşi, în scris, ade-
vărul, urmând a clădi ca pe o căpiță de fân, minciuna, îmi sugera mie cum
toate vor fi amestecate în pălăria scriitorului, ca şi cum ar fi fost dintotdeauna
adevăruri.

***
Moșu' Ghiță a mai aşteptat să se întâmple o minune, dar timpul trecea

și despre minune nici pomeneală. Așa că, la două zile de la discuția avută cu
Stan Snagov, moșu' meu și-a încălțat pe prispă opincile și i-a strigat babei lui,
Mița, să-i aducă din tindă, aflată într-un cui, traista pe care aproape o umpluse
cu mere domnești din grădina lui. Din pieptul babei a țâșnit un suspin sfâși-
etor:

– O, Dumnezeule, doar nu vrei să pleci pe neașteptate și tocmai pe
înserate?

Ca să-i arunce o privire şăgalnică babei sale și s-o îmbuneze, el îi făcu
cu coada ochiului a întrebare misterioasă, în timp ce curbura fină a nării pe
care râsul ba o strângea, ba o dilata, lua înfățișarea unuia care își aprindea pe
întuneric luleaua ținând în căușul palmelor flăcăruia pâlpâitoare. După ce a
pufăit două-trei fumuri, a scos pe nas o întrebare prostească:

– Vezi tu, Mițo, steluța ceea, hăt colo, pe bolta cerului?
– Ei, ce-i cu dânsa?
– E steaua mea.
– Cum adică, a dumitale?
– Păi, uite cum vine vorba, zise moșu', aşa era și atunci când copchilul

nostru, Moise cel neascultător, a voit a merge la război. Și atunci, parcă da să
apună. Clipocea întruna și da să se stingă precum lumânarea. Și i-am spus să
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își ceară iertare, și nici așa nitam-nisam cu gândul să plece. Și asta i-am spus,
da' el a râs. Că zicea, oamenii își cer iertare când e să le vină ceasul, dar el are
să se întoarcă ca toți bărbații țării porniți împreună cu regele lor pentru a aduce
Basarabia înapoi și când o să ne fie lumea mai dragă, tot așa nitam-nisam va
lua pe Anișoara lui taica Stan și va pleca în lumea largă, că el de casa asta nu
are trebuință.

– L-au durut vorbele dumitale spuse atunci, la mânie...
Moșu' Ghiță n-a mai zis nimic. Pentru Mița, asta însemna că firul ace-

lei vorbe s-a pierdut și pierdut urma să rămână. S-a ridicat moșu' Ghiță în-
cetişor, iar baba l-a privit cum stătea în picioare pe treptele de la intrare, cu
cojocul aruncat pe umăr. A înțeles că se petrecea cu el ceva tainic și trebuia
să-i dea pace. L-a petrecut cu privirea până s-a pierdut în capătul drumului,
sus pe muche.

Păi, moșul meu avea ceva pe suflet, altfel nu pornise el la drum, până
la regele său, în capitală, doar pentru acel clopot. Tata spunea că moșul a mai
avut, pe lângă casa unde a crescut, unsprezece copii. Moise, singurul copil mai
ciudat era cam al treilea, după o soră măritată și un frate mult mai mare, avocat
pe la oraș. Împlinise optsprezece ani când a zis că el pleacă de-acasă și se în-
rolează în armata care, așa auzise el, lupta pe front pentru reîntregirea Româ-
niei Mari. Și el, cică, era gata, adică, a-și pune pieptul în calea gloanțelor ce
caută a-i sfâșia țara. Iar moșu' Ghiță, la cea mai aprinsă ceartă cu mezinul
Moise, ar fi zis, la mânie: „Sper să nu te mai întorci!” Vorbă grea. Apoi, când
a aflat știrea, din ziare, că fiul său ar fi căzut pe front, n-a mai vorbit nici cu ai
lui. Până în ziua când și-a ridicat traista din cămară și a umplut-o cu mere dom-
nești zicându-le alor săi că el pleacă la rege, fiindcă are de dus până la capăt,
la învoială cu Dumnezeu, păcatul său.

***
Și acolo, stând cu tata sub nucul de la poartă, am aflat că moșul meu

s-a întors acasă cu traista în care mai avea doar două mere domnești, din cele
luate din grădina sa, la drum, pentru de-ale gurii. Ai lui, la întoarcerea în sat,
l-au întrebat dacă regele va da ordin să li se înapoieze clopotul. Cică ar fi po-
vestit cum l-a privit regele în ochi și fără să clipească i-a spus: „– Ții chiar
atât de mult la acest clopot?” „– Precum țin la viața mea și la viața dumnea-
voastră, maiestate!” i-a răspuns. „– Dar eu tot aud cum bat clopotele sus, în
deal la Mitropolie, și nu-mi pare că dangătul acela vine să ne spună că țara se
va mântui. La ce vă trebuie una ca asta și vouă, acolo, la țară?” a mai lansat o
întrebare capcană, regele. „– Dangătul cela vine să ne spună că sufletele noas-
tre se vor urca în curând la cer. Fără el nu se poate să ne înfățișăm dinaintea
Lui, la Judecata cea de Apoi...”

Au mâncat împreună câte un măr, iar el i-ar mai fi zis regelui că fără
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clopot toți cei din satul nostru au cam murit: „– Curând, maiestate, fără acest
clopot pereții caselor noastre se vor povârni și chiar va putrezi ograda ceea,
de va muri și numărul din poartă și lacătul și cheia din ușă”. Regele i-ar fi
promis - că doar nu într-o doară vorbește regele! - să meargă liniștit acasă, că
va veni și clopotul acela: „– În câteva zile clopotul va fi la locul lui, moșule!”
Întrebat dacă maiestatea sa se simte bine și simte că și țara toată, după unirea
cea mare cu frații ei, e aproape de dânsul, Mihai I al României s-a ridicat demn
în picioare și l-a îmbrățișat ca pe moșul său, Ferdinand: „– Vezi, moșule, în ce
timpuri am ajuns? În zilele acestea s-au petrecut o ticăloșie tristă și o trădare
de râs în familia noastră, dar toate astea țin de treburile țării și treburile țării
sunt grija regelui și el musai să le scoată la capăt...” La câteva zile clopotul a
ajuns iarăși la locul lui și moșul meu nu s-a îndoit niciodată de promisiunea
regelui său. Dacă ar fi privit altfel, istoria unor întâmplări din viaţa lor ar fi
luat o altă înfăţişare?

***
Dar ia să vedem ce zic și alții. De pildă, mătușa Lica, fata cea mare a

moșului Ghiță, mi-a lămurit secretul acelor vorbe grele spuse lui Moise: cică
l-ar fi surprins iubindu-se cu fata lui moșu Stan, care era cu puțin peste zece
ani mai mare. Și moșu' Ghiță s-ar fi mâniat tare și n-a fost de acord nici în rup-
tul capului cu dragostea dintre aceștia.

– A iubit-o el, cu adevărat, pe fata lui moșu' Stan? am întrebat. E posi-
bil o astfel de iubire?

– Mai știi? mi-a zis. Dragostea târzie a femeii e ca bucuria arătată de
floarea-soarelui astrului ei strălucitor de pe boltă. Mama Mița mi-a zis că s-ar
fi întâmplat așa: „Într-o zi, nu ştiu cu ce rost, taica Ghiță se duse la poarta lui
Stan Snagov. Nici Stan, nici Călina, nevastă-sa, nu răspunse deși taica lovi cu
o piatră în țambrele de la poartă. Strigă. Chiar destul de tare, atât cât să-l audă
câinele și să se pornească a lătra ca să atragă atenția gospodarului. Nimic din
toate astea nu se întâmplă. Atunci, împinse ușor de poartă și aceasta nici nu
produse vreun zgomot. Înaintă către casă și privi prin ferestre. Ciocăni chiar
în ele. Liniștea asta îl miră chiar mai mult decât s-ar fi așteptat ca din senin să
sară câinele ascuns pe undeva și să-l înhațe de picior. I se păru că dinspre gra-
jdul unde-și ținea Stan Snagov vaca se auzi un oarecare zgomot. Ocoli grajdul,
voind să se asigure că nu era nici un câine pe acolo, după care împinse ușa din
spatele grajdului, încet-încet, și-și vârî capul dincolo de ușă. Deodată, taica
Ghiță încremeni. Pe un braț de fân abia cosit, desluși două trupuri goale care
se frământau în focul dragostei: Anișoara îl strângea ca într-o menghină, cu
picioarele desfăcute, pe Moise, care la rându-i își înfipsese mâinile în pieptul
moale al fetei și icnea cu capul dat pe spate. Palmele ei ba scăpau dincolo de
umerii băiatului, ba se întorceau, după care lunecau în lături, coborând pe
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mușchii picioarelor. Pe taica l-a izbit în ochi coapsele albe cu care femeia își
încolăcise prada de deasupra ei. Zicea că ar fi încercat să închidă ușor ușa gra-
jdului, însă aceasta a scârțâit îngrozitor de tare. A avut totuşi timp să zărească
brațul lui Moise trăgând pătura peste fata care se cuibărea în brațele lui, supusă,
ca o flacără aproape stinsă de atâta ardere...”

De atunci, moșu' meu și moșu' Stan nu şi-au mai vorbit tot restul vieţii.
Unii spun că moş Stan se lăuda sus și tare că masa regească pe care cei din sat
o dăduseră autorităților, după plecarea moșului meu la rege, şi care a ţinut trei
zile și trei nopți le-a adus clopotul înapoi. Moșul meu susținea că fără ordinul
regelui n-ar fi văzut sătenii clopotul, şi că prin asta Dumnezeu a voit să-l îm-
pace cu sufletul celui dispărut pe front. Cele două părți ale satului s-au sfădit
mult ca să-i facă să-și dea mâinile, spunând cum aproape că nu pot ști cine-i
mai „breaz” în ceea ce susțineau fiecare dintre cei doi. Apoi, oamenii din sat
i-au lăsat, cu timpul, în pace. Că adică, la amurgul zilei, ce-i pasă boului pentru
cine și-a rupt grumazii în jug?
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POEME      de Tudor Cicu

Să fie toamnă...

Să fie toamnă cum se-aude-un zvon
În larma unor grauri peste vie
E timpul să-mi strâng pumnii 

în palton
Și bun rămas să spun la poezie.

Și ca-n poveste pana mea să las;
Un codru des în urmă să ridice
Să nu m-ajungă gânduri ori 

vreun glas
Spre Ursa Mare cailor dau bice.

Și cred, voi bate... frânt adeseori
Pe undeva la hanul unor stele
Ca-n nopți cu lună tot privind la nori
Vei ști că eu te caut printre ele.

Să fie toamnă, să nu fie ger
Nici singur pe planeta mea albastră
Și dacă-aș fi, te-aș așeza pe cer
Ca pe-o gutuie pusă la fereastră.

Zvon de toamnă

S-a zvonit că e toamna la poartă
Și chiar e pregătită să-mi ia
Din viața ce ni-i dată de soartă
Trenul ce mă va duce-ntr-o stea.

Și chiar visam pe-un peron undeva
Șirag de cocori prin poeme
Tu îți pieptănai tristețea cumva...
Prin trenuri ce curg de o vreme.

Adorabilă erai, ți-aș fi spus.
Cum sub lumina lămpii visai
Fumul trenului urca tot mai sus
Înșirând alți cocori în alai.

Nu mai dau târcoale nici unui vis
Prin gări trenuri trec fără teamă
„Ce noapte lungă și veche, ți-am zis
Ce hău într-acolo mă cheamă!”.

Sub lumina altei lămpi dau să-ți scriu
Poeme de pus pe o rană
Mă tem însă că o fi prea târziu
Ori ție să-ți pară că-i toamnă.



Constantin Fieraru
octombrie împotriva lui Octombrie

nu treceai printr-o simplă 
mahmureală

erai scafandrul care încearcă 
să sudeze cu argon 
și să  reasambleze propriile organe

interne
să le recheme din haos 
funcțiile vitale dezintegrate
sub tonele lichide ale singurătății
în apartamentul pustiu de la etajul V
pe care  l-ai fi putut popula doar

cu viermi
dacă ai fi fost basculat din somn
în  moarte așa cum aveai spaima 
că se va întâmpla până ar fi venit
mascații să spargă ușa
și dintr-o dată i-ai văzut sosiseră
coborau din cer sau de pe bloc 
pe funii de alpiniști
iată-l pe unul cu tălpile lipite de
geamul în spatele căruia citeam
urcau și coborau pe funii și parcă
nu găseau încă unghiul de tragere
asupra unui terorist ascuns în bloc
perdelele trase ar fi obturat lumina
așa încât continuam acel tratament

medicamentos
care era lectura cărții „viața și opera”
de Cristian Tudor Popescu
una din puținele cărți recente 
care ar fi putut sta lângă focul iadului
cel care mă ardea în partea 
dinspre suflet a cărnii
doar astfel puteam să îndur agonia
gemetele și insuficiența respiratorie
totul sub privirile acelor alpiniști

ce „anvelopau” apartamentul 
de deasupra pregătiți 
pentru un „colectiv” național
stăteau ca-n fotolii suspendați 
la 15 metri deasupra asfaltului
pe scândurele prinse între corzile
ancorate pe acoperiș și perforau
zidul prin plăcile de scârțâitoare
ce-și împrăștiau fulgii într-o
ninsoare anticipativă
sub rafalele vântului de iarnă
în septembrie se  mai rasolea 
o toamnă un alt septembrie 
făcut din resturile anotimpurilor
se lasă până la urmă seara
alpiniștii au plecat și-au luat cu ei
mitralierele bormașinilor și funiile
la aparatul de radio cu baterii
alt refugiu cu care sper să trec
noaptea se transmite simfonia 
intitualată scurt „1917” 
de Șostakovici
precara mea educație muzicală 
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nu m-a împiedicat
să disting atacul armat asupra
„Palatului-de-Iarnă”
alămurile care ritmau trupe în marș
urmate de un prelung 
și aproape șoptit recviem
despre morții care nu mai aveau 
culoare politică
apoi se declanșau mașinării uriașe
inexorabile peste care se insinua 
un sunet de flaut stingher
un fluierat de mierlă în stepă 
ce se pierdea pulverizat 
de ciocanele  pneumatice
ale tobelor finale
târziu după miezul nopții
te trezești urlând din coșmarul
în care cazi de la o mare înălțime
cu picioarele în sus
o prăbușire pentru mercenarii 
suspendați cu arme automate
deasupra lecturilor tale
o! de-ar fi această cădere 
peste frunzele toamnelor 
pe care atât le-am iubit
și care s-ar înălța mai sus decât
blocul cu șase etaje
cad pentru frunzele care nu cad
și urlu că acest sfârșit de septembrie
și  început de octombrie
sânt trădători
iar cu ultimele puteri chem trupele
lui Lenin de la Petrograd
la altă revoluție în octombrie
împotriva lui Octombrie însuși
de data aceasta.

un pod rulant

parfumul teilor a trecut meteoric
a trecut și solstițiul de vară

cireșele au sfârșit lamentabil
răvășite de viermi
doar vișinele rămân inalterabile
țin la distanță viermii și

putreziciunea
cu arome de purpură împărătească
dizolvată în ulei de mosc
„nuanța vișinei putrede”
ce afront ce insultă nemeritată
pentru nuanța amurgului în care
se topesc Craii de Curtea-Veche
livada de vișini din jurul azilului
de bătrâni cu asistentele cărând
grămezi de bandaje pătate cu sânge
și puroi cărora le dau foc pe alei
o! de s-ar putea lăsa un pod rulant
cu bile de vișine incoruptibile
peste azilul de bătrâni
să-l mute lin ca în vis
în țara fără suspin cu atâta verdeață
și mai ales fără duhoare
gloria vișinelor
fără decrepitudine și fără nemurire
doar  un epitaf cu mireasmă
de ambră
scria pe cer

livada doctorului C.

garda soldatului la depozitul 
de muniții

în câmpul pustiu pentru trei ore
e un răsfăț față de nemișcarea 
porumbiței pe ouă în cuib
veghea de zile și nopți la rând
în vârful vișinului singurul rămas
neretezat de Lopahin
după vânzarea livezii și plecarea
dacă nu expulzarea foștilor stăpâni

din Rusia
porumbița în vișinul gol devastat
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de copii și de grauri
și după ce puii ei și-au luat zborul
continuă să încălzească în ploaie
sub aripi și viitoarele ouă de culoare
întunecat-vișinie
ale uriașei păsări înfrunzite între
aripile căreia și-au făcut cuib
da, va zbura la Paris
ve umple camerele și gazonul
micului castel închiriat de actrița
fără roluri Liubov Andreievna
din banii rămași după vânzarea
livezii de vișini
cu o galaxie de vișini înfloriți
pentru Liubov ce a așteptat și în vis
un rol care să facă furori la Paris

pe sârmă

mantăi și vestoane
scoase de cerșetori de pe trupurile
infanteriștilor morți 
pe câmpul de luptă
par rufele spălate și suspendate 
de mama pe „culme” 
cum îi spunea ea
în noaptea de iarnă-
o sârmă ancorată între doi pomi 
depărtați în curtea înzăpezită
vântul violent le învârtește haotic
trunchiuri de oameni contorsionate
răsturnate cu ce le-a mai rămas
după decapitare în golul de dedesubt
agitate demențial de vânturile

contrarii
în austro-crivăț sub pașii lui Cioran
despre care copilul
va auzi mai târziu
doar el îl vede în noapte 
cum calcă pe sârmă
pe „culmea disperării”

final de mileniu 

Aud tunete îndepărtate:  
diavoli mărunţi  
aleargă cu picioarele goale  
pe tabla   acoperişurilor.  
TE strig  
Încă cincizeci de ani vor  
Călători undele sonore  
Prin labirintul auzului TĂU.  

***  
A trecut, a trecut 
îngerul Lemuel  
pe deasupra lanului de tutun.  
Făcutu-s-au  nevăzute frunzele  
peceţi de ceară pe mineiele toamnei.  

***  
Se licitează zăcăminte de tămâie  
pentru mortarul Sfintei Sofii  
Prosperă piaţa roşie,  
creşte preţul acţiunilor  
şi al picăturii de sânge  
dăruite fiecăruia de Hristos.  

***  
Fosforul  
îngerilor în putrefacţie  
îţi luminează,  
prinţe,  
în priviri.  
Printre trupurile trecătorilor  
cerşetorii indică  
un Dumnezeu în retragere.  

***  
Crivăţul  
Un anchetator, 
pălmuind cu zăpadă  
Cristul de tablă  
din marginea de sat.
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Vergil Matei

O  Drăgaică... ostă șească
Din sat, de pe o uliță lăturalnică, o căruță trasă de

doi cai gătiți cu hârtie creponată colorată, plină ochi cu flăcăi
de-ai locului, sparge liniștea dimineții. E sărbătoarea Drăgaicei, a Sânzienelor
și azi, aici, pe malul Buzăului e sărbătoare mare. Legenda spune că sânzienele
sunt niște fete, foc de frumoase, care trăiesc prin păduri sau pe câmpii. Îmbră-
cați în haine civile de vară, le-am benoclat pe sânzienele din sat, la amiază,
cum se prindeau în horă, jos, pe prundul gârlei, la piciorul podului de la Mă-
răcineni, pe o scenă de scândură încropită de dulgherii noștri, acolo unde era
instalat bâlciul. Fusesem rugați de directorul căminului cultural să contribuim
și noi la desfășurarea acestei acțiuni. Ne-am conformat, pe de o parte, ridicând
scena, iar, pe de altă parte, dându-ne în spectacol, ceva mai spre seară, cu un
recital al tarafului dirijat de Costel Stăniciu. 

Când, pe scenă își făcu apariția una dintre sânziene, inima mea o și
luă la trap. Sânziana începu să povestească cum că ele se prind în horă, cântând
și împărțind rodul holdelor femeilor căsătorite, înmulțesc păsările și animalele,
tămăduiesc bolnavii, apără semănăturile de grindină. Și apoi, începu să recite,
invocând duios: „Du-te soare, vino, Lună,/ Sânzienele îmbună,/ Să le crească
floarea-floare/ Galbenă, mirositoare,/ Fetele să le adune/ Să le prindă în cu-
nune,/ Babele să le rostească/ Până-n toamnă să nuntească”. Pe sânziana mea
o chema Mălina, i-am aflat numele întrebând-o oficial atunci când am urcat și
eu pe scenă, alături de ea, salutând sărbătoarea localnicilor. Deloc sfioasă,
sânziana mea se uita încruntată la mine văzând că nu-mi mai dezlipesc privirea
de la ea. Te spun eu la nenea - mai apucă să-mi strecoare printre genele-i tre-
murânde a emoție, atunci când eu i-am și cerut să ne vedem seara, la spectacol.
Au apărut flăcăii chiuind în căruțele gătite, ținând sfat să aleagă Drăgaica. Obi-
ceiul spune că trebuie să pui ochii, dintr-un grup de șapte fete, pe cea mai fru-
moasă, cea mai cuminte și cea mai bună din toate. N-a fost aleasă sânziana
mea, ea având rolul de prezentatoare, stabilit de desfășurător, nici nu mă aștep-
tam, ba chiar i-am reproșat, ironic, că de frumoasă e cea mai frumoasă, dar de
cuminte și bună urmează să mă conving. După ce a ridicat praful în picioare,
jucând de mama-focului, Drăgaica, împodobită cu o cunună din spice de grâu,
a pornit către căminul cultural însoțită de cele șapte fete îmbrăcate în alb. Noi
am tăiat-o oblu către unitate, scurtând drumul prin poligonul de tragere din
marginea satului. Patrula de pază era de-a noastră, din unitatea de geniu ope-
rativ, băieții recunoscând-ne de la o poștă, fie zi, fie noapte. Spre seară ne-am
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reîntors tot pe acest drum, flancați de Frânghiuță. Ne odihnisem, alergasem
apoi până la albia Buzăului unde ne-am îmbăiat, ne-am îmbrăcat civil, în haine
ușoare de vară și, cu taraful complet am pornit să cucerim scena Drăgaicei.

După plecarea lui Verner, chitaristul din Cluj, am plombat taraful cu
doi camarazi care ziceau din muzicuțe niște populare de săreau țintele din bo-
canci. Făcusem, între timp, rost de două tobe, de la o tabără de elevi din apro-
piere şi Paveliu nu mai putea de bucurie, făcea ce făcea, scotea tobele, le așeza
strategic pe o strapontină să-l vadă lumea mai bine, afișând un aer de muzician
desăvârșit. Repertoriul era dictat de vocea lui Costel Stăniciu. Cu Eu te-am
iubit, Paraschivo și cu Dolănescu-n pușcărie, rupeam gura târgului.

Eu, tot cu ochii pe Mălina. Apăruse îmbrăcată într-o ie înflorată, cu
fustă scurtuță, încălțată cu o pereche de săndăluțe ce se asortau cu șireturile-
nojițe ce-i încolăceau gambele până aproape de genunchi. Am încercat să-i
atrag atenția, dar n-am reușit cu nici un chip. Abia când am invitat-o la dans,
am reușit să schimb două cuvinte cu ea. Tremura de parcă era pe masa de ope-
rație, înaintea anesteziei. N-am apucat să deschid gura, că mă și trimise la
plimbare: 

– Voi, ăștia de la diribau sunteți cu toții niște criminali niște bețivi or-
dinari. Mi-a zis mie nenea că mulți dintre voi ați violat fete în bandă. Nu vreau
să am de-a face cu tine. Și ți-am mai spus, de nu mă lași în pace, o să te dau
pe mâna lui. Eu sunt elevă la liceu, nu mă înhăitez cu un golan ca tine. Am ră-
mas interzis, cu răspunsul în aer, pe prispa minții. Adevărul, atât cât era adevăr,
nu-l puteam ocoli. Ne împrietenisem la cataramă cu mulți băieți din sat, cărora,
le împuiam capul, crescând în ochii lor, cu povești abracadabrante de-ale noas-
tre de la talpa diribaului, aici unde violurile, barbutul, zarurile, șișul, asul și
popa fac casă bună cu pușcăria. Să fii diribist și să n-ai cazier pătat, să nu fi
trecut tuns zero barierele de la poarta Porții Albe ori a Alcaprazului de la
Craiova, să nu fi băut spirt medicinal strecurat prin pâine era ca și cum în plopii
ce străjuiau cazarma s-ar fi aciuat un stol de ciori albe. Ne lăudam cu faptele
astea și le afișam așa cum își prind eroii medaliile în piepturi. Intrasem și eu
în pielea lor, pe acompaniamentul arhicunoscutului proverb neaoș „Când te
bagi în troacă, te mănâncă porcii”, mă simțeam de-al lor, mare și tare în postura
de infractor periculos, de bețiv, de borfaș făr` de pereche ce nu ezita să se au-
tomutileze pe burtă cu lama de ras, mândrindu-se, perfid, cu cicatricele adânci
care-i brăzdau pectoralii și cu tatuajele dizgrațioase din care nu lipsea vedeta
- femeia pește! Poftim, caută tu acum să-ți convingi sânziana că eu eram un
tânăr model! Brusc, Mălina se desprinse din brațele mele și o rupse la fugă,
pierzându-se în noapte pe uliță, ca săgetată. N-apucai să scot un cuvânt. Am
rămas mut, sărac, dezgolit, înghețat, alb în gânduri, cu fața chinuită, arsă toată
pe dinăuntru de o flacără pătimașă. Ce ți-e și cu sânzienele astea…
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În curtea umbroasă

dimineața tăcută îți învelește 
amintirile

tu și melcul traversați curtea
nu adie nicio boare de vânt
treci mai departe de mustul 

cuvintelor 
numai melcul poartă cu el 
universul întreg stelele au apus
pe retina obosită de atâtea gânduri 
tu și copilul traversați 
curtea umbroasă
numai melcul își poartă cu el 
casa visurile cântecul
nu te rătăcești nici melcul 
nu se rătăcește 
poarta se închide cu ecoul umbrei
din adn-ul tău

Melci UPU

Melcul păzește ușa
înfipt în carnea lemnului se simte
stăpân pe sine pe sângele tău
El e rege în țara nimănui...
Nu se face aici de gardă 

mergeți la UPU
Soldații păpădiilor au dezertat 
Cuvântul te arde țara arde 0,9 ClNa
Plutești între cer și pământ 
între gând și vis
Melcul tipărește în palmă 
un adn complicat
te culci obosit te trezești obosit 
în țara unde soldații păpădiilor 
nu mai fac de gardă
nu mai e nimeni în sala de așteptare
la UPU nu se mai primesc melci
Apelați cu încredere - 112!

Tot tu

sufli în lumânarea de ceară 
sculptată în albul îngeresc al bisericii
te văd cum pleci
te aud spui apăsat sărut mâna
mă prefac veselă totul e firesc 
totul curge...
universul lichefiat îți stinge oboseala
ochii se închid pentru a vedea 
înlăuntrul lor păcatul
ai vrea să se întâmple ceva
nu mai știi formula magică nu
funcționează nicio cheie... 

Povestea unui erou întârziat

tu nu ești un parfum tu ești verdele
ai ajuns târziu să bați la porțile
cetății zăvorul era ruginit
tu ești un erou întârziat 
nu ți se mai cunoaște numele
povestea ta a fost uitată
(văzusem de curând un film 

KEOMA)
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ai venit fără arme și fără 
vreo speranță ești liber
fluturii îți dau târcoale

era o zi obișnuită când 
m-ai sărutat prima oară
de atunci trepte infinite urcăm 
până la cer scara e de mătase 
însă ne bandajăm cum putem rănile
cântăm tremurat o melodie nouă 
în fiecare zi poți lupta 
dar cu mâna goală ești un erou
pistoalele nu mai au gloanțe
sabia e tocită  
nu mai e mult până să pălească
flăcările serafimilor

În fugă

plec și te dezinfectezi de fiecare dată  
e mai bine să nu se știe cine 
a trecut pe acolo
tivul rochiei te ascunde 
într-un mod nerușinat 
te privesc în fugă pe hol 
sunt spectatorul care își adoră 
actorul preferat
camera de filmat înregistrează 
cum nisipul te-a îngropat 
în gândurile mele au rămas 
doar parfumuri târzii

Eram o femeie cu rochie mov

Rochiei mele mov nu-i păsa 
de întârzieri  eu fremătam  
ochii nășteau numai lacrimi și îngeri
mâna aceea puternică 
strângea sânul moale neliniștit
bine-ai venit îți spunea poezia
și tu clipeai des zâmbind 
ca pentru un selfie cu moartea

oh bine-ai venit
îți spuneau toate poeziile
soarele îți trimitea săgeți fumegând
tu le adăugai în colecția ta
ochii tăi erau plini de culori
curcubeul te învelea seara la culcare
oh bine-ai venit 
îți spunea și rochia mea mov
eram o femeie cu sânii moi cuminți
eram femeia cu rochia mov 
din sufragerie

Eclipsă

În noaptea acesta 
luna va fi înghițită de lupi
Lupii ne vor acoperi și pe noi 
cu sângele albastru al căii lactee
Noi doi ne vom transforma în  lupii
care vor urla de durere 
Ne vom lupta pentru praful 
ce rămâne în runele amintirilor 
Luna va supraviețui în adn-ul nostru
luminând misterul în care 
ne scufundăm

Trei tipuri de bărbaţi

Tu ești bărbatul-fulg 
mă privești de la distanță
Troiene de zăpadă cresc necontenit
în adn-ul nostru

Tu alergi printre picăturile de ploaie
caldă
brațele se topesc între ecuador și
tropice
înot spre tine
dar tu zbori 
Zbori neîncetat fără să miști aripile
zdrențuite de dor

Tu ești bărbatul albatros
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nu ți-ai găsit încă sufletul pereche
eu încă înot în apele tulburi și caut
un albatros în galapagos 
înțelegi că genele tale lungi dese 
sunt lianele pe care mă cațăr
construind acoperișul lumii
caut un bărbat-albatros albastru

Tu ești bărbatul lup - totem 
al unor iubiri trecute
Muști cu sete din lună - 
razele ei te îmblânzesc 
Nu mă recunoști
sunt la mal te caut neîncetat 
țin ceva în mână o pană de albatros
sau o blană de lup
Fotografia pe care le-o arat 
oamenilor e un zid 
între pleoapele lor închise

și zborul tău

Dis-de-dimineaţă

dimineața am o poftă nebună să
culeg flori din câmpie
în dantela amintirilor 
îmi croiesc rochii multicolore
asortate cu ochii tăi
vorbesc în toate limbile pământului
dar am uitat cum se spune te iubesc

dimineața am o poftă nebună 
să beau un ceai
care îmi amintește de tine
deschid fereastra și dincolo de ea 
începe viața cu aromele ei 
amestecate
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În urma Tratatului de pace de la Bucureşti, semnat la 16 mai 1812, în
hanul agentului rus Manuc Bey, între Imperiul Rus şi Imperiul Otoman, după
încheierea războului ruso-turc (1806-1812), teritoriul Moldovei dintre Prut şi
Nistru este anexat de Rusia ţaristă, odată cu raiaua Hotinului şi cu Moldova
istorică (în limba turcă Bugeac).

Dacă în 1816 Basarabia a obţinut un statut de autonomie, din anul
1829 utilizarea limbii române a fost interzisă în administraţie de ruşi, apoi,
din 1833, în biserici, iar din 1842 în şcolile secundare şi primare.

De acum începe un puternic proces de deznaţionalizare şi de coloni-
zare cu populaţii neromâneşti, culminând, cu anul 1867, când se trece la rusi-
ficarea sistematică a Basarabiei. Despre aceste zguduitoare realităţi, N. N.

Viorel Frîncu
După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918

BUZOIENI ŞI RÂMNICENI
ÎN ADMINISTRAŢIA

BASARABIEI



Dumava, în lucrarea  „Politica panslavista rusă”, apărută în 1907, la Moscova,
scria despre basarabenii celei de-a doua jumătăţi a secolului XIX: „Acestui
popor i s-a interzis să înveţe limba sa natală în şcoli, i s-a interzis să se roage
lui Dumnezeu în graiul părinţilor săi, sute de desiatine din pamântul său au
fost împărţite coloniştilor ruşi, bulgari, germani şi aceasta numai spre a-i sili
să-şi părăsească ţara”.

După mai bine de o sută de ani, la 27 martie/9 aprilie 1918, Alexandru
Marghiloman, prim-ministrul României, primeşte, la Chişinău, Declaraţia de
unire a Basarabiei cu România (propusă de Blocul Moldovenesc şi adoptată
în şedinţă de Sfatul Ţării).

La 27 noiembrie 1918, Sfatul Ţării se autodizolvă - toate atribuţiile
de guvernare revin Bucureştiului, moment în care se începe procesul de re-
construcţie a Basarabiei, având în vedere: decalajul economic de dinainte de
război, plata datoriilor de război, reforma agrară, noua organizare administra-
tiv-teritorială, gestionarea noilor provincii reunificate cu ţara, dar mai ales
lipsa de personal calificat care să-l înlocuiască pe cel numit de regimul ţarist.
Era imperios necesar reînnodarea tradiţiilor administrative româneşti, ca o îm-
plinire firească, după cum remarca şi marele istoric Nicolae Iorga, care con-
stata că „în provinciile româneşti care înconjurau Regatul Romaniei, satul
românesc se afla, ce-i drept sub o administraţie străina, dar avea, cu toate aces-
tea, viaţă economică şi cultură proprie”.

Încercarea de compatibilizare instituţională în teritoriile de pe cele
două maluri ale Prutului este întâmpinată de o puternică opoziţie din partea
funcţionarilor fostelor stăpâniri, care îşi părăsesc serviciu sau refuză să depună
jurământul de credinţă, necesitând înlocuirea acestora cu funcţionari din Regat,
pentru a se face şi în Basarabia „o administraţiune românească, care să gră-
bească opera de unificare şi consolidare a statului român”. 

În prefaţa volumului „Figuri contemporane basarabene” (Chişinău,
Editura „ARPID”, 1939, vol. 1), N. Dunăreanu scria: „Alături de fruntaşii in-
telectualităţii şi gândirii moldovenilor basarabeni, la acţiunea de statornicire
a ideii de stat în Basarabia, au contribuit în largă măsură şi elementele
româneşti, din toate ramurile sociale, venite de peste Prut în provincia
răsăriteană, în decursul anilor de la Unire şi până azi. (...) Câţi mai sunt
printre noi, acei care în anul mântuirii 1918, plini de iluzii, cu avântul tinereţii,
au venit aici şi alături de fraţii basarabeni, au dat tot tributul lor de energie,
tot ce au avut ei mai sfânt, pentru închegarea sufletească a neamului nostru,
oropsit de veacuri?”

Printre cei care au făcut apostolat, contribuind la reconstrucţia Basara-
biei, s-au numărat şi intelectuali originari din judeţele Buzău şi Râmnicu Sărat:

1. Pompiliu Georgescu, lt. colonel, prefect al judeţului Tighina, s-a
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născut la 4 ianuarie 1892, în comuna Pietroasele, judeţul Bu-
zău. Absolvent al Facultăţii de Drept din Iaşi şi al Şcolii pre-
gătitoare de ofiţeri Bucureşti.

A îndeplinit funcţia de ajutor de ataşat militar pe lângă
Legaţiile din Viena şi Paris. Decoraţii: Cavaler al Ordinului
„Mihai Viteazul”, al „Coroanei României”, al „Stelei Româ-
niei” şi al Legiunii de onoare franceze; ofiţer al „Coroanei Ro-
mâniei”.

De  asemenea, a fost citat pe armata franceză cu „Croix de guerre”;
Ordinul „Sfânta Ana”, cls. III - rusesc; „Goldenes Kreuz Verdienst für Repub-
lik”, austriacă; „Meritul Sanitar” cl. I; Medalia Peleşului: „Cei trei regi” şi cu
me-daliile comemorative cu baretele „Dobrogea”, „Carpaţi”, „Oituz” şi cu
„Victoria Interaliată”. 

2. Ioan Iarca, căpitan în rezervă, preşedinte al Camerei
Agricole din Ismail, s-a născut la 12 decembrie 1890 (?), în ora-
şul Râmnicu Sărat. Este licenţiat al Şcolii Superioare de Comerţ.
A venit în Basarabia în anul 1918.

A fost vicepreşedinte al Camerei de Comerţ Ismail, pre-
şedinte al Sfatului Negustoresc, al Sindicatului de îndiguire a os-
trovului Câşliţa şi al Bursei de Mărfuri - Ismail. Membru în Con-
siliul Sindicatului Viticol, cenzor al Cooperativei Agricole „Progresul”, mem-
bru în Consiliul de Administraţie al Federalei „Sud-Basarabene”, agricultor şi
mare crescător de oi. 

3. Emanuel Mănescu, avocat, născut la Buzău, în
anul 1883. Licenţiat al Facultăţii de Drept din Iaşi. Timp de
16 ani a fost preşedintele Căminului cultural orăşenesc Ceta-
tea-Albă şi al Căminului cultural judeţean.

Primar al municipiului Cetatea-Albă, preşedinte al
Societăţii orfanilor din oraşul şi judeţul Cetatea-Albă, preşe-
dinte al Comitetului şcolar comunal, cenzor al Societăţii
„Principele Mircea”, membru în Comitetul Ligii Navale Ro-

mâne, filiala Cetatea-Albă. 
Ca primar a desfăşurat o activitate însemnată pentru modernizarea

oraşului. A construit cea mai frumoasă şcoală primară la Vâgon, a ridicat bustul
Regelui Ferdinand I etc.

Decoraţii: Ordinul „Coroana României” în grad de Cavaler şi Ofiţer,
„Meritul Sanitar” cl. I, „Răsplata Muncii” pentru învăţământ cl. I, „Meritul
Comercial şi Industrial” cl. I. 

4. Dimitrie Munteanu-Râmnic, profesor, autor de manuale şcolare,
om politic, publicist, născut la  26 octombrie 1876, în oraşul Râmnicu Sărat
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(m. 1954, închisoarea Sighet). A urmat cursurile primare şi
gimnaziale în oraşul natal şi la Liceul „Andrei Şaguna” din
Braşov. Absolvent al Liceului „Matei Basarab” din Bucureşti.

În anul 1899 obţine licenţa în istorie la Bucureşti, du-
pă care a urmat studii de specializare în Franţa. A fost profesor
la Gimnaziul „V. Boerescu” din Rm. Sărat şi la Liceul „Petru
şi Pavel” din Ploieşti, de unde se pensionează în anul 1938. A
fost senator şi deputat şi primul secretar al Camerei din Parla-
mentul României Mari, subsecretar de stat la Ministerul de Interne, în timpul
guvernării Iorga; membru în Comitetul Central al Ligii Culturale a Românilor
şi al Ateneului Român din Bucureşti, membru corespondent al Comisiunii Mo-
numentelor Istorice, deputat în Adunarea Eparhială a Sf. Mitropolii a Ungro-
Vlahiei. A fost ajutor al primarului Chişinăului şi şef al Biroului de Presă din
Ministerul Basarabiei. 

În anul 1904, cu prilejul împlinirii a 400 de ani de la moartea lui Ştefan
cel Mare editează publicaţia Pentru Ştefan Vodă. „Număr festiv, tipărit cu con-
cursul primarului din Râmnicu Sărat”, iar în 1934, împreună cu prof. Ovidiu
Frânculescu, fondează revista Biblioteca Şcolară, „Publicațiunea pentru lectura
elevilor”. A desfăşurat în domeniul învăţământului o activitate de adevărat
apostolat, el fiind nu numai autor de cărţi de istorie şi de manuale, ci şi de re-
viste cu caracter cultural. Menţionăm „Istoria românilor” (1928), „Istoria ve-
che şi medievală” (1929), „Citirea elevilor” (1930); dintre revistele pe care
le-a iniţiat şi condus, cea mai reprezentativă este  „Gazeta cărţilor”, apărută în
1921, ca supliment al publicaţiei  „România viitoare”, al cărei director era. Pe
lângă aceasta, este membru fondator al periodicelor Biblioteca Şcoalei Secun-
dare, Buletinul Ligii Culturale (Ploieşti), Curierul liceului, Dreptatea (director,
6 apr. 1925 şi 30 mai 1927-1 febr. 1928),  „Revista Cursului Inferior” - „publi-
caţie şcolară enciclopedică” (resp. din 5 oct. 1910), „România viitoare”,  „Scân-
teia” (red. la 18 oct. 1923),  „Secera” (20 ian. 1920-30 iun. 1922, preş. comite-
tului de red.). Colaborat la publicaţiile:  „Graiul nostru”,  „Propăşirea”,  „Sfatul
Ţării”,  „Straja” etc. Marea sa capacitate de a se dărui şcolii şi intereselor obştii
îl fac să lupte cu toată fiinţa pentru ca lumina cunoaşterii să intre în sufletul
oamenilor, astfel că, în anul 1921, devine membru fondator al Bibliotecii Ju-
deţene „Nicolae Iorga” din Ploieşti, alături de arhitectul Toma Socolescu,
politicianul Ion Ionescu Quintus şi scriitorul I. A. Basarabescu.

5. Stelian Z. Râpeanu, inginer, născut la 5 decembrie
1892, în judeţul Râmnicu Sărat. Licenţiat al Şcolii naţionale de
poduri şi şosele. A fost fondator şi primul director al Fabricii de
Tutun din Chişinău. Profesor la Şcoala de conductori din Chişi-
nău. 
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Lucrări scrise: „Industria tutunului în România între 1918-1932” şi
„Un an de activitate la manufactura de tutun Belvedere [Chişinău]”.

Decoraţii: „Virtutea Militară de Război”, „Merita de Cheria Italiana”,
ordinele „Steaua României” şi „Coroana României” în grad de Cavaler. 

6. Cezar T. Stoika [pseudonime: Alcest, Cesara, Ces-
to, Cleante, Delacrâng, Don Razec, Luceafărul eterului, Parsi-
fal, Raicica, Tania şi Vera], avocat, poet, publicist şi traducător,
s-a născut la 8 ianuarie 1891, în Bucureşti (m. 21 mart. 1942,
Nijne Amursk, Rusia). Este fiul Irenei (născută Canella-Cio-
rogârleanu) şi al lui Titus Stoika, ofiţer şi ziarist. Urmaş al unei
familii de militari de carieră, implicaţi în Unirea din 1859 şi în

Războiul pentru Independenţă, Stoika e frate cu poetul Constantin T. Stoika
şi cu publicistul Titus T. Stoika. După absolvirea Liceului „B.P. Hasdeu” din
Buzău, urmează cursurile Facultăţii de Drept a Univ. din Iaşi. Voluntar în răz-
boiul balcanic din 1913, ia parte apoi, ca sublocotenent de rezervă, la luptele
din toamna anului 1916. Rănit, e luat prizonier din Spitalul Militar din Bucu-
reşti şi internat în lagărul Stralsund de pe insula Danholm. Împreună cu ca-
marazii de prizonierat, D. Nanu, G. Brăescu, Sandu Teleajen, Titus Hotnog,
Horia Furtună etc., iniţiază o Societate de literatură, muzică şi artă. Întors în
ţară, se va stabili, ca avocat, la Chişinău. 

A fost preşedinte al Societăţii „Belle Arte” a artiştilor basarabeni, vi-
cepreşedinte al Societăţii scriitorilor basarabeni, vicepreşedinte al Căminului
cultural „Sf. Ilie” din Chişinău.

Activitatea publicistică: Debutează în 1907, cu versuri, la „Curierul
liceului” (Ploieşti), publică alte poezii şi proză în „Acţiunea, „Basarabia, „Bu-
geacul, „Dreptatea” (Chişinău), „Duminica”, „Ecoul Oltului”, „Flacăra”, „No-
ua revistă română”, „Pagini basarabene”, „Poezia”, „Rampa”, „Revista stu-
denţimii”, „România viitoare”, „Literatorul”, „Lectura pentru toţi”, „Moldova
de la Nistru”, „Sburătorul”, „Viitorul Orheiului”, „Versuri şi proză”, „Viaţa
Basarabiei”, etc. Face parte, alături de fratele său, Constantin T. Stoika, din
comitetul de redacţie la „Tinerimea literară şi artistică” (Piteşti, 1909-1910),
se implică în editarea revistei „Văpaia” (1914-1915), iar la „Moldova de Ră-
sărit” (1931-1932) este redactor. 

Editează volumele: „Fiori de primăvară”, „În ritmul vieţii”, „Miragiile
sufletului”, „Cincinat Pavelescu”. A tradus din Peladan, piesa în versuri „Semi-
ramida”, jucată în 1915 la Arenele Romane din Bucureşti.

Decoraţii: „Crucea Comemorativă”, „Victoria”, „Coroana României”
în grad de Cavaler.

7. Titus T. Stoika, avocat, inginer, publicist şi editor, s-a născut la 14
octombrie 1893, în Buzău  (m. 12 aprilie 1983, Bucureşti). A absolvit „Şcolile
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Militare de Artilerie, Geniu şi Marină” din Bucureşti. În cali-
tate de elev-plutonier, ia parte, cu Regimentul 14 Artilerie, la
Campania din Bulgaria.

În luptele de la Jiu, din Primul Război Mondial, unde
participă cu bateria 1 obuziere, este rănit în localitatea Buliga.
Avansat la gradul de căpitan, i se încredinţează comanda Ba-
teriei a II-a de Elevi, la Şcoala Militară de Artilerie din Iaşi.

A luat parte la crâncenele lupte de pe Tisa şi, deşi
rănit în luptele de Szentes, în Ungaria, a continuat să lupte până la cucerirea
Budapestei, la 6 august 1919.

Stabilit la Chişinău, a fost preşedinte al Asociaţiei „Vitejii Neamului”,
profesor la Şcolile de tragere ale Artileriei, consilier judeţean, Comisar Regal
al Comandamentului Corpului 3 Armată (1921-1923), Regent al Agenţiei Con-
sulare a Italiei la Chişinău. 

Licenţiat în ştiinţe juridice, s-a înscris în Baroul Lăpuşna-Chişinău,
profesia pe care a practicat-o până în 1940, când Basarabia a fost ocupată de
Armata Roşie.

A publicat volumele: „Însemnări din zilele de luptă” (1921), „Poezii:
1912-1916” (1928), „Luptele de la Jiu şi Tisa” (1922), „Basarabia pământ
românesc” (1924, în colaborare cu fratele său Cezar Stoika), poeziile fratelui
său Constantin Stoika, mort în Primul Război Mondial. 

Colaborează cu schiţe şi povestiri în publicaţiile „Dreptatea”
(Chişinău), „Moldova de la Nistru”, „Sport” s.a..

A fost nevoit să părăsească Basarabia, ocupată după 1940 de ruşi,
opera sa, compusă din peste 6.000 de pagini, fiind depusă la Academia Ro-
mână şi parţial la Biblioteca Judeţeană „V. Voiculescu” din Buzău („oraşul său
de naştere, de suferinţă şi împliniri”).

Ca inginer a trasat viitorul Cimitir Ghencea Militar şi a contribuit la
construirea aeroportului „Mihail Kogălniceanu” şi al altor obiective industri-
ale.

Decoraţii: „Coroana României” cu spade în grad de Cavaler, „Steaua
României” cu spade în grad de Cavaler şi panglica „Virtutea Militară”. 

7. Alexandru Vlădicescu s-a născut la 7 iulie 1891, în oraşul Buzău.
Participă, în calitate de ofiţer de rezervă, la războiul de reîntre-
gire naţională. în perioada 1916-1918. La 17 august 1918, ob-
ţine brevetul de pilot, nr. 136, document certificat de maiorul
aviator Constantin Fotescu, directorul Aeronauticii

În calitate de comandant al Aeroportului Civil din Chi-
şinău, post în care funcţionează până în anul 1930, a adus im-
portante îmbunătăţiri aviaţiei civile din Basarabia. Decoraţii:
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„Victoria” şi „Crucea Comemorativă”. 
8. Aurel Radu, căpitan pensionar, s-a născut în ianu-arie 1883, la

Mizil, judeţul Buzău. A venit în Basarabia din anul 1918. A
ocupat următoarele funcţii: inspector comunal; comandant al
Gărzii Naţionale din judeţul Bălţi; preşedinte fondator al Soci-
etăţii de vânătoare „Dropia”; ajutor de primar al muni-cipiului
Bălţi.

Decoraţii: Medalia jubiliară „Serviciul credincios” cl.
II, „Avântul Ţării”, „Crucea Comemorativă”, medalia “Victo-
ria”, “Coroana României”, Medaille Militaire Française etc. 

Desigur, aceştia sunt doar o parte dintre intelectualii buzoieni şi râm-
niceni care „şi-au câştigat un drept la recunoştinţa neamului, pe acest pământ
al nostru, plin de amintiri glorioase, în Moldova dintre Nistru şi Prut, în
Basarabia”.
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Smuls din infernul tăcerii… 
sângele meu  clocoteşte…
pulsul meu…urlă…
îşi loveşte tâmpla de lună…
nevrotic pendul  
între frigul astral şi teama carnală… 
între osânda iubirii 
şi angoasa polară…
între minutul sublim 
şi tămâia arsă-n altar…

Fiecare clipă e un păcat milenar…
Fiecare silabă  mă sfâşie 
cu disperare… 
Ard în poem…într-o 
excentrică sinucidere…                    
Mi-l scriu pe piele…
de parcă aş semna o capitulare…


De parca-aş semna o capitulare…
pe vulnerabila-mi piele…
pe nervoasa mea carne…
pe nevrotica mea aşteptare…
desenez  o rană esenţială…
c-o tristeţe capricioasă….  
c-o linişte  imperială 
a  căderii de frunză…
c-o însingurarea stratificată …
Desenez ultima zbatere  
ce mi se aşează pe coapsă…
brumă însângerată…
şi strigătul viu  al epidermei…
croncănit al ciorilor albe… 

Cornelia Ionescu - Ciurumelea



Desenez… 
e singurul leac pentru singuratate…


Singurul leac pentru singurătate…
cuvintele… vină a sângelui…
mă acuză inchizitor…
îmi redefinesc al fiinţei absurd…
îmi seduc pielea… oasele…carnea... 
devin ambiguităţi de nervuri 

viscerale…                                 
Se desprind…fantasme lichide…

spirale…
Îmi schimbă chip dupa chip 
cu sarcasm de actor…
Sunt…eterice…neprihănite plutiri…              
amăgiri frivole… extaz şi marasm…                                       
utopice colivii… narcoticul basm…
Sunt evadării din spaţiul anost 
ce ştrangulează  chinuitor …
Într-o excentrică sinucidere …
le port în fiece por…
capriciu… povară şi zbor…


Capriciu…povară de zbor…
acest albastru fluid…
întâmplat între noi l-am înfierat 
pe pietrele noastre de trup…                                  
cu imposibila perfecţiune 
a buzelor… latente dureri 
dezgropând din incredibil 
de vechi straturi de lut... 

Acest poem…devorator…
mă ucide-n cuvinte…lucid…
îşi dilată pupilele…fiindcă e scris
cu mistică…caustică frică…                                   
Prin al lui armură de fier…
săgetează un albastru fluid 
ce-mi scutură umerii de temeri
copleşitoare…
şi-mi  pulverizează sângele 

spre azimut…      
Prin pulsul oaselor tale…
argonaut…caut  definiţia ţărmului…
un alt început…


Caut definiţia ţărmului…
un alt început…
Mă arunc în golul de timp 
al inimii tale…
cu nobilul meu anotimp…
în galben delir…. cu frica 
spălată-n neştiutoare ninsoare…
Preţ de-o lacrimă…două…
sunt  cascadoare …
mă arunc în miros de pelin…         
în magnetismul plânsului tău… 
Trec prin foc…îndur chin…
bruma ochiului…ţi-o respir…
fiindcă…iubite…sunt  un fachir…
Sunt un cavaler în turnir…
Sunt un vizir…
Prospeţimea sângelui tău
mi se cuvine… e bir… 
o învelesc pe drumul mătăsii 
în amintiri de caşmir….                                         
o ascund în pumni…
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îmi fac pielea chimir…
o beau ca pe un drog…un venin…
Sunt rapace vampir…
devorez nobilul meu anotimp…
prin golul inimii tale…
în galben delir…


În galben delir…
trăim o trecere esenţială 
spre dragoste…dar… ne aşteaptă…
inefabil…un extrem de clar asfinţit…
De aceea…iubite…
refuz să mă doară 
acest cinic poem… mutilat 
şi strivit… un alter ego… 
ce-mi reprimă visul de înălţare…
de aceea…călău al silabelor-stele…
jonglez cu a lor singurătate…
le atârn în ştreanguri…
într-un joc cabotin… 
le articulez mustita tăcere…
le  scriu evadarea 
din epidermă de şarpe… 
Otrăvuri de luturi infirme…
chircite în sare… mă lasă orfană 
de propria-mi moarte…
fiindcă…mă descompun  
în delir de visare…


În delir de visare… 
aripa smulsă de tine… mi-o cred
iarăşi…îmbăţişare nocturnă

chemare…
Prin catacombe de vis…cineva îmi
strigă-n timpane 
că eşti un prinţ însetat…
întronat în jilţul de apă 
al ochiului meu…
că mă bei din potir dantelat granit… 
iertându-mi păcatul nedefinit…
desferecându-mi privirea 

din putregaiuri de pleoapă…
În geometriile nopţii…
lacrimi aşteaptă…
devenite…iubite…otravă tăioasă…
Fracţia zborului rupt 
ţi-a biruit argila setoasă…
pentru care…la ferestre…
în zdreanţe…milenar…ţi-am cerşit… 
În delir de visare mi-am pus 
armura de sare… mi-am dat
cutezanţa unui pursânge…  
Îţi va scoate… în turnirul sălbatic…
frigul simbolic…
aşchia veche din sânge…      


Frigul…aşchia veche de sânge…
durere difuză… 
se prăvălea în ziua aceea
peste mormane de frunze…
duios…fumegând…
Într-un octombrie trist
cuvintele deveneau 
ecuaţii de păsări…
labirint de cenuşă…
Tulburate…buzele noastre  
se respirau… în dramatice 
sângerări de absurd… 
şi…pierdute în confuzii eterne… 
în transcendenţe astrale…
ucideau orice urmă de teamă… 
sinucigaşe… în crepusculare 
atingeri… capitulând…
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Gabriel Peneş

Ultimul tramvai
Unele zile nu ai cum să le uiți, chiar dacă nu le mai ții minte. Știu,

tocmai am emis o maximă ilogică spre aberantă. Dar poate unii s-au prins unde
se ascunde diavolul detaliiilor în paradoxul ăla. De fapt, a fost vorba și de o
seară. Dar și de o noapte. Și, mai ales, de o dimineață. Deja sunt mai bine de
30 de ani de atunci. Blocul e tot acolo, apartamentul la fel, chiar dacă și-a
schimbat proprietarul. Era înainte de a pleca în armată, subiect preferat de unii
pentru a-și aminti. Eu eram, însă, fix în ultimele două zile de civilie. Armata
„lungă”, la trupă, nu cea la „termen redus”. Armata de la mijlocul anilor 80.
Un an și patru luni se așterneau înaintea mea precum o plimbare pe jos prin
savană cu mîinile goale. Cam 480 de zile și de nopți (cândva calculasem exact,
dar, după o vreme, chiar și matematica se estompează).

Apartamentul era al unui văr bucureștean, care mă lăsase să stau acolo
înainte de „marea încercare”. Să mă lăfăi prin acele ultime ore cu frenezia con-
damnatului. Ea a venit acolo. Iubirea acelui timp al vieții mele. De prima zi,
nu-mi mai amintesc. Nici de prima noapte. Nici de a doua zi nu-mi mai dau
seama dacă s-au întâmplat aevea unele lucruri ori doar am visat că s-au întâm-
plat. Așa că n-ar avea sens să le scriu. N-ar fi fair-play față de memoria mea,
mai ales. 

De fapt, imaginile prind să răzbată abia spre înserarea celei de-a doua
zile. Tata își anunțase sosirea, iar ea a plecat spre căminul studențesc în care
stătea ca fericită studentă în anul II ce abia începea. Rămas singur, m-a cuprins
spaima. Ce puteam face ca să captez bunăvoința cerberilor care, de bună sea-
mă, urmau să mă ia în primire fix a doua zi la 7 dimineața, conform ordinului
de încorporare? La 18 ani ai multe idei, iar la 19 încă și mai și. Brusc, m-a lo-
vit inspirația: desigur, voi anticipa tunsoarea regulamentară. Și nu oricum, ci
fiind chiar un model de „biban”, „pifan” prezent la arme. Așa că mi-a fost clar
că trebuie să mă tund „zero”. Cât de greu putea fi? Văzusem câteva filme în
care personajele își lepădau podoaba capilară prin cîteva mișcări ba de brici,
ba de cuțit, ba chiar de ciob de sticlă. La naiba, eu aveam un aparat bun de
ras, din acela de fier - apropo, îl mai am și astăzi și nu am folosit niciodată alt
tip de aparat - cu lamă și grătar. Iar dacă scoteam grătarul era imposibil ca trea-
ba să nu iasă din prima. Cel puțin în mintea mea. 

Prima mișcare a fost decisă, dar și decisivă pentru evoluția lucrurilor.
Am simțit cum o mică greutate mi se ia de pe cap, deși senzația a fost de glaș-
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papir plimbat pe piele. Parcă scalpul îmi respira, totuși, mai bine. Am privit
curios în oglindă. Mai atent. Un mic „luminiș” se iscase undeva deasupra tâm-
plei drepte. Încă aveam încredere în acțiunea mea și rezultatul ei final. Așa că
fără mari ezitări am făcut o a doua mișcare. Un pic mai temperată, dar la fel
de decisă, cel puțin în adâncime. O altă privire în oglindă. Îndoiala m-a cuprins
brusc, ca o jivină ce stătuse ascunsă în desiș. Într-o clipă am realizat prostia
pe care o făcusem. Doamne, ce senzații tâmpite! Și cât păr mai are de luat. Și
câte răni se profilau deja la orizont, știind cam cum îmi arătau obrajii după,
vorba ceea, un bărbierit banal. Era un dezastru! Mai mult, deja vedeam cerberii
cum mă priveau nemiloși:„Deci, soldat, băi, biba, ai vrut să faci mișto de arma-
tă de vii aici tuns ca un punkist?”. 

În clipa aceea, deși nu aveam decât două mici zone defrișate în cap,
mi se părea că sunt o creatură mai înfiorătoare, mai sfidătoare la adresa Legii
și Sistemului decât Adam Ant sau nebunii ăia de la Sex Pistols (mă rog, în caz
că mai sunt persoane prin încăpere care să știe despre ce vorbesc). A treia miș-
care a venit din disperare. Era rezultanta disperată a îndoielii ce nu mai găsește
soluții, dar încă speră într-o minune. Un 5%, acolo, încă mi-a condus mâna
spre o a treia..incizie..în păr. A treia privire în oglindă, apoi verdictul: Sunt
pierdut! Voi avea cea mai teribilă armată din lume, voi deveni dușman al po-
porului din prima secundă în care mă voi prezenta ca o arătare în fața Armatei.
Cum telefoanele mobile încă erau un vis nevisat pentru noi, tata era pe drum,
iar ea nu prea avea cum să fie contactată la cămin, m-am prăbușit resemnat  -
resemnarea aceea, ultimă, a omului din fața plutonului de execuție - într-un
fotoliu din sufragerie. Prin fața ochilor îmi treceau doar scene oribile a căror
victimă, desigur, eram. Nu mai puteam decât să zâmbesc schimonosit filmului
ce mi se derula prin cap. După un timp, am auzit soneria. Era tata. I-am deschis
ușa cu aer de partizan din munți care a doua zi urma să se predea de bunăvoie.
„Ce dracu ți-ai făcut la păr?”, fu salutul lui de bun venit. Dar din clipa aceea,
am simțit că mai poate exista o ieșire onorabilă din impasul major în care mă
aruncasem de bunăvoie.

„Hai în baie să te bărbieresc în cap!”, fu comanda lui scurtă și n-am
avut nevoie, ca altădată, de prea multe nanosecunde pentru a mă instala pe un
scaun în fața chiuvetei. Nu vroiam să știu cum, când, cât, vroiam doar să ajung
mai repede la un mal salvator. Nu era spuma de ras ca acum, în tuburi ca de
spray din care „culegi” direct albușul acela parfumat și-l întinzi masând ușor
pe piele. Nuuu… Chestia aia solidă trebuia frecată bine cu apă călduță, cu
pămătuful, cam ca și când ai fi făcut o maioneză pentru salata boeuf. Iar in
cazul meu agonizant era nevoie de multă materie primă. Dar când taică-miu a
început să mă „ungă” pe păr cu produsul rezultat am avut primul fior de încre-
dere după multe ore. A durat ceva - a bărbieri un scalp e o chestie mai compli-
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cată decât pare, vă asigur - au existat și câteva icnete, a fost și o usturime teri-
bilă pe alocuri, dar la final arătam mult mai aproape de „ceva” ce merge în ar-
mată decât în perioada…punkistă. În plus, îmi redescopeream chipul într-o
nouă lumină. A fost, poate, primul șoc estetic legat de importanța unor detalii
ce-mi păreau absolut minore până atunci. Ca de pildă, frizura. 

Eliberat de tensiune, am purces întru deschiderea unor sticle cu bere.
Fiecare ne binemeritam momentul de tihnă și răsplată. Abia mi se detensio-
naseră celulele, când soneria s-a auzit din nou. Firește, în prima secundă m-am
gândit că s-a aflat deja de tunsoarea mea „zero” și Armata s-a gândit că mă
poate „rechiziționa” chiar din acea seară. Dar nu. La ușă era ea. Care a avut,
probabil, la rându-i, un prim șoc estetic legat tot de lucrurile de care pomeneam
un pic mai sus. Dar s-a ținut tare, recunosc: „Nu aș fi putut sta în cămin, știind
că tu trăiești ultima noapte înainte de armată. Trebuia să fiu aici, cu tine!”.
Treaba asta m-a gădilat așa de puternic lăuntric încât sunt convins că pentru
câteva clipe am zâmbit ca un pușcăriaș versat de la Jilava. Din toată noaptea
nu mai am decât niște senzații, tot mai vagi, în timp. Însă dimineața încă îmi
umblă prin memorie. Crăpat de zori, un tramvai, noi doi, tata, valiza de lemn,
oamenii care mă priveau nițel indeciși, deși vederea valizei îi mai liniștea, o
stație de lângă Grozăvești unde ea a coborât. Și o mâna ridicată în semn de
„la revedere” ce însoțea mesajul mut al buzelor ce se aflau deja înspre înde-
păratare, în decriptarea unui „Te iubesc!”. 

Mâna mea stângă a rămas lipită de geamul acela din spate al tramva-
iului și am privit spre ea câtă vreme drumul drept mi-a permis asta. Apoi, totul
a cotit la dreapta, iar după curba aceea avea să înceapă o altă viață. Cât de di-
ferită avea să fie, urma să aflu mai întâi peste 40 de minute. Aparatul de ras îl
mai am. Dar părul meu de atunci a rămas acolo, în amintirea acelui apartament.
Și mâna mea stângă mai stă lipită, uneori, de geamul din spate al unui tramvai.
Până când totul cotește...
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Ramona Müller

nimicul peren

insomnii de lung metraj biciuie 
coloana sonoră a dimineții
doar ai arvunit sărutul secundelor
ce se lipesc de țipătul cerșetor 
al femeii rătăcite printre zgârie-nori

e semn că lacrimile crucii
tremură pironite 
în unghiurile florii de colț

noaptea veghează topită în funeralii
de parcă ochiul negru își cască
pleoapa inimii
nu cumva incendiul macilor 
arde testamentul unei primăveri 
ce nu a fost

când Dumnezeu nu mai zgârie norii
divorțate de curcubeu
doar tăcerile gri recidivează

selfie la puterea a doua

aşteptarea inventariază singurătăţile 
la puterea doua
începe sezonul mireselor desculţe
cu selfie pe un peron de gară

azi şi naşul călătoreşte fără bilet

doar dus
trenul circulă fără oprire
până când 
moartea ne va despărţi

mai aproape sau mai departe

de-ai fi trecut 
prin linia destinului meu
aş fi deschis palma 
pentru urma ce o laşi în aer
pe apă 
şi în duminica 
fiinţei mele întregi

dar te uit peste an
în semnul scrijelit pe tocul uşii
oare amintirile cresc
le pot măsura şi cicatriza din nou

de-ai fi trecut prin linia inimii mele
ai fi rămas 
versul fără semnătură

tango celibatar

într-un colţ al destinului
timpul nu mai pune întrebări
doar umbre color îmi explică 
mişcările tangoului celibatar 
şi plânsul fără durere
fără nume
fără casă

vreau să mă întorc în locul 
în care pot îmbrăţişa lumina 
şi întunericul îşi cântăreşte nopţile
dar câtă sare încape 
într-o lacrimă
când aceeaşi poveste nefardată 
îşi devorează falimentul
veşmintele de doliu 
nu au pretenţii
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asortare sceptică

ca să poţi străbate 
latitudinea unei femei
măsurată în cadrilaterul cearceafului
va trebui să treci de primul meridian
al emisferei stângi de creier

să scoţi din buzunarul întâmplării
vara veşnică
albastru de gând ultramarin

dar de cele mai multe ori
două inimi suprapuse 
tind spre o eclipsă totală

cravata şi batista asortate 
schimbă complimente 
cu pereţii sceptici
oare cât din noi se pierde 
în starea de agregare a dragostei

potcoave albe

am cumpărat lumina orbilor
cu tichete de masă 
şi am aşezat-o
pe etajera destinului caolin

în zori a crăpat
sub tropotele cailor de porţelan
ploi nervoase 
potcoave albe

in extenso

singura secundă în care pot muri 
şi pot renaşte este un cec în alb
atunci când şansele stau la semafor
şi adevărul prescurtat 
o ia pe căi ocolite

degetele respiraţiei încheie
fermoarul străzii pe bordura 

sensului unic

un sfert de oră
atât
un sfert 
facultativ şi academic recuperează 
vertebrele corectacte cu roşu aprins

grăbeşte-ţi pasul
destinul meu se face cuvânt
se face verde 

atacă şi fugi 

urmează-ţi Dumnezeul 
de-a lungul zidului chinezesc 
acolo unde restul veşniciei 
se vinde pe tarabe ambulante
ce mătăsuri fine

avangarda unui sfârşit de lume 
construieşte oameni 
din hârtie creponată
martirii verilor din iarnă
pe calea judecăţii

ce putem vindeca în astă viaţă
când cu un up grade
inventăm trecutul doar ca durerea 
să depună mărturie 
pentru surghiunul călcâiului 
abandonat de pas

ar fi trebuit să fiinţăm vertical
într-o clepsidră orizontală
dar nisipul din noi nu cunoaşte 
culoarea amenzii solare
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Dorin Bocu

La orizont…
spiritul lumii călare

Se spune că Hegel ar fi scris despre Napoleon că este „Spiritul lumii
călare”. Trei cuvinte i-au fost suficiente originalului filozof german pentru a
crea un portret memorabil al contemporanului său, care a zguduit Franţa şi
Europa din temelii, provocând sfârşitul istoriei, aşa cum apare ea înfăţişată în
sistemul filozofic hegelian. 

Dacă ne aplecăm cu răbdare asupra portretului făcut de Hegel lui Na-
poleon, descoperim o parte din reţeta formulărilor memorabile, cu evident iz
metaforic. Mai întâi, un text memorabil se cuvine să fie scurt. Nu este vorba
despre uşurinţa firească de a memora un astfel de text. Mult mai important
este faptul că textele scurte reprezintă soluţia optimă pentru transmiterea unui
mesaj de mare expresivitate. Risipa de cuvinte este una dintre manifestările
nepriceperii de care dau dovadă oamenii când trebuie să folosească cu înţelep-
ciune abilităţile lor fundamentale în domeniul comunicării: vorbirea şi scrisul.

Cei mai mulţi dintre oameni folosesc instrumentul vorbirii pentru a
se poziţiona avantajos în reţeaua de interese în care sunt actori. Fiecare om
poate fi privit ca un soldat care nu are nevoie de ordin de sus pentru a sări la
beregata duşmanului, dacă interesul lui a suferit o atingere. Ce se întâmplă
dacă soldatul este mai înţelept decât comandantul lui? Dar dacă nu este? O
societate care este preocupată excesiv de mofturile trupeşti ale membrilor ei
este anchilozată? Graniţa dintre haos şi convergenţa energiilor într-o societate
nu este niciodată prea clară. Aşa cum individul în genere are tendinţa să uite
experienţele neplăcute, nici omenirea nu poate fi suspectată de adaos de în-
ţelepciune după atâtea experimente nefericite, la scara istoriei. 

În centrul istoriilor şi istorisirilor de tot felul se află povestea încleş-
tării omului cu destinul lui, individual sau colectiv. Prea puţine au fost momen-
tele din istoria omului în care demonii de nişă au stat cu fruntea aplecată în
faţa înţelepciunii atotcuprinzătoare. Atât de mult s-a îndepărtat omul de esenţa
lui încât ideea raiului nu mai stârneşte cu adevărat nici măcar curiozitatea tri-
mişilor Domnului pe pământ. 

Este limpede, omul are multe de povestit. Şi o poate face în multe fe-
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luri. El poate spune sau scrie poveşti de adormit simţurile, poveşti pentru e-
ducarea şi călirea simţurilor, poveşti pentru descrierea frumuseţilor ascunse
ale omului. Gândurile omului pot fi asemenea albinelor lucrătoare. Dacă sunt
obligate să culeagă nectar din florile prăfuite ale vorbelor spuse pe nerăsuflate,
mierea lor nu va avea niciodată limpezimea cristalului. Aşadar, un text memo-
rabil este sinonim cu economia de cuvinte. Era vorba de „spiritul lumii călare”.

Lăsăm aritmetica la o parte şi observăm câteva procedee folosite de
Hegel pentru a izbuti un text memorabil. Spiritul este un fel de pol magnetic
al sistemului filozofic hegelian. Lumea este un fel de ipostază a infinitului care
îşi soarbe ceaiul pe terasele prăfuite ale istoriei omului. Două cuvinte grele,
ca două puncte de acumulare a tensiunilor într-o poveste. Zicând „spiritul lu-
mii”, Hegel a exagerat cu bună ştiinţă, copleşit poate de convingerea rolului
pe care îl are spiritul absolut în făurirea istoriei (convingere dobândită pe cale
speculativă) şi de senzaţia (irezistibilă ca orice senzaţie de calitate) că Napo-
leon este o excepţională unealtă făuritoare de istorie, scoasă în faţă de spiritul
absolut. Omul la care se referă Hegel, chiar dacă a existat în carne şi oase, tre-
ce brusc în planul al doilea al gândirii cititorului. Aceasta era şi ideea. În prim
plan se află acum ideea de spirit al lumii care, pentru a-i fi evidenţiată impe-
tuozitatea, străbate pământul călare. Îmi fuge gândul la Cartea lui Iov în care
Satana răspunde la o întrebare a Domnului spunând că „Am dat târcoale pe
pământ şi m-am plimbat în sus şi în jos”. Astfel de lucruri nu se spun pe neră-
suflate, ele trebuie gândite şi spuse altora folosind cuvintele potrivite. Spiritul
lumii ar fi putut să fie asemănat şi cu un vultur care pluteşte calm, la mare
înălţime, deasupra întâmplărilor care au în miezul lor omul. Filozoful ne sur-
prinde aducându-ne brusc în faţă neconvenţionala idee de spirit al lumii călare.
Să recapitulăm. Simplificând cu bună ştiinţă lucrurile, felul în care Hegel a
produs un text cu valoare de metaforă ar pute fi descris astfel: „Comportân-
du-se ca un veritabil agent al istoriei, Napoleon este ridicat simbolic la nivelul
spiritului absolut, care găseşte nimerit să umble, pentru măreţia spectacolului,
călare, săvârşind o lucrare considerată de filozof o simplă confirmare a rolului
pe care îl pot juca încarnările spiritului absolut în modelarea istoriei”. Ca şi
când sătul de monotonia peregrinărilor lui prin ceruri, Dumnezeu a umblat o
vreme călare având înfăţişarea lui Napoleon, pentru a ajuta Europa să se lepede
de o serie de metehne seculare, pregătind astfel întreaga omenire pentru schim-
bări de decor ameţitoare. Evident, nimeni nu ştie exact la ce s-a gândit Hegel
când şi-a exprimat atât de plastic admiraţia faţă de un duşman al ţării lui. Ca
să poţi produce o astfel de mostră de comunicare trebuie să te simţi în largul
tău printre idei. Şi dacă aceste idei alcătuiesc un sistem filozofic îndrăzneţ şi
sclipitor, atunci poate că este de înţeles şi o eventuală nostalgie după acele
vremuri în care oamenii au avut prilejul să vadă spritul lumii călare.
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POEME

Teo
Cabel


La plecare mersul se împiedica
o pensulă trasa dungă laaată gri 
între mine și lume

singur orizontul  
își frânge linia într-o tensiune 
a semnului de întrebare
totuși mă așteaptă cineva la orizont 
portul de unde plec spre mâine 

am ajuns și
mi-am adus aminte că e toamnă 
dunga s-a îngustat cât firul de păr
pe Dâmbovița două rațe 
se plimbau agale
octombrie și-a luat hanoracul 

La întoarcere  în sânge nu se mai
pompau semne de întrebare
se legăna un vals alintat 
într-un crepuscul răsfățat de 
nuanțe  în vagon  
ireal ca într-o poză de pe altă lume
lumea de azi
diferită de lumea de ieri.

Meta...

Când nu mai am ce scrie 
îmi  mestec tăcerea 
gust de pelin scorțișoară 
cătină curmale

tăcerea mea plutește
înghite zgomotul  lumii
pe mine nu se plimbă ostentativ
foșnindu-și rochia de mireasă

nu mă răzbun pe cerneală 
nu o exilez coala de hârtie
o las în  propria ei tăcere
mai adâncă decât a mea                        

Zăpada mieilor

Ninge ninge ninge
lumina din bucurie
ninge ninge ninge 
albul ține cât uitarea
ninge  bucuria din lumină
ninge ninge ninge ninge
flori de păr flori de cireș flori de
vișin flori de flori
ninge  
uitarea-i albă ca o foaie
ninge ninge ninge ninge
fulgii de nea îmbrățișează floarea
ninge
uitarea albă peste flori    
ninsoare peste ninsoare
lumină flori fulgi
gheață litere foaie
ninge ninge ninge
troiene nămeți valuri valuri
ninge
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Valentin 
Cojocaru

Ţânţarul democrat
(De toate genurile)

Volumul 1 - Din
popor

L-anceput cu zborul lui dezordonat
El ciupea puţin, fiind şi galanton
Acul să-i rămână-ntreg a învăţat
Să se ferească de gratii şi beton.

Volumul 2 - În Parlament

Pretenţiile pe urmă au crescut
Zborul repetat nu e de acul lui
Zburdalnic din P în P a tot trecut
Să sugă din sângele poporului.

Volumul 3 - DNA

(Mi-a crescut pensia şi nu
l-am mai putut tipări)

Cornel 
Diaconu

Iubire ascunsă

Eram copii și te iubeam pe-ascuns,
Când jocul verii ne-nsera prin sat.
Dar într-o zi ai dispărut. Păcat!
N-am mai primit de-atunci 

niciun răspuns.

Te-am mai văzut cândva, am tresărit;
Mi s-a părut că m-ai văzut și tu
Și m-am oprit zâmbind. Abia acu’
Mi-am împăcat tristețea, în sfârșit!

Dar socotind în ani povestea mea,
Încerc să cred că parcă-i prea târziu.
Speranța, cât a fost, s-a stins și ea
Și nu mai văd... și nici 

nu te mai știu...

Gânduri hibernale

Ninge alba zare și e plină
Liniștea, de pașii nimănui.
La fereastra mută, spre grădină,
Iarna stinge jarul din gutui.

Sunt copil în gânduri hibernale;
Satul meu se mută-n ceruri, sus.
Cu zăpezi de torțe ancestrale
Se-ntrupează-n visul meu, Iisus.

Și-i din nou prin curte zarva deasă,
Glasuri dalbe-n cântec se aprind.
Din pridvorul înserat, acasă,
Noaptea trece-n viscol de colind.

Copacul

Mai știi copacul tânăr ? Într-o vară
Sub umbra lui, zâmbind, 

te-ai strecurat.
Atunci s-a-ndrăgostit întâia oară,
Apoi a plâns de dor și s-a uscat.

Am retrăit povestea incognito.
M-a chinuit absența ta mereu,
Căci am uitat să recunosc, iubito:
Copacul din poveste... am fost eu.
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Florentin Popescu

Marginalii la o
monografie

Prin amabilitatea prietenului meu, profesorul Ion Bocioacă din Vălenii
de Munte (oraş căruia el i-a dedicat un ghid bogat în informaţii) am primit de
curând o carte, Chiojdu comuna cu şapte munţi, semnată de prof. dr. Eugen-
Marius Constantinescu (Editura Teocora, Buzău, 2018), un volum pe care m-am
grăbit să-l parcurg cu sporită atenţie de la prima şi până la ultima lui pagină.
Era firesc să se întâmple aşa de vreme ce este vorba despre comuna mea natală,
cu locuri şi oameni despre care am scris şi eu de-a lungul anilor în mai multe
cărţi şi articole din presă.

Întâi şi-ntâi am fost surprins de generic - Chiojdu din Bâsca, dar nu-
maidecât am realizat că autorul a preferat această denumire istorică, (şi nu pe
cea oficială de azi) aşa cum o folosea şi Alexandru Vlahuţă în celebra-i „Ro-
mânie pitorească”, unde, privind dinspre Siriu, vedea cum „departe în zări se
desluşesc cătunele împrăştiate pe încheieturile măgurilor, întinsele obraţii ale
Chiojdului din Bâsca, sat mare de moşneni cuprinşi, ale căror livezi şi izlazuri
pornesc din pajerea hotarului şi merg una până hăt departe în pripoarele Ne-
hoiului, aproape de apa Buzăului”.

Fiind istoric, mai exact spus arheolog cu vechi state de serviciu, dl.
Eugen-Marius Constantinescu nu numai că a optat pentru denumirea amintită,
ci, mai mult, prin prezenta monografie ne oferă o vizi-
une din punctul de vedere al specialistului, cu detalii şi
accente puse îndeosebi pe mărturiile din hrisoave, cata-
loage vechi şi din lucrările speciale din domeniu. Oricât
ar părea de curios sau surprinzător, Chiojdu a fost şi a
rămas până azi un izvor nesecat de informaţii condu-
când, toate, la concluzia la care ajunge şi autorul mono-
grafiei de faţă: este vorba de o localitate cu vechi şi
adânci rădăcini istorice, dar şi cu un pitoresc aparte, cu
mărturii care atestă nu numai îndelungata vieţuire a oa-
menilor pe aceste locuri, ci şi un anume specific.
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Neobosit şi totodată competent scormonitor prin arhive şi prin bi-
blioteci (deşi nu este întâiul în acest sens!) monograful dă la iveală, cu minuţie
de ceasornicar, amănunte revelatoare despre „comuna cu şapte munţi”, extrase
cu grijă din hrisoave şi înscrisuri ale cancelariilor domneşti, din acte de vânzări
şi danii, din dosarele unor procese legate de pământ etc. etc.

Vechi sate de moşneni, Chiojdu (care multă vreme, chiar în copilăria
mea, s-a numit şi Chiojdu Mic, spre a se deosebi de Chiojdul Mare, de peste
deal, care mai târziu, nu se ştie din ce pricini a fost numit Starchiojd şi aşa a
rămas până azi în nomenclatorul judeţului Prahova) poartă un nume care după
unii istorici ar veni din maghiară şi ar semnifica un „loc pietros” – ceea ce,
până la urmă şi este, în tot locul purtând fi văzute rămăşiţe calcaroase ale mării
sarmatice.

Dl. Eugen-Marius Constantinescu trece peste explicaţia filologică a
toponimului, ca şi cum n-ar fi avut cunoştinţă de ea, pe dânsul îl preocupă,
înainte de toate mărturiile arheologice. De aceea face trimitere mai întâi la
Memoriile lui Al. Tzigara-Samurcaș care amintește undeva de un ciocan de
piatră descoperit în satul Lera și care, zicea el, ar fi dovada clară a „unei impor-
tante staţiuni neolitice neexploatată încă”. Nici asupra afirmaţiei cuprinsă în
Marele Dicţionar Geografic al României, semnat de George Ioan Lahovari,
C.I. Brătianu şi Grigore Tocilescu, precum că în jurul muntelui Roma şi al Pie-
trei Romei s-ar fi stabilit tătarii peste care au venit mai târziu romanii (nu cei
din Imperiul Roman, ci ţiganii) - de unde s-ar trage toponimele ajunse până la
noi nu se opreşte dl. E.-M. Constantinescu, deşi, credem că zona ar trebui cer-
cetată mai îndeaproape şi din acest unghi (cum de altfel am arătat şi eu în volu-
mul Un mesteacăn rătăcit în câmpie (Editura Mad Linotype, Buzău, 2007,
pag. 14-15).

Autorul prezentei monografii n-a făcut decât parţial operă de pionierat,
fiindcă înaintea d-sale, folosindu-se de bogate izvoare documentare, dar şi de
informaţii culese de la faţa locului, un cercetător prahovean, Paul D. Popescu
a publicat vol. I dintr-o lucrare intitulată Cartea satelor chiojdene (Editura
Prahova, Ploieşti, 2007) în care detaliază, fără pretenţia de a fi scris o mono-
grafie exhaustivă, o mulţime de aspecte ale vieţii locuitorilor din această stră-
veche vatră de ţară, mai ales din ultimele trei-patru decenii, anterioare lui 2006
- 2007, perioadă despre care s-a străduit să ofere o imagine cât mai exactă, lo-
calitatea fiind privită din toate punctele de vedere. În demersul d-sale s-a fo-
losit, pe lângă izvoarele documentare, din arhive şi biblioteci, de cee ce s-a
putea numi „luarea pulsului” vieţii omeneşti, pe viu, din conversaţii cu chioj-
denii, din înscrisuri ale acestora, precum o micro-monografie nepublicată încă
a unui sătean etc. Recursul şi la o serie de texte (din cărţi, din reviste, din alte
locuri) cu caracter literar şi memorialistic despre Chiojdu, i-a oferit d-lui Paul
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D. Popescu posibilitatea de a spori impresia de document de viaţă, de „tempe-
ratură” luată pe viu, dincolo de litera exactă, dar rece, a izvoarelor documen-
tare. Este ceea ce a făcut şi marele istoric Constantin C. Giurescu, cel care s-a
născut şi a copilărit în această comună, în volumul lui de Amintiri, unde, alături
de evocarea unor momente de istorie propriu-zisă a inserat şi câteva pagini
despre propria copilărie, petrecută la Chiojdu. Apoi descrierea drumului făcut
cu sania de la Ploieşti până la Chiojdu, pe când era student, rămâne una dintre
cele mai frumoase pagini de jurnal din toată literatura noastră.

Dl. Eugen-Marius Constantinescu nu aminteşte de toate acestea. Nu
ştim dacă le-a omis fiindcă nu le-a citit sau n-a dorit să le comenteze. D-sa
notează sec în capitolul „Viaţa culturală”: „Din comuna Chiojdu era originar
profesorul universitar Constantin Giurescu, erou în Războiul de Independenţă,
tatăl prof. univ. Constantin C. Giurescu şi bunicul academicianului Dinu C.
Giurescu, toţi trei cunoscuţi istorici, autori ale unor valoroase şi consistente
studii de istorie a poporului român.”. Aici dl. Eugen-Marius Constantinescu
face o confuzie: Constantin Giurescu, primul din „dinastia” istoricilor cu acest
nume nu putea nicidecum să moară ca erou în Războiul de Independenţă din
1877 din simplul motiv că atunci nu avea decât doi sau trei ani (se născuse în
1875), eroul de la asaltul Rahovei fiind un alt Giurescu, Dimitrie (1835-1877),
născut la Bucureşti şi nu la Chiojdu precum istoricul Constantin.

E adevărat, trebuie să-i fiu întrucâtva recunoscător autorului că printre
personalităţile comunei l-a înscris şi pe „talentatul poet, scriitor şi ziarist Flo-
rentin Popescu” şi că poate ar fi trebuit să nu semnalez amintita confuzie, dar
o anume probitate profesională şi un anume respect pentru adevărul „istoric”
m-au obligat s-o fac. Şi nu neapărat pentru a „găsi nod în papură” unei cărţi
care este, fără îndoială, valoroasă şi necesară, binevenită pentru oricine vrea
să cunoască mai îndeaproape localităţile judeţului Buzău, mai toate încărcate
de istorie, mai toate vorbindu-ne despre oameni harnici şi gospodari, despre
cei care, în fond, reprezintă cartea noastră de vizită în arealul Uniunii Euro-
pene.

Din câte mi-am putut da seama, documentarea şi informaţia d-lui Eu-
gen-Marius Constantinescu se opresc la anul 2016. Dar chiar şi aşa, cred că
trebuie semnalate cel puţin două absenţe, anterioare anului amintit, absenţe
care vor trebui eliminate dintr-o viitoare (dacă va mai fi!) ediţie, ca şi din toate
cărţile care se vor mai scrie de aci înainte despre comuna Chiojdu. Este vorba,
în primul rând, de o troiţă din piatră, pictată, aflată la ieşirea din satul Lera
către Chiojdu, troiţă care datează, potrivit inscripţiei, din vremea lui Carol I,
un monument de certă importanţă istorică, dar şi artistică, graţie lucrăturii şi
a picturii. Crucea este adăpostită de o mică împrejmuire acoperită cu tablă. În
vremea copilăriei mele era vizibilă şi accesibilă de la drum (de care o despart
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5-6 m). Ulterior cineva a împrejmuit locul şi nu mai este accesibilă, fiind
năpădită de vegetaţie.

În al doilea rând, semnalăm şi troiţa din piatră de Măgura, pe care subsemnatul
şi soţia mea Iuliana Popescu am ridicat-o în memoria scriitorilor care ne-au
lăsat pagini literare despre aceste locuri: Al. Odobescu, Al. Vlahuţă, Nicolae
Iorga, V. Voiculescu, Al. Tzigara-Samurcaş, Gabriel Cocora. „Troiţa scriito-
rilor”, cum am numit-o, se află lângă drumul ce leagă Chiojdu de Starchiojd,
pe o culme înaltă, fiind însoţită de câteva citate din operele literare ale autorilor
amintiţi. Socotesc că ar fi bine să fie cunoscută de către turişti – fie şi pentru
simplul fapt de a realiza şi ei cum au fost văzute, de-a lungul vremii, aceste
frumuseţi dăruite de Dumnezeu localnicilor zonei.
În „Satul global” Chiojdu din Bâsca a avut/are şi va avea mereu câte ceva de
arătat şi de comunicat lumii.

Fără a recurge la comparaţii, se poate spune că monografia d-lui
Eugen-Marius Constantinescu se completează foarte bine cu cea semnată de
Paul D. Popescu şi vine să umple, într-o bună măsură, un gol pe care, de-
cedând, autorul Cartea satelor chiojdene nu l-a mai putut umple cu promisul
volum doi. Dacă ar fi numai atât şi tot ar merita să fie citit cu atenţie recentul
volum apărut la Editura Teocora. Dar cartea are mult mai multe merite. Şi pen-
tru ele trebuie să-i fim pe deplin recunoscători d-lui Eugen-Marius Constanti-
nescu că ne-a dăruit-o.
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Lucrurile se întâmplă de multe ori în istorie absolut neobişnuit. Deci există foarte multe im-
ponderabile. Eu sunt absolut contra teoriei că există legitate în istorie… Asta e o invenţie!
Cel ce recuperează istoria se salvează nu doar pe sine, ci şi pe urmaşii săi.

Dinu C Giurescu



Mircea Tănase

De iarnă

Curg din măreţii de cer 
Valuri de dantele albe,
Fulgii grei, arginţi în salbe
Pier în noaptea de mister.

La al zilei rupt hotar
Îngerii-şi fac contrabanda 
Cu cristal de Groenlanda
Şi argint din praf stelar.

Şi-n acest decor feeric 
Tremură-n clipiri mirate 
Felinare spânzurate 
Pe sub bolţi de întuneric.

Şi pe-o dâră de lumină 
Tot aleargă un nebun; 
Unii zic că-i Moş Crăciun
Şi-are-n sac chiar luna plină.

Doamne, iar ne-ai acordat  
Ajutor nerambursabil,
Împrejurul mizerabil 
E din nou imaculat.

Însă mult nu va să ţină  
Şi-om călca iar în picioare
Mantia-ţi strălucitoare…
Să ne ierţi, dar n-avem vină.

De ne-ai da şi nouă zborul
N-am mai mesteca-n noroaie, 
În zăpadă şi în zoaie... 
Şi-ar ţine mai mult decorul.

Vers de toamnă

Toamnă coaptă în broboană,
Lacrimi stoarse-n damigeană,
Am să-ţi sorb dulcea licoare

Dintr-o mie de pahare.

Toamnă lungă, dulce-n rod, 
Am să te agăţ în pod 
Şi-am să-ţi muşc sfârcul cu miere
De gutui, de mere-pere.

Toamnă-n zori şi în amurg,
Frunzele din zile-ţi curg
Galbene ca un dovleac  
Cu dulceaţă din alt veac.

Toamnă dulce în culori
Şi-acolade de cocori
Călători pe-un nor rebel
Rătăcit în bleu-ciel

Toamnă dulce în priviri,
Vechi album de amintiri,
Eu şi tu, noi amândoi
Frunze galbene-ntre foi...

Doamne, ce-ai să faci cu noi?
Dă-ne timpul înapoi.
Dă-ne vara, primăvara,
Nu ne apăsa povara.

Dă-le-n scris la toţi poeţii, 
Când ajung în toamna vieţii
Şi-ncă îşi blesteamă muza 
C-a fugit, din nou, farfuza, 

Să dea foc la calendare,
Să toarne timpu-n pahare
Şi să-l soarbă-ncet, cu vin,
Dulce toamnă, vers hain.
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Emil Surlaru 

CHILIILE - TRESTIOARA 
ÎNTRE  ISTORIE  ȘI  LEGENDĂ

Istoricul satelor comunei Chiliile - Trestioara se regăsește în negura
îndepărtată a vremurilor. „Primele indicii referitoare la existența comunei da-
tează din secolul al XVI-lea, dar mențiunile documentare care atestă așezarea
sunt din anul 1720.”

Pentru cunoașterea istoricul comunei putem apela la documente isto-
rice, lucrări științifice, monografii, hărți etc. Unele localități ale comunei Chili-
ile apar în documente foarte vechi sau sunt trecute pe hărți, cum ar fi Hărțile
ruse din 1835, care cuprind Lista celor 7.798 de așezări omenești, rânduite al-
fabetic pe județe și ținuturi. Ele evidențiază pentru Muntenia, de la Olt până
la Siret, un număr de 3 366 de așezări omenești, dintre care 2 700 de sate și
cătune, cu un număr mic de gospodării și locuitori; dacă Bucureștiul avea 10
074 de curți sau gospodării, Buzăul avea doar 572, iar județul cuprindea 325
de așezări, din care 230 de sate și cătune, cu un număr mic de gospodării și
locuitori; de exemplu, „cătunul Budești era compus din 5 familii cu 20 de per-
soane, Chiliea avea 25 de gospodării, iar Crivilești 43 de gospodării; localita-
tea Minciunoasa (Tristioara) avea 26 de gospodării, iar Poeni avea doar 5
gospodării.” În timpurile îndepărtate, unele localități aveau denumiri satirice,
scatologice sau pornografice, fapt care a determinat să apară ulterior cu nume
duble, unul inițial, cu caracter special, iar celălalt obișnuit, neutru; de exemplu,
întâlnim și Minciunești (Minciunoasa) Trestioara; unele localități au renunțat
la primul nume, rămânând doar cu al doilea, inclusiv Trestioara din actuala co-
mună Chiliile. 

În prima încercare de monografie a comunei Trestioara, ce se află în
Monografia județului Buzău, întocmită de Prefectura județului Buzău în anul
1943, care conține câteva rânduri, se afirmă că „vechimea comunei nu se cu-
noaște.” Despre comuna Trestioara s-au scris doar următoarele: „E așezată pe
ambele maluri ale părăiașelor Fundata, la 45 km. depărtare de orașul Buzău. 
E formată din următoarele sate: Albești, Budești, Chiliile, Crivilești, Ghiocari,
Vicari, Trestioara, Valea Nucului și Veghiurile. 

Comuna are trei biserici în satele: Trestioara, Budești și Crivilești.
Cea mai veche a fost cea din satul Crivilești, care data din 1604. A fost stricată
în 1904 și refăcută din temelie. 

Ocupația locuitorilor constă în exploatarea pădurilor, pomicultura,
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creșterea vitelor și puțină agricultură.”
Satele Glodu - Petcari și Poiana Pletari, care astăzi fac parte din comu-

na Chiliile, în 1943 făceau parte din comuna Cănești, despre care se scria: „sit-
uată pe ambele maluri ale Sărățelului Bercii, la 39 km. depărtare de orașul
Buzău. 

E formată din satele Glodu Petcari, Gonțești, Negoșina, Păcurile,
Pârlita, Cănești, Poiana Pletari, Șuchea și Valea Verze. A luat această denu-
mire de Cănești de la un grup de case ai căror locuitori se ocupau în cea mai
mare parte cu vopsitul sau cănitul firelor, și de la acest cuvânt „cănesc”, a
luat denumirea de Cănești. Comuna este împrăștiată în atâtea sate și din cauza
terenului care e fugitiv… 

Populația sa e de 516 capi de familie, cu 2 726 suflete, toți de origine
etnică română, fără nici un străin și de religie creștin ortodoxă.  Are cinci bis-
erici din bârne învelite cu șindrilă. Școli sunt tot cinci, majoritatea școli tip. 

Ocupația locuitorilor este creșterea vitelor, exploatarea lemnului și
puțină agricultură.” 

Unele povestiri și legende, dar mai ales anumite referiri făcute în do-
cumente istorice, plasează primele așezări umane în zona comunei în secolele
XVI și XVII. De exemplu, satul Crevelești, numit în trecut și Criveală, este
atestat încă din anul 1535 (7043), când voievodul Vlad Vintilă întărește lui
Cană, Gâciul, Vlad și Mușa ocine în Negoșina, Criveală și Cernătești: „Din
mila lui Dumnezeu, Io Vlad voievod și domn a toată țara Ungrovlagiei, fiul
preabunului și marelui Radul voievod. Dă domnia mea această poruncă a
domniei mele slugilor domniei mele Cană și Gâciul și cu fiii lor, câți le va lăsa
Dumnezeu, ca să le fie la Negoșina ocină, toată partea lui Stănilă și a lui Rî-
tea, oricât se va alege, pentru că au cumpărat-o de la Stănilă și de la Rîtea,
pentru 2 500 aspri. Și iară să aibă Cană și cu fiii săi ocină în Criveală, din
partea lui Gâciu a treia parte, pentru că le-a dat-o însuși Gâciul de a lui bu-
năvoie dinaintea domniei mele...”. Tot despre satul Crevelești mai există o
mărturie într-un document care evidențiază diferendele dintre Ioniță Cîndescu
și moșnenii din acest sat. 

În anul 1634, se amintește de popa Toma de la Chilii, când voievodul
Matei Basarab volnicește pe Neofit, egumenul de la mănăstirea Menedic, să
își ia înapoi stiharul de la popa Toma: „...părintelui egumenului Neofitie de la
sfânta mănăstire Menedic, pentru că s-au jefuitu că ia-au luatu de la Chilii
un popă, anume Toma, un stihare. Deci să fii volnicu a-l apuca cu această
carte a dumni-mele să de stihariul, că acel stihari au fost de la dregătoriul
dumni mele Ivașco vel vornicul; deci eu au tras pîre. Deci ei să-l apuce să
plătească stihariul...”

În Documenta Romaniae Historica VIII (1576 – 1580) se găsește
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un document din anul 1579 prin care Mihnea Turcitul întărește stăpânirea
mănăstirii Menedic peste o poiană care se întinde până la izvoarele Trestioarei:
„...să se știe hotarele și semnele: din Grunju, pe Sturzea în sus, până în
izvoarele Trestioarei...” (Sublinierea aparține autorului acestei monografii).
Satul Trestioara este trecut și în actul de vânzare - cumpărare, la 11 iunie 1709,
când Zaharia, fiul lui Simion, vindea jupânesei Alexandra o parte din moșie. 

Legendele spun că actuala comună Chiliile ar fi fost întemeiată de doi
frați călugări - Răduță și Crevelescu - care s-au retras din calea năvălitorilor
și s-au stabilit în punctul cunoscut sub numele de Răduțari, unde și-au construit
chiliile din bârne de stejar. Călăuziți de călugări, oamenii au venit și si-au con-
struit locuințe în zonă, pe valea Slănicelului; probabil că de aici s-a tras numele
satului - Chilii. Din această așezare au descins mai târziu satele Crevelești
(Criveală) și Budești, întemeiate de frații pădurari Ciobanu și Buda la pădurea
Vleoaca. În aceeași perioadă, alți doi frați au pus bazele satului Poiana Pletari,
iar urmașii lor, Gheorghică și Ion Pletea, au înființat satul Glod - Petcari. Do-
brică și surorile Arghira și Ioana Arghiroiu au afirmat că dezvoltarea satelor
ar fi stagnat o perioadă, locuitorii lor fiind hăituiți de raidurile unor năvălitori
străini în perioada 1670 – 1700. 

Gabriel Cocora afirma că schitul Chiliile apare într-un document din
secolul al XVIII-lea, când printr-o „închinare” din 16 martie 1772, „...schitul
Chiliile de lângă Podenii Vechi, făcut de Constantin Podeanu, este închinat
de Constantin căpitan Obilescu, cumnatul ctitorului răposat.” Ion Dogaru
prezintă schitul Chiliile și arată că toponimicul Chiliile „îl întâlnim și în 1824,
februarie 25, în legătură cu locuința unui anume Dumitru Zota. Să fie vorba
de „chiliile” celor doi frați călugări? Să indice existența schitului și o locali-
tate cu același nume? Datele prea vagi nu ne permit o concluzie definitivă. 

În legătură cu același toponimic mai întâlnim „Lacul Chiliilor”, la
1642, și mai târziu, la 1658, „pe vreme de foamete”. Termenul reapare cu
ocazia vînzării făcute de Vlad, fiul lui Răcnea, către Borcea, fiul lui Vlădan.
Să fie vorba de Lacul Mocearu?” 

Prin efectuarea săpăturilor pentru fixarea temeliilor unor case, au fost
descoperite pe raza actualei comune Chiliile mai multe monede, unele fiind
de proveniență turcească. Acestea constituie un document material de pe vre-
mea stăpânirii otomane, a cărei amintire se păstrează prin legende și povestiri.
Una dintre acestea spune că în timp ce satul se afla la horă pe deal, au venit
turcii, au luat bărbații tineri, i-au dus cu ei și, dintre aceștia, puțini s-au mai
întors în sat. O altă povestire „are desigur mult adevăr la origine. Sătenii erau
nevoiți să-și ascundă animalele în străfundurile pădurilor deoarece «turme
întregi erau mînate» pentru a fi predate turcilor. Este vorba probabil de pe-
rioada cînd masele erau impuse la dări insuportabile, ca urmare a măririi
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birului, cînd obligațiile au fost extinse și asupra unor categorii de producători
care pînă atunci fuseseră scutiți (între 1591 – 1595) și în Țara Românească
«începuseră turcii... a-și face lăcașuri și meceturi și pretutindeni era vaiet și
suspine de răul turcilor» (Istoria Țării Românești 1290 – 1690 p. 54 – 55). 

Cu toate că «dreptatea o luase turcul», poporul fiind nevoit să ducă
pe umeri greul acestor angarale, chilienii nu s-au clintit, rămînînd să-și apere
cu strășnicie vatra strămoșească.”
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Laurenţiu Belizan

catedrală pe şine

tot ce-mi amintesc este
catedrala ce huruia pe şine
scoţând fum din locomotivă
ca dintr-o clopotniţă
încinsă de rugăciuni
şi se arunca în faţa ta
karenină triumfătoare

peronul în care străinul 
cu valiză de lemn
zăcea ca într-un cocon
mi-a spus că au trecut 
treizeci şi trei de ani
şi călătorii încă povestesc 
despre umbrele
ce se zvârcoleau printre macazuri
când îmbrăţişările noastre

se rostogoleau
la picioarele anei

Bonnie & the slide

revăd filmul întâmplărilor
întotdeauna apare o nuanță-n plus:
piatra cu nervuri verzi 
este în altă poziție
salamandra ba înghite soarele 
după-amiezii ba îl regurgitează
actorii sunt aceiași 
dar nouă nu ne pasă

și uite îmi spui/ tu ești Piatra
eu doar colțul ei răsturnat peste lume
și fără să vreau în Iris 
îmi crește-o inimă nouă
un soare ghemuit și ghebos 
din care ies viermi de lumină

împreună ținem pe brațe orașul
sărutul nostru despică noaptea
Marele Regizor se agită 
deasupra sufletelor goale iar figuranții
aruncă poeme-n focuri bengale

noi/ două ape/ actori principali 
pe câmpul de luptă
de unde nimeni nu pleacă/ de unde 
nimeni nu cade cu gâtul tăiat 

noi/ două ape/ una sărată 
ca o salină plângând/ cealaltă 
dulce ca mierea



ne întâlnim acolo unde 
nu e durere nici suspin
într-o lume de hârtie din care răzbate
când și când un dangăt de iubire

clarobscur

trupul tău se vede din iarbă
aş vrea să prind fulgerul într-o sticlă
să-l port sub braţ ca pe un teanc 
de schiţe în creion pe fiecare 
ar rămâne o singură inflorescenţă

şi uneori trecătorilor să le citesc 
destinul din palma conturată pe coli
apoi să mă refugiez 
în grădina de medici
pe umărul stâng al lui michelangelo
undeva în fundal ghirlandaio
măsurând viitorul 
cu un gram de lumină

m-aş bucura nespus 
dar povara ar fi mare pentru mine
să ating carrara ca pe un sân de femeie
uneori când nu e nimeni
mă întind câteva ceasuri 
pe varul nestins al hârtiei
nu dorm doar cercetez uşi închise
şi-mi ascut mâinile 
în loc de condeie din cărbune
le rotesc până au gheare 
şi sap în marmură morminte 
de îngeri

în ele întunericul are atâta lumină
până şi Dumnezeu le priveşte 
cu ochii închişi

inima ta 
este la un pas de Elsinore

sunt zile ca nişte alveole

în care doarme yorick

îţi ating obrazul
şi simt adierea timpului
ne muşcăm buzele de parcă am prinde
boabe de struguri dintr-un ciorchine

străzile sunt linii frânte de cărbune
trasate pe gheaţă
mă plimb liniştit / ştiu următorul pas
alter ego mă urmează
un animal de companie 
care face tumbe
schimonosindu-se la cer

petele din soare ar putea fi răni
lăsate de încleştarea cu întunericul
urmele unei ciocniri sado-maso 
cu un înger căzut

simt în noi topită atâta poezie 
ca un plumb din care 
or să facă lingouri sau gloanţe

oraşul ne îmbrăţişează 
genunchii zdreliţi
târându-ne în subterane
în mâna fiecărui john doe 
licăreşte un spin

androidul și poezia

fluxul emoţional se îngustează –
katharsisul devine ultima lui zi

cuvinte-aluviuni ajunse în delta inimii
lacrimile florile cerul norii 
iarba soarele luna aripile îngerii 
nanogrăsimi care perturbă grav 
comunicarea între nervii retezaţi
şi circuitele cipurile fabricate 
în mediu aseptic

este greu să descrii lumea în şiruri 
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de 1 şi 0 ochiul bionic 
nu poate descompune 
căderea unei frunze albastre
în urechea bionică un greiere fumează 
pe o canistră de kerosen
ascultând ac/dc şi metallica
toţi fluturii îşi tatuează capete de mort
dalai lama poartă două ceasuri 
şi ridică trei degete

o lume unde nu poţi muri 
este ca o hologramă
în care nu atingi extazul 
nici dulcea suferinţă
singura moarte adevărată fiind 
ieşirea din poem

deși Botticelli era îndrăgostit/
Michelangelo te-a pictat mai bine

când te-am văzut prima oară
păreai o nimfă
care presăra urnele de piatră
cu petale de nuferi

cu ochii închişi îţi miroseam faţa
încet fără să ştii

părul mi se lipea de obrazul tău
vorbindu-mi despre cer
vibraţie albastră a veşniciei

eram un muribund gata de transplant
pur şi simplu luai irisul în palmă
inima plămânii
aşezându-le fără greş

prima dată când am înviat
te-am regăsit într-o frescă
cu alungarea din paradis

iar culorile ne îmbrăţişau scorojite
aşteptând alte răsărituri

(d)efectul Kirlian

gura ta este o stea de mare
care mărturiseşte întunericului 
despre lumină

te aştept rotindu-mă 
ca floarea-soarelui

fierarii au terminat 
de strunjit globurile
cu ele în mâini păşeşti pe vârfuri

mă întreb dacă Dumnezeu 
are vedere extraretinală
oare cum îi apărem
prin anticul aparat cu trepied 
şi burduf de armonică?
un fulger a ţinut loc blitz-ului
în camera obscură 
ne developează încet
ne-a reprimat atât de mult încât albul
care ne uneşte degetele pare un grilaj
oamenii se ţin de mână 
de jur-împrejurul nostru
ca într-o şedinţă de spiritism

El îşi aminteşte
pe miliarde de voci
singurătatea

underground

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

sub pământ soldaţii necunoscuţi 
din galerie încep să se mişte
le e frig au mai îmbătrânit cu o iarnă
le bat inimile 
ca nişte clopote îngheţate
trupurile încolţindu-le-n armuri
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de unde atâta bogăţie 
în arborele paranoia?
toţi tiranii lumii şi-au luat supuşii 
în mormânt soţii şi ibovnice 
cu faţa cernită corăbii întregi 
prinse de o banchiză a nopţii
oraşe scufundate într-un potop laic

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

ziua este o caracatiţă 
cu soarele îngustat

când toate cuvintele dintre noi
se împrăştie pe jos ca argintul-viu
când suntem atât de aproape
încât ne desparte doar noaptea
ca un hublou de submarin
aş vrea să facem un exerciţiu 
de pantomimă decojind un cub
o mie de gondole îşi vor lua zborul
până la frezzata durina din cer
sunt curios cum ţi-ai mişca 
braţele a dor
buricele luminoase ale degetelor
atingându-ni-se în punctul de ancoră

palmele tale sunt cel mai fin stetoscop
în inima mea scufundată
ca un clopot doar tu ai auzi o melodie
afară cuvintele mă rod 
precum piranha
în noi se crapă de ziuă

morile de vânt nu au ecou

în oraşul meu este un nebun
care nu dirijează maşinile 
în ritmul unei muzici 
numai de el auzite
nu bolboroseşte ocolind 
cu grijă crăpăturile asfaltului
nu face declamaţii în după-amiezile
însorite pe treptele tribunalului

are un ceas de alamă cu lanţ
uneori îi deschide capacul 
îţi arată rotiţele
„în ele sunt turnate amintirile 
celor ce l-au purtat“
apoi desface o coală soioasă 
cu îndoituri aproape destrămate
şi ţi-o flutură zâmbind

este înalt şi poartă aceleaşi haine 
de 33 de ani sunt 
o epidermă suplimentară 
ce se hrăneşte cu trupul lui
au crescut odată cu el 
doar culorile sunt mai şterse
este foarte înalt 
un paratrăsnet ambulant
ce pare să apere un ultim 
oraş al lui dalí lumea zice 
că spărtura ce-i zornăie în buzunare
este parte a unui mozaic furat 
din cenuşa pompeiului
în nopţile luminate de girafe 
arzând o răstoarnă
din ea răsar pe rând un leu 
un gladiator şi o vestală

de copil am crezut 
urmărindu-l fascinat pe străzi
că are ceva tainic de făcut
încercând să-i întâlnesc privirea 
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ani în şir poate undeva 
sub o casă părăsită trebuia
să aşeze într-un fel anume
pietricelele care lipseau 
şi totul să capete sens
trebuie doar să-şi amintească!
până atunci vom colinda oraşul 
până se va îngălbeni
ca un os în albia secată a unui râu

te ţin de mână 
în viesparul orașului

oare cum ar fi un poem 
despre oricine altcineva
despre miasmele dulci ale lui 
anima și animus?
cu retrageri succesive de sens
orgasme prinse în cip-uri 
de chihlimbar
definiția perfecțiunii
definiția definiției
explozii semantice controlate 
în reactoare circumrevoluționare
ar mai trebui o narațiune 
blasfemiator-absurdă 
care justifică catharsisul
de genul mersulului pe apă 
împărțirea peștilor a pâinii
și avatarurile mâncării fast-food
insula de peturi – crucișătorul 
de plastic eșuat în Manhattan
apoi dozele inconturnabile 
de sacru și profan amestecate 
în praful amfetaminic al zilei de mâine
să rupă crusta lichidă art nouveau
mirosul anticariatelor atinse 
de pesta camusiană cuvintele 
repudiate de poetical correctness
privirea aceea a ta în diagonală 
asupra poemelor

când vrei cu ardoare să găsești ceva
să-ți placă și să spui și de ce! 
felul în care vocalele 
și consoanele formează catene
polimerizează în aerul vâscos 
articulând noi realități
jocul mefistofelic al suferinței 
din shaormerie
zâmbetul de alabastru al casieriței
zumzăitul cărnii despicate
fantomele mielor ecorșați eviscerați
și cartea pe care o lași/uiți 
acolo ca pe o bombă
aglomerare absurdă de frumos 
cu efect întârziat

stonehands

eram prea strâns îmbrăţişaţi şi atunci
el a pus prima lespede între noi
ne împungea coastele 
ne tatua nopţile pe frunte
dar am rămas lipiţi
ne purtam rănile ca pe o teamă 
faţă de ziua de apoi
carnea noastră înmărmurea 
dincolo de gratii

a doua piatră ne-a trimis-o prin tălpi
pe când tibiile vesteau vecernia
era fierbinte abia smulsă din întuneric
şi sângele s-a refugiat pe înălţimi
devenind o floare de cactus

au urmat celelalte
într-o lapidare plină de gelozie

druidul se îndrăgostise 
de victimele sale obligându-le 
să păşească peste umbre şi zodii

şi s-a făcut stonehenge
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Prof. Marius Râpeanu

ACADEMICIANUL RADU
VLĂDESCU - PRECURSOR

ȘI REPREZENTANT AL
BIOCHIMIEI ROMÂNEȘTI 

Unul dintre renumiții şi apreciații savanți care au contribuit la strălu-
cirea învățământului veterinar, prin contribuția ştiințifică şi educarea nume-
roşilor specialişti medici veterinari şi biologi din România, este profesorul
Radu Vlădescu. Strălucit precursor şi reprezentant al Biochimiei româneşti,
activitatea sa merită a fi binecunoscută, deoarece originalitatea cercetărilor
sale constituie un izvor nesecat de inspirație şi aplicabilitate practică pentru
toţi cei care se dedică cercetării ştiinţifice şi perfecționării profesionale, biologi
în general şi pentru medicii veterinari, în special. Trăsăturile sale umane pot
fi considerate ca model pentru tinerele generații de specialişti şi pentru toti cei
care se dedică cercetării ştintifice şi perfecționării profesionale de înalt nivel.

Radu Vlădescu s-a născut la 27 aprilie 1886, în comuna Sibiciul de
sus, din județul Buzău, situată într-o pitorească regiune subcarpatică. Tatăl său,
Gheorghe, și mama sa, Maria, se trăgeau din vechi familii româneşti de la mun-
te, a căror genealogie se pierde în trecutul acestor aşezări. Casa în care s-a năs-
cut există şi azi, fiind construită după modelul aşezărilor de la munte, din piatră
brută şi acoperită cu şindrilă. Avea două camere, cu pământ pe jos, cu cerdac
deschis către drum şi prispă, ridicată cu 1,5 m de la pamânt, accesul în cerdac
făcându-se prin câteva lespezi de piatră, aşezate în formă de scară. 

Primele contacte şcolare au început în anul 1893, când era de şapte
ani. Cităm, după prof. Radu Vlădescu însuşi, amintiri din perioada de elev de
şcoală primară, apoi de liceu şi, în continuare, de student.

„Ca dascăl, i-am avut pe învățătorul Rădulescu, primul învățător ab-
solvent de şcoală normală din Sibiciu. Mai înainte, inițierea copiilor la scris-
citit, socotit și cântat, se făcea de dascălul de la biserică. Școala era așezată
în mijlocul satului, peste drum de biserică și în continuarea curții boereşti, a
cărei anexă era. Avea trei camere: una era sala de curs; alta, mai mică, servea
de cancelarie: iar a treia, de primărie.

Învăţământul era mixt, fete şi băieţi, şi dura cinci ani. În clasă încă-
peau 30 de elevi, care proveneau nu numai din Sibiciu, ci şi din satele înveci-
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nate: Valea Lupului, Cornet, Aluniș, Colți etc., situate la dis-
tanţe între 3 şi 8 km şi în care nu existau şcoli. În aceste
condiții, este uşor de înţeles cât de grea era sarcina unui
învățător conștient de rolul lui. Anghel Rădulescu s-a fixat
în sătucul de munte pentru toată viața, ducând o viață ex-
emplară de muncă şi de modestie. De aceea, era iubit şi
respectat de toți consătenii.

Pregătirea lecțiilor se făcea la lumina focului din
vatră, întreținut cu vreascuri, din lipsă de petrol. Rămas
orfan de tată de la vârsta de 2-3 ani, a trebuit să ajut pe

mama la treburile gospodărești. Adesea eram trimis în satele învecinate pentru
a găsi un om care să cosească un petec de făneață sau să procur o căruță de
lemne. Din aceste peregrinări păstrez şi azi unele semne permanente; sunt ci-
catricile muşcăturilor de câini din satele învecinate. Cu toate aceste greutăți,
am terminat cu succes învățământul elementar și mă gândeam cu interes la
continuarea învățăturii. Idealul era, pe atunci, şcoala normală sau seminarul.
Învățarea unei meserii, în calitate de ucenic la un patron meştesugar, era o
altă posibilitate potrivită. O împrejurare neaşteptată mi-a îndrumat însă paşii
viitorului.Răufacătorii au spart peretele casei noastre într-o noapte, furând
din camera alăturată, unde dormeam, lucrurile casei. Deprimat de această
nenorocire, am scris o carte poştală unei rubedenii după mamă, din oraşul
Buzău. Mişcat, ne-a răspuns că pot veni la el în oraș. Ajuns acolo, am fost în-
scris la liceu și încorporat, în urma străduințelor rudei mele, copil de trupă
la Regimentul 8 Infanterie. Aveam astfel asigurate casa şi masa. Mai târziu,
am găsit o gazdă cu 10 lei pe lună, plătită în parte de ruda mea, căci la regi-
ment nu aveam posibilitatea să-mi pregătesc lecțiile, multe și grele. Odată cu
intrarea în cursul superior de liceu, am început să dau meditații la colegii mai
înstăriți. Pentru a-mi asigura veniturile necesare, în cazul lipsei de meditații,
am solicitat postul de suplinitor la câte o școală din județ. Revizorul școlar
Niculescu-Busuioc s-a arătat întotdeauna înțelegător al situației mele.

Cu ocazia examenului de bacalaureat, prezidat de prof. Pompiliu Eli-
ad de la Facultatea de Litere din Bucureşti, am fost clasificat primul. Am fost
sfătuit de profesorul de matematici de la liceu să mă înscriu la Școala Veteri-
nară, care oferea burse (casă şi masă). De la el am aflat că Pasteur, întrebat
într-o împrejurare oarecare ar fi spus că, dacă ar fi să înceapă studiile ar fa-
ce-o pe băncile şcolii veterinare. După sfatul acestui profesor, m-am înscris
la Școala veterinară unde, în baza examenului de bacalaureat, mi s-a dat o
bursă care în acea vreme, era de 31 lei lumar, strict necesar pentru casă şi ma-
să. Am urmat cu mare interes cursurile anului I.

În anul II am fost primit, în urma notelor obținute, la Institutul Medi-
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co-Militar, unde am rămas până la terminarea studiilor, în anul 1911.
Am fost atras de personalitatea profesorilor care predau la Școala

Veterinară, dintre ei, amintesc aici pe cei care au facut istorie în medicina ve-
terinară romanească:la Anatomie, pe C. Gavrilescu şi șef de Iucrări Pârvu-
lescu; la Histologie şi Fiziologie pe I. Athanasiu şi șef de lucrări Ion Dragoi:
la Chimie pe dr. Aurel Babe, la Zoologie pe A. Pilat: la Medicina Operatoare
și Obstetrică pe P. Oceanu; la maladii contagioase pe C. Moraș și D. Petrescu,
la Patologia internă pe I. Poenaru și C. Georgeseu ; la Zootehnie pe N. Filip
şi C. Dinescu; la Patologia chirurgicală pe G. Udriski şi Podaşcă; la Tera-
peutică pe Al. Locusteanu şi Gr. Slavu; la Microbiologie şi Anatomie Pato-
logică pe P. Riegler și Al. Ciucă, iar la Chimia fiziologicà pe Călugăreanu.

În anul V am fost numit preparator la catedra de Chimie, ocupată de
A. Babeş,elev al celebrului chimist R. Bunsen și frate cu marele bacteriolog
de la Facultatea de Medicină din Bucuresti. Fiindcă  A.Babeș ținea să aibă
ca ajutor un chimist, m-am hotărât să urmez şi Facultatea de Chimie de la
Universitatea din București. În acest sens am fost încurajat de marele chimist
şi patriot român C. Istrati, care făcuse medicina şi chimia. Figura lui ilustră,
atât din punct de vedere politic, cât şi ca excelent gospodar, m-a impresioant
în mod deosebit, inspirându-mi dragostea şi respectul pentru munca lui per-
severentă şi deosebitul talent didactic. Lecțiile lui erau adevărate conferințe
de specialitate și de frumusețe retorică. Impozant și elegant, totdeauna venind
la curs în redingotă sau frac şi cu mănuşi albe, te îndemna spre perfecțiune şi
corectitudine. Alături de el, oficiau de la aceeași Facultate de Ştiinte Fizico-
Chimice, o pleiadă de profesori savanți care au pus bazele renumitei şcoli de
fizică şi chimie din România, contribuitori neuitați la patrimoniul ştiintei uni-
versale și iluştri dascăli creatori de şcoală. Astfel, în afară de C. Istrati, îi ci-
tez pe C. Longinescu, I. Mrazec şi C. Niculescu, care au format structura de
bază a învățământului superior de chimie din Țara Românească şi ulterior
din România întregită. Profesorii de la Facultatea de Medicină Veterinară se
bucurau de un deosebit prestigiu ca dascăli și ca oameni de ştiință. Lor li se
datorește eradicarea completă a gravelor epizootii care bântuiau țara în seco-
lul al 19-lea şi ridicarea la nivel european a exportului de animale, una din
bogățiile prioritare ale României moderne.

Tuturor acestor înaintaşi şi ctitori ai învățământului superior şi ai ri-
dicării României, cu nivelul lor de înaltă cultură profesională şi ştințifică,
niciun omagiu nu va putea vreodată răsplăti contribuția lor la cultura națio-
nală şi universală. Faptul că nu sunt apreciați pretutindeni precum merită se
datoreşte faptului că mijloacele de difuzare în străinătate a realizărilor noastre
erau modeste, iar călătoriile spre exterior erau scumpe şi dificile”.

Terminarca studiilor de medicină veterinară ale lui Radu Vlădescu a
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fost marcată prin susținerea lucrării de diplomă cu titlul „Mecanismul acțiunii
serului anticărbunos”. Executată la Institutul de Seruri şi Vaccinuri de sub
conducerea profesorului Paul Rigler, lucrarea este o aplicație a noii concepții
pasteuriene despre imunitate şi reprezintă un omagiu de admirație față de con-
cepția lui Pasteur, învățat care a constituit modelul întregii vieți științifice şi
al comportării umane a profesorului Radu Vlădescu

„După ridicarea la gradul de sublocotenent veterinar, am fost înca-
drat la un corp de trupă din București, fiind totodată însărcinat şi cu exe-
cutarea analizelor veterinare la Spitalul Militar din București (1911). După
timpul reglementar de stagiu, am fost avansat locotenent și numit într-un re-
giment de cavalerie (Regimentul 9 Roşiori), în care am făcut campania din
Bulgaria (1913), când am avut ocazia să particip la marea experiență româ-
nească de combatere a holerei şi la stăvilirea groaznicei maladii care bătea
la porțile Europei cu aceeaşi intensitate ca în Evul Mediu. În cadrul aceluiași
regiment, am făcut şi războiul pentru întregirea patriei, din 1916-1918, până
când am fost avansat la gradul de căpitan şi apoi maior.

Neuitate sunt şi timpurile de restrişte din Iaşul refugiului, unde am
avut ocazia să colaborez cu echipe de renumiți medici de sub conducerea lui
Ion Cantacuzino şi cu care am stabilit neşterse legături de prietenie şi cola-
borare, care au dăinuit o viață întreagă.

Activitatea mea în folosul armatei române, în cursul refacerii armatei,
care s-a distins atât de eroic în campaniile din sudul Moldovei, a fost răsplătită
cu cea mai mare decorație acordată atunci: Steaua României cu spade, în gra-
dul de ofițer, pe care am primit-o la 15. VI. 1919”.

În anul 1919 s-a pus problema reorganizării învățământului din Cluj,
cu care ocazie, Consiliul Dirigent i-a propus lui Radu Vlădescu, în baza cali-
tății de medic veterinar și licențiat în ştiințele fizico-chimice, numirea sa ca
profesor la o catedră  a  Academiei de Agricultură. Aceasta propunere era foarte
ademenitoare, mai ales în perspectiva de a putea lucra într-un laborator. Dar,
pentru o cât mai temeinică pregătire profesională, el și-a dorit cu ardoare efec-
tuarea unui stagiu într-un laborator din străinatate şi anume la Institutul „Pas-
teur”, care exercita un miraj suprem pentru perfecționistul înnăscut care era
Radu Vlădescu, dorință ce i s-a îndeplinit la 10 ani după susținerea tezei sale
de diplomă la absolvirea studiilor universitare de medicină veterinară.

„Ajuns în fine la Paris, m-am prezentat la profesorul G. Bertrand,
care după un examen sumar, mi-a propus urmatoarea temă, în vederea obți-
nerii doctoratului de stat: „Prezența şi rolul zincului în organismul animal”.

La aceasta temă, Radu Vlădescu a lucrat intens şi neîntrerupt, spre ad-
mirația profesorului G. Bertrand, și el un spirit perseverent şi un muncitor neo-
bosit pe teren ştiințific. Aprecierile profesorului G. Bertrand au fost definitorii
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pentru tot restul vieții prof. Radu Vladescu. O afecțiune deosebită, bazată pe
afinități spirituale, a creat o prietenie indestructibilă între aceste două spirite
de înaltă calitate umană și profesională.

În timpul lucrărilor consacrate tezei, Radu Vladescu a urmat cursurile
de chimie biologică predate de profesorii Bertrand și Juvellier şi cursul de fer-
mentație predat de profesorul Fernbach. În acelaşi interval, a efectuat şi un
stagiu în laboratorul pentru reprimarea fraudelor alimentare, dirijat de dr. Eu-
gène Roux.

Lucrările pentru teză au fost terminate în 1921, iar în iulie a aceluiaşi
an teza a fost susținută la Sorbona în fața unei comisii prezidate de G. Bertrand
şi având ca membri pe profesorul Jean Perrin (laureat Nobel) şi Maurice Javel-
lier. Răsunetul acestei teze, prin rezultatele obținute, a făcut o mare impresie
în întreaga lume științifică a veacului, find citată în toată bibliografia mondială
de atunci și până astăzi.

„Înapoiat în țară, am fost recomandat pentru conferința de chimie fi-
ziologică de la Facultatea de Științe, iar un  an mai târziu (1922), profesor de
chimie biologică la Facultatea de Medicină Veterinară. La această instituție
mai funcționasem ca preparator timp de 10 ani (din 1912) și apoi, la 30 de
ani, ca profesor, predând cursul de Chimie generală, Fizică generală si Chimie
biologică. În aceeaşi calitate, am mai predat cursul de Chimie generală stu-
denților de la unul preparator al Facultății de Medicină umană în locul profe-
sorului I. Athanasiu, care fusese trecut la pensie. În aceeași calitate de profe-
sor de chimie am mai predat Chimia laptelui, care, în conformitate cu impor-
tanța acestui produs pentru industria şi alimentația umană, se impunea a fi
studiat în conformitate cu datele ştiinței biologice şi cu arsenalul complicat
al biochimiei moderne. Începând cu anul 1935, am condus câțiva ani secția
de Lactologie de la Institutul Național Zootehnic” (secție al cărui director şti-
nțific a rămas până la moarte).

În anul 1939, profesorului Radu Vlădescu i s-a încredințat o misiune
de cercetare în Institutul Pasteur din Paris, aprobându-i-se de către autoritățile
școlare un concediu pentru cercetări ştiințifice.

„În această calitate, din 1939 şi până în 1941, am efectuat, în labora-
torul profesorului G. Bertrand, o serie de cercetări materializate prin şase
memorii științifice publicate în Analele Academiei de științe din Paris și în al-
te publicații de specialitate. În tot timpul concediului de doi ani, am fost supli-
nit de către conf. dr Lascăr Buruiană, care a acceptat să mă înlocuiască
efectiv, cu totul dezinteresat, la catedra pe care azi o ocupă cu un deosebit
prestigiu” (citat după Curriculum vitae al prof. Radu Vladescu).

„În intervatul stagiului 1939-1941 de la Paris, am avut privilegiul să
cunosc mai îndeaproape mai multe din personalitățile din lumea ştiințifică,
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ca prof. Moureu de la Collége de France, prof. Branly de la Facultatea Ca-
tolică, prof. Jean Brunnes de la Collége de France, profesorii Charles Richet
şi Langlois de la Facultatea Medicină, prof. Daniel Berthelot”.

Dintre românii care se fixaseră la Paris, prof. Radu Vlădescu aminteşte
cu mare admiraţie pe domnişoara Mariette Pompilian, despre care prof. Ch.
Richet, în broşura „Souvenir d'un physiologiste” se exprima cum nu se poate
mai elogios. Domnişoara Pompilian a propus denumirea de „anatoxină” dată
toxinei difterice atenuate a lui Ramon, denumire aprobată şi de dr. Roux, di-
rectorul Institutului Pasteur. Un alt român, pe care prof. Radu Vlădescu l-a
cunoscut la Paris în aceeaşi perioadă, a fost un oarecare Taşcă, originar din re-
giunea Branului. Ucenic la una din cele mai vestite cofetării bucureştene, aces-
ta a plecat la Paris şi a pus bazele unei vestite fabrici de ciocolată, prin care
şi-a creat o situație materială excelentă. Animat de cele mai frumoase senti-
mente româneşti, el ajuta cu o discreție excepțională orice operă românească
socotită utilă. Astfel, semnalându-i-se că o româncă nu are mijloace de tipărire
a unei remarcabile teze de doctorat în Fizică, i-a oferit suma necesară, fără a
spune de unde provine.

În 1941, prof. Radu Vlădescu a revenit în țară, deși i se oferise catedre
în Argentina și S.U.A.. Întors în țară şi-a reluat activitatea la catedra de la Fa-
cultatea de Medicină Veterinară, până în 1952, când împlinea vârsta de 60 de
ani. În continuare, prof. Radu Vladescu şi-a desfăşurat pe mai departe activi-
tatea de cercetare în colectivul de chimioterapie de la Institutul Cantacuzino,
condus de prof. S. Oieriu, şi în colectivul de zootehnie, condus de prof. N.
Teodoreanu.

În anul 1945 a fost ales ca membru al Academiei Române. A fost de
asemenea membru al Societății de Biologie din România, al Academiei de
Medicină din România, al Academiei de Medicină din Paris, susținut de me-
dicul Georges Duhamel de la Academia Franceză, al Academiei Veterinare din
Franța, propus de prof. Bressou, directorul Şcolii veterinare de la Alfort.

În activitatea didactică i s-a adus profesorului Radu Vlădescu învi-
nuirea că ar fi fost prea sever cu studenții. Din acest punct de vedere, iată care
era părerea sa:

„Atitudinea mea în această direcție a fost bazată pe experiența din
timpul şcolarității mele, când am constatat că de la profesorii severi am tras
maximum de profit şi pe credința că un profesor sever cu el însuşi nu poate fi
prea indulgent”.

Admirator, în întreaga sa viață, a muncii şi a pasiunii pentru cercetare,
cita adesea cuvintele lui Pasteur, pentru care avea un cult: „Jeunes gens, atta-
chez vous a la Science, c'est encore ce qu'il y a de plus sérieux”. Se înțelege
că stapânit de aceste principii şi după modelul său de viață, dedicat muncii
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neîntrerupte, prof. Radu Vlădescu nu putea subscrie superficialității didactice
sau științifice, deci putea să facă impresia de severitate excesivă, mai ales pen-
tru acel tineret încă nepriceput în ale vieții

Mulți oameni de știință îl vizitau pe prof. Radu Vlădescu pentru lămu-
rirea de specialitate sau însuşirea noilor tehnici de lucru. Dintre aceştia amin-
tim pe savantul profesor Gh. Marinescu, care avea o caldă afecțiune şi o stimă
deosebită pentru prof. Radu Vlădescu.

Munca intensă la catedră, dublată de o activitate ştiințifică susținută,
a făcut să creasca prestigiul profesorului şi al laboratorului său. Cercetările
efectuate erau apreciate şi consultate de oameni de ştiință de pretutindeni. To-
todată, prof. Radu Vlădescu răspundea cu mare plăcere la solicitările practi-
cienilor, ținând conferințe de popularizare a noilor cuceriri ştiințifice și scriind
articole de îndrumare în domeniul biochimiei aplicate.

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani, a fost sărbătorit în cadrul Secției de
Chimie a Academiei Române şi decorat cu „Ordinul Muncii clasa I-a”.

Profesorul Radu Vlădescu a luptat pentru înființarea primei reviste de
Biochimie din România, făcând parte din comitetul de redacție. Apariția aces-
tui buletin de specialitate i-a dat o mare satisfacție, deoarece constituia unul
din dezideratele vieții sale ştiințifice.

După o lungă şi chinuitoare suferință, în ziua de 15 februarie 1964,
profesorul Radu Vlădescu ne-a părăsit pentru totdeauna. Înhumarea sa a avut
loc marți, 18 februarie 1964, la cimitirul din comuna sa natală Sibiciul de Sus,
județul Buzău. La catafalcul celui dispărut au făcut de gardă reprezentanți ai
Academiei Române şi ai Facultății de Medicină Veterinară din Bucureşti, co-
laboratori ştiințifici apropiaţi, foşti studenţi, rude, prieteni.
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Descânt
lui Aurelian Zisu

în biografia de sânge
a unui pahar cu vin, timpul săpase 
în lacrima de tămâioasă,
un mult prea vechi îndemn:
îngenuchează-ţi gustul şi privirea,
în arome şi în cânt
şi ancorează în cerul gurii tale,
cuvântul dumneata,
ca un descânt

Visul lui Sisif

Se întreba Sisif în ipostaza de poet:

să te strecor pe tine în blestem, 
aşa cum s-ar întinde dorul 
unui strop de vin spre strugure,
s-au să adorm poet!

Amurg

Rup vâslele să ştiu, să-mi număr 
visurile-n poartă,
suport al neputinţei rost,
dintr-un blestem al Evei.
Şomer de o secundă
pe-un bulevard de cruce,
se sparge greu amurgul,
în celălalt amurg.

Marius Râpeanu



Ilie Mândricel

DRAGOMIR  
SPĂTARUL

În legenda „Comoara de la Agaton”, publicată mai de mult timp, afir-
mam că la Bozioru, pe muntele Piciorul Spătarului, la 1060 metri, se află Cru-
cea Spătarului, un monument medieval de aproape 2 metri, decorat cu rozete
(motivul soarelui), care mai păstrează încă litere şi fragmente dintr-o inscripţie
slavonă. Despre Crucea Spătarului legenda spune că a fost urcată acolo (cu
ajutorul a şase perechi de bivoli, din care trei o trăgeau, iar alte trei perechi
mergeau alături spre a-i schimba când trăgătorii oboseau), de către un spătar
Dragomir (alteori, Cristea), în amintirea faptului că aceste locuri tainice l-au
adăpostit şi scăpat de urmăritori, pe el, familia, averea sa şi garda însoţitoare.1

Intrigat şi atras în acelaşi timp de eroul acesta le-
gendar, i-am închinat campania de primăvară 2018 a docu-
mentării noastre prin arhive şi biblioteci, obţinând materialul
următor, în care - după cum se vor convinge singuri cititorii
- nimic nu mai este legendă. Din perioada „ultimelor con-
fruntări cu puterea otomană”, după care începe „lupta pentru
supravieţuire în secolul al XVI-lea”2, vom poposi asupra fi-
gurii unui dregător domnesc, deoarece trecutul mai apropiat
sau mai îndepărtat oferă uneori exemple de oameni excep-
ţionali, care prin naştere, faptele lor şi urmările acestora şi-au depăşit epoca şi
şi-au împlinit destinul, încheiat de multe ori tragic. La astfel de oameni bio-
grafia rămâne în urmă, faptele fiind cele care le dezvăluie înzestrarea şi carac-
terul. Viaţa lor seamănă cu un adevărat roman, uneori realitatea egalând sau
chiar depăşind ficţiunea.

Aceste reflecţii cu gust de nuc formează pentru noi zestrea de filosofie
a istoriei desprinsă din povestea vieţii marelui spătar Dragomir, înalt dregător
domnesc, care a jucat un rol important la începutul secolului al XVI-lea în via-
ţa comunităţilor săteşti de pe Valea Bălănesei şi, mai ales, a pârscovenilor. Aceas-
tă străveche axă a vieţuirii rurale, prin locuire şi resurse, prin oameni şi prin
mulţimea de aşezăminte monahale a reprezentat unul dintre factorii de stabil-
itate, de bogăţie materială şi spirituală din fosta „ţară” a Buzăului. Cum spu-
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neam, biografia omului se pierde, dăinuim prin ce construim, prin ceea ce
lăsăm în urmă, prin realizările şi amintirea noastră. Prea puţine date, indirecte,
neunitare şi chiar contradictorii, se cunosc despre omul nostru şi despre familia
lui. Era prahovean, din Pietroşani, născut înaintea veacului al XVI-lea. Unii
autori (Şt. Andreescu, 1967)3 susţin că a avut doi fraţi: pe Toma banul din Pie-
troşani şi pe Gheorghe mare comis în 1545-1546 şi mare vistier în 1547.N.
Stoicescu (1971)4 reţine ca frate al lui Dragomir spătar doar pe primul. Se mai
ştie că a avut câţiva feciori şi două nepoate, despre care vom vorbi însă mai
târziu. Ca mare boier şi proprietar de pământuri, Dragomir a făcut danii mănăs-
tirii Vărbila, unii autori (printre care şi N. Stoicescu) o consideră chiar ctitorită
de el în 1532. Numai că dania spătarului Dragomir este anterioară anului 1532.

Documentele arată că în (1526-1527) Radu de la Afumaţi dăruise spă-
tarului un munte în matca Vărbilii… „pentru că s-au fost ales moşie dom-
nească, iar domnia mea am miluit pe acest mai sus zis boiariu al domniei mele
pentru slujba ce au slujit domniei mele”. Alt loc, din matca Vărbilii până în
apa Cricovului, îl cumpărase spătarul de la un Drăgan. „Iar Dragomir spătar
au dat aceste moşii sfintei mănăstiri Vărbila”5. Este un fapt cunoscut că „în
vechime această mănăstire (schit) a deţinut multe pământuri pe raza mai multor
sate din bazinul Cricovului”6. Noutatea constă în aceea că lăcaşul prahovean
nu a fost ctitorit nici în 1532, nici în 1539 (aşa cum susţin cei doi autori citaţi),
ci mai înainte, după cum rezultă din hrisovul de mai sus. Dregătoriile ocupate
de acest mare boier au fost nu prea multe, dar importante. Prima dintre ele,
după N. Stoicescu, a fost cea de armaş, deţinută între 1512-1521, adică în tim-
pul domniei lui Neagoe Basarab. Numele acestui domn „cu apucături împă-
răteşti” şi „cu atâta dor de frumuseţe, cum nu mai avusesem altul până la dân-
sul” (N. Iorga) figurează în pomelnicul de pe peretele schitului Agaton, din
comuna Bozioru. Tot el dăruieşte „lui Dragomir cu fiii săi şi lui Banul cu fiii
săi şi lui Manea cu fiii săi şi cu nepoţii săi şi lui Ţintea cu fiii săi, să le fie de
la mănăstirea lui Radul postelnic în sus până în hotarul lui Todosie în sus şi
Valea Olmetului, până în hotarul Sibiceului, pentru că au dobândit-o cu dreaptă
şi credincioasă slujbă de la domnia mea”7. Precum vedem, actul nu precizează
dregătoria boierilor beneficiari.Nu cunoaştem sursa informaţiei lui N. Stoi-
cescu după care Dragomir a fost armaş, nefiind citată, dar pe întreaga durată
a domniei sfatul domnesc al lui Neagoe Basarab a cuprins 9-12 boieri, aleşi
după descendenţă, origine şi capacităţi, urmărindu-se ca ei să provină din toate
părţile ţării. Craioveştii, din rândul cărora se trăgea chiar domnul, au deţinut
supremaţia ca număr şi importanţă. Între 1512 şi 1521 nu găsim nici un Dra-
gomir armaş, dar este tot atât de adevărat că armaşul nu se obişnuia a fi trecut
ca martor al divanului, unde singurul cu acest nume care ar putea fi eroul nos-
tru este un Dragomir logofăt8. Afirmaţia noastră se sprijină pe consultarea hri-
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soavelor emise de cancelaria domnitorului şi cuprinse în volumul citat.
În divanul din 11 iulie 1523 al lui Vladislav al III-lea îl găsim ca mare

paharnic9. Ca mare spătar este menţionat între 1525-1526, adică sub domnia
lui Vladislav al III-lea şi a lui Radu de la Afumaţi. În documentele interne apa-
re în această calitate printre martorii actelor domneşti din 10 februarie 1525,
24 iulie, 8 şi 11 septembrie, 23 octombrie, 13 şi 22 noiembrie, 12 decembrie,
7 ianuarie 1526, 1 şi 31 martie, 1, 3 şi 20 aprilie, 18, 19, 20 şi 30 mai, 1, 7 şi
12 iunie, 1, 6, 7, 12, 20, 25 şi 26 iulie, 21 şi 22 august10. În perioada mai-oc-
tombrie 1529, adică sub domnia lui Moise voievod, îndeplineşte funcţia de
mare vistier, apărând ca martor în divan la 12, 13, 17, 24 mai 1529, 1, 10, 11
iunie, 27 iulie, 3 august şi 31 octombrie11. Revine ca mare spătar în perioada
iunie-iulie 1530, adică sub domnia lui Vlad Înecatul, când este consemnat ca
martor în divan în hrisoavele din 15 şi 25 iunie 1530 şi 6 iulie12. De la 4 oc-
tombrie 1530 ca mare spătar apare Drăghici Stoicanov13. Cucerirea Belgradu-
lui de către turci (29 august 1521) şi moartea lui Neagoe Basarab „au accentuat
conflictele pentru obţinerea scaunului domnesc, adăugând la rivalitatea dintre
Basarabi şi Craioveşti veleităţile altor grupări boiereşti constituite pe baza unor
entităţi teritoriale, ca Mehedinţii şi Gorjul pentru Oltenia, ori Buzăul şi Argeşul
pentru Muntenia”14.Dintre domnitorii amintiţi mai sus, Moise Vodă îşi apropie
boierii Craioveşti, la sfatul şi cu sprijinul cărora omoară pe ucigaşii lui Radu
de la Afumaţi. În luna mai 1530 turcii numesc domn în Ţara Românească pe
Vlad Înecatul. Dragomir părăseşte tabăra lui Moise şi trece de partea lui Vlad.
După o luptă între cei doi pretendenţi, Moise se refugiază în Transilvania, de
unde revine sprijinit de episcopul Nicolae de Gerend şi de Ştefan Mailath. În
calitatea pe care o avea, spătarul Dragomir este implicat şi el în aceste con-
flicte. Alături de Vlad Înecatul, participă la lupta de la Viişoara (lângă Slatina),
din 29 august 1530, luptă în care mor Moise Voievod şi cumnatul său Barbu
II Craiovescu, iar Ştefan Mailath este luat prizonier15. Îl însoţeşte pe domnitor
în incursiunea pe care acesta o face în Transilvania între 7-16 septembrie 1530
alături de Mehmed beg. Cu acest prilej, braşovenii şi sighişorenii se supun lui
Ioan Zapolya şi plătesc daruri scumpe: lui Mehmed beg, fiului său, lui Vlad
vodă, „lui Dragomir spătarul un vas luat de la Iacob Hirscher de 10 florini” şi
lui Hamza banul16. Sub Vlad Înecatul se adâncesc neînţelegerile dintre Cra-
ioveşti, unii colaborând cu domnul, alţii fiindu-i adversari, astfel că autoritatea
politică de mai înainte a marilor boieri olteni scade. În perioada 1531-1534,
adică sub domnitorii Vlad Înecatul şi Vlad Vintilă de la Slatina, divanul ţării
îl consemnează uneori şi pe Dragomir spătarul, dar ca fost mare spătar, aşa
cum îl găsim în hrisoavele din 18 şi 26 aprilie, 30 mai 1531, 13 octombrie
1533, 17 martie, 3 aprilie, 10 şi 23 mai, 6 septembrie 153417. Se confirmă astfel
că nu buzoianul Vlad Vintilă îl îndepărtase din divan, ci Vlad Înecatul, ţinând
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cont probabil de vârsta lui. 
Un raport al lui Aloisio Gritti din 1534 către Poartă afirmă că Drago-

mir spătarul fusese comandantul oştirii Ţării Româneşti, trimisă cu Gritti „la
slujba cetăţii Esztergom” (Strigoniu), unde spătarul dovedise credinţă faţă de
Poartă. Istoricii au stabilit că acest aventurier veneţian, în tentativa lui de a-şi
impune autoritatea în Transilvania şi Ungaria cu susţinerea marelui vizir Ibra-
him, a traversat Ţara Românească în 1532 şi în 1534, când şi-a instalat tabăra
lângă Piteşti. Drumurile lui prin Ţara Românească sunt relatate de secretarul
său, care trece însă sub tăcere incidentul cu boierii ostili18, dar raportul lui
Gritti arată că boierii trădători au venit în tabăra sa după trecerea Dunării, do-
rind cu ajutorul lui să schimbe domnul şi mergând cu el în tabăra de la Piteşti.
Aici oastea lui Vlad Vintilă, condusă de spătarul Dragomir, înconjoară trupele
lui Gritti şi, după o zi şi o noapte de încercuire, pătrund în tabără şi arestează
pe complotişti19. A doua zi, apare şi domnul, precum şi solii lui Petru Rareş.
Ajuns la Braşov, Gritti primeşte câteva sute de călăreţi în ajutor de la Vlad
Vintilă, de la care află despre executarea la Piteşti de către domn a conspira-
torilor20.

Tentativa lor este consemnată simplu: „1534 aug. 4 (înainte de).
Eşecul încercării boiereşti de a-l înlătura pe Vlad Vintilă de la Slatina din dom-
nia Ţării Româneşti, cu ajutorul lui Aloisio Gritti”21. Documentar, uciderea
unuia dintre complotişti se reflectă în hrisovul din 11 ianuarie 1535 prin care
se confiscă averile fostului mare logofăt Vâlsan Furcovici: „am miluit sfânta
mănăstire de la Bistriţa cu satul lui Vâlsan logofăt, care este mai sus scris (Cor-
late, n.n.), pentru că Vâlsan logofăt a pierit cu rea hiclenie faţă de domnia
mea”22).

Atribuţia spătarului, funcţie atestată în Muntenia din 1415, era ca la
ceremonii marele spătar să poarte spada şi buzduganul domnului. Era unul din
comandanţii oştirii, al călărimii, ulterior al întregii oşti. Mai târziu, pe măsura
reducerii armatei, căpătase atribuţii poliţieneşti: elibera paşapoarte şi organiza
paza marginilor. Documentar, Dragomir spătarul apare de două ori comandant
al armatei: la asediul Ezstergomului (alături de Gritti) şi când îi încercuieşte
tabăra şi prinde pe complotişti. Ca apărătoral marginilor, după consultarea şi
aprobarea domnului, putea ridica şi unele turnuri de observaţie şi apărare. Ul-
terior, asemenea construcţii erau interzise de turci, dar marii boieri puteau ri-
dica la moşiile lor astfel de turnuri-locuinţă, dotate cu mijloace de apărare, aşa
cum este cel de la Pârscov23. Interesant că Dragomir spătarul nu a participat
direct la uneltirile din vara lui 1534, alături de Vâlsan logofăt, Stan pârcălab
şi Peia portar, cărora Şt. Andreescu le adaugă şi pe Barbu Datcov mare pos-
telnic şi pe Stoico al lui Pârvan mare vistier24. Aşa se face că el mai apare în
divanul din 6 septembrie 1534. Raportul lui Gritti, nu-l include printre cei ucişi
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de Vlad Vintilă, dimpotrivă, pe el şi pe marele portar Coadă îi consideră cre-
dincioşi şi utili domnului în prinderea uzurpatorilor. Gritti îi cunoştea personal
din 1532, când spătarul condusese oastea ţării, dată de Vlad Înecatul ca ajutor
în lupta eşuată pentru luarea Esztergomului. Dar soarta lui a fost aceeaşi, hri-
sovul din 7 mai 1535 prin care Vlad Vintilă întăreşte Episcopiei Buzăului ocini
la Pârscoveni şi Cucuteni (foste ale lui Dragomir spătarul) şi la Groşani (danie
de la Toma banul), precizând despre fostul mare spătar: „Iar apoi Dragomir
spătarul şi-a pierdut toate averile cu rea hiclenie către domnia mea şi încă şi
capul şi l-a pierdut, iar cu aceste mai sus zise ocine domnia mea am miluit şi
am dăruit sfânta episcopie din Buzău, ca să-i fie întărire sfântului loc şi prea-
cinstiţilor fraţi hrană şi odihnă, iar domniei mele şi părinţilor domniei mele
veşnică pomenire”25. Explicaţia uciderii sale mai târzii poate fi descoperirea
unor informaţii sau mărturii noi despre legăturile cu răzvrătiţii ori simpla
bănuială de ostilitate faţă de tron. Singurul care a cunoscut faptele şi a decis
în consecinţă a fost Vlad Vintilă. Însă orice om care provoacă moartea altuia
nu mai poate fi fericit şi de cele mai multe ori are şi el aceeaşi soartă, ceea ce
s-a întâmplat şi cu domnitorul amintit. După execuţie, rudelor spătarului,
printre care şi fiilor săi, ale căror nume nu se dau, „li s-a întâmplat pribegie în
ţări străine”. La revenire, în 8 ianuarie 1582, sub Mihnea Turcitul, nepoatele
lui Dragomir spătar Caplea şi Chera, cu soţii lor, recuperează o parte din averea
bunicului lor: ocini la Blestematele, Pârscov şi un vad de moară la Urlătoi26. 

NOTE

1. „Întrezăriri”, Pârscov, nr. 7/2014 (II), p. 20.
2. Titluri de subcapitol şi capitol din tratatul Academiei Române „Istoria Românilor”, vol.
IV, Buc, Ed. enciclop.,2001, p. 416 şi 407.
3. Andreescu, Şt. „Observaţii asupra pomelnicului Mănăstirii Argeş”, în „Gl. bisericii”,
nr. 7-8/1967 (XXVI), p. 817
4. Stoicescu, Nic. „Dicţionar al marilor dregători din Ţara Rămânească şi Moldova. Sec.
XVI-XVIII”, Buc., Editura Enciclopedică Română, 1971, p. 53
5. „Documenta Romaniae Historica. B. Ţara Românească” (în continuare, „DRH.B”),
vol. 3 (1526-1535), Buc., Ed.Acad., 1975, pp. 56-57
6. Dedu, Ion R. „Aşezări prahovene. Repere istorice”, Ploieşti, Ed. Ploieşti-Mileniul III,
2007, p. 231
7. „DRH.B”, vol. 2 (1501-1525), loc şi ed. cit., 1971, pp. 270-271
8. Vergatti, Radu Ştefan „Neagoe Basarab. Viaţa, domnia, opera”, Curtea de Argeş, Ed.
Episc. Argeşului şi Muşcelului, 2009, p. 71
9. Palade, T. „Radu dela Afumaţi”, Buc., Fundaţia Regele Carol I, 1939, p. 85
10. „DRH.B”, vol. 2 şi 3, op. cit., sub dată
11. „DRH.B”, vol. 3, op. cit, sub dată 12. Ibidem, sub dată
13. Ciurea, D. „Domnia lui Vlad Vodă Înecatul (iunie 1530-octombrie 1532)”, extras din
„Cercet. istorice”, nr. 3-4/1940 (XVI), p. 15
14. „Istoria Românilor”, op. cit. p. 416
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25. „DRH.B”, vol. 3, op. cit., pp. 284-287
26. Bibl. Acad. Rom., Doc. istorice, CCCXCVII/22; ediţii: trad. „Doc. privind ist. României”,
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Simina Maria Sima

Om-fluture

Le-am spus de atâtea ori 
oamenilor-fluture să mă lase-n pace,
că eu nu pot să iubesc precum ei,
nu pot să mă uit în ochii lui 
Dumnezeu și să-L mint 
fără să dau din aripi.
Era o vreme când întâlnisem
un om-fluture cu praf de mine
pe aripi alături de care 
mă jucam cu mingi de noroi.
Acum, îmi simt limba legată
de câte ori vreau să vorbesc

despre ce îmi făcea aripile să bată,
ce mă ducea până în Sus,
ce mă legăna în mijlocul coconului
din care voiam să mă expir.
Eram iar cu două sute 
de bătăi de ceas în urma lui Jupiter.

Trăiesc într-un cocon, om-fluture.
N-am lume, sunt singură
pân` la capăt de univers 
şi dincolo, chiar.
Îmi miroase mereu a aripi 
de fluture ars, mor în fiecare zi
din ce în ce mai mult,
întineresc în fiecare secundă
din ce în ce mai puțin.

Din timp

am răsărit din timp din Cuvânt
în țara mea
deasupra unui bec ars
din care nu mai rămăsese 
decât un gând să-i dea târcoale
și un cuvânt pe care nu l-am mai citit 
în nicio carte și pe niciun zid,



atunci i-am dat eu sensul
și s-a născut cuvântul meu.
îl scriu de-atunci pe unde trec
îl las să cadă peste lume
în fiecare noapte
îl las să treacă de aici acolo
îl las să moară și să se nască
din nou și din nou și din nou
din minute și secunde
să-și construiască un destin
și să mi-l dea mie apoi. 

când

când am iubit prima oară 
un trunchi de copac 
a fost pentru că nu mai iubisem 
până atunci, când am iubit 
prima oară un bulgăre de pământ
a fost pentru că nu mai simțisem
atâta căldură, 
când am iubit  prima oară Cerul 
a fost pentru că 
s-au ciocnit  două pietre
și s-a făcut lumină.

Lolita
Lumea se asfixiază în jurul meu 
de parcă ar fi un pește scos din apă
de ce să mă uit la ea de ce 
să-mi încarc sufletul cu imaginea
unei muribunde care dincolo de toate
dincolo de cât de subțiri sunt oasele
ei ieșite prin piele are buze ca două
fire de ață mânjite cu ruj
are obrajii supți închis la gât poartă
un ștreang de oameni tăcuți care 
acceptă totul fără să crâcnească
sprâncenele arcuite în sus 
au culoarea sângelui scurs 
din rana de sub sâni

Lumea are miliarde de mâini 
și de picioare are o îndemânare 
și un echilibru de invidiat se înclină
mereu dar niciodată nu cade
Degetele ei cântă la un pian imaginar
cu niște clape roșii și verzi timpul 
a trecut peste ele s-au mai închis
Pian de marmură de lemn de piatră
de frunze de praf și de stele era un
timp când pianul era nou și lumea
era nouă muzica ei era limpede
Pe clape s-au așezat pervers 
picuri de ploaie degetele lumii 
n-au cum să le evite și le ating 
se întind lasciv pe pielea lumii 
era un timp când nimic nu era prea
puțin când nimic nu era prea mult
Lolita doarme peste clape sunetul 
s-a pierdut de mult clapele se bucură
sub presiunea corpului său care
miroase a flori
Vălul cu care trupul ei e acoperit
cade moale peste pian până și
moartea se uită la ea ar lua-o 
dar nu îndrăznește să o atingă
Lumea atât de gălăgioasă până
atunci tace acum cu miliarde de ochi
ațintiți asupra imaginii înfiorătoare
Lolita doarme pe pian și moartea o
privește cu pumnalul deasupra 
pieptului ei inima îmbătrânită a
morții și-a accelerat bătăile
Inima morții făcută din stele stinse
din alge putrezite din șine de cale
ferată pe care înaintează trenuri 
ciocnindu-se mereu scrâșnind din roți 
Lumea începe să se miște mâinile și
picioarele nu mai sunt în sincron
moartea  începe să coboare 
sub patul Lolitei
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Liliana Manole
(Arhivele Naţionale Buzău)

Din istoria învăţământului particular buzoian

INSTITUTUL DE BĂIEŢI „CULTURA”
Institutul a fost înfiinţat de Stere Stănescu în asocia-

ţie cu profesorul Ion Răşcanu, funcţionând  în anii 1882-1883
pe strada Independenţei ( fostă  Carol I),  pe locul actualului
Cerc Militar, într-o clădire veche cu etaj, iar la deschiderea
cursurilor din toamna anului 1883, în urma retragerii lui Stere
Stănescu de la conducerea şcolii, noua conducere compusă
din profesorii Ion D. Teulescu şi Em. Apolini anunţă deschi-
derea şcolii întru-un nou spaţiu închiriat în strada Unirii nr.
95, proprietatea domnului Bolintineanu sub denumirea „In-

stitutul Cultura”.            
Pentru înscriere erau primiţi copiii care aveau 5 ani împliniţi, activi-

tăţile specifice şcolii fiind printre altele, „gimnastică, exerciţiu militar, alergări
prin spaţioasa curte şi grădină, jocuri amuzante, excursiuni la crâng şi alte
locuri, vor fi îndestule mijloace spre a spori forţele fizice ale copiilor…cu tim-
pul şi când mijloacele ne vor permite vom înfiinţa şi o grădină de copii pentru
cei care nu au etatea de 5 ani”. 

Programul institutului la clasele preparatoare pentru copiii de 5 ani
prevedea: cunoaşterea obiectelor şi descrierea lor; cunoaşterea literelor după
metoda Froesbiană !!, rugăciuni şi recitări de mici poezii; mici conversaţii în
limbile franceză şi germană, cântarea.

Pentru clasa I programa prevedea studierea următoarelor obiecte: Re-
ligia; Lectura - cunoaşterea şi scrierea literelor, desfacerea propoziţiilor în cu-
vinte, a cuvintelor în silabe, a silabelor în sunete ; Caligrafia-formarea literelor
prin aplicaţiuni de linii drepte, curbe şi oblice, scriere după model pe tăbliţă şi
hârtie; Naraţiunea - recitări de mici poezii, fabule; Desen; Numirea şi Des-
crierea obiectelor, plecând de la cercurile de intuiţie cele mai apropiate precum:
casa părintească, şcoala, grădina şi mergând până la cele mai îndepărtate în
vederea înţelegerii scopului pentru care sunt făcute, asemănări şi deosebiri. 

În clasa II- a se studia: Caligrafia; Religia - citirea şi nararea unor părţi
din vechiul testament; Lectura - memorarea unor părţi mai interesante din
cartea de citire ; Gramatica Română - aplicarea şi analiza părţilor de vorbire;
Naraţiunea - recitări de poezii, adăugându-se ca obiect de studiu în clasa III-
a, Istoria naţională cu studierea biografiilor unor personalităţi precum: Traian,
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Decebal, Adrian, Aurelian, Radu Negru, Dragoş, Mircea, Vlad Voievod, Ştefan
cel Mare, Petru Rareş; Geografia României şi a ţărilor locuite de români.

În clasa IV a,  la religie este studiat Catehismul, apare studiul Geome-
triei, alt obiect de studiu fiind Stilul Epistolelor unde erau învăţate lucruri pre-
cum: redactarea de scrisori, poliţe, contracte, descrieri, etc. Toate clasele aveau
în programă gimnastica, având ca noţiuni elementare: exerciţii militare, exer-
ciţii la trapez şi paralele, poziţii de mişcare a braţelor anterioare şi posterioare
pentru formarea muşchilor, iar ca studiu al limbilor străine, germana şi fran-
ceza, conversaţia în institut fiind purtată obligatoriu în aceste limbi.

Profesori erau: Ion D. Teulescu, Diacon I. Costescu Duca, Ion  Mirces-
cu, Em. Apolini -  fiind înlocuit după decesul  său din anul 1887,  de către Ion
Boghiţeanu care va conduce şcoala alături de Ion Teulescu.

Condiţiile de admitere erau stricte: elevii primiţi trebuiau să aibă vâr-
sta de 5 ani împliniţi la data înscrierii, taxa de înscriere era de 600 de  lei pentru
un elev intern, 350 de lei pentru elevii semiinterni, şi 200 de lei pentru elevii
externi, plata având ca termen datele de 1 septembrie, 1 ianuarie, 1 aprilie pen-
tru elevii interni şi semiinterni, iar pentru elevii externi începutul fiecărei luni
„fără nici o concesiune”. De asemenea, „o taxă de înscriere de 2 lei odată pen-
tru totdeauna. Fiecare elev va avea de la institut livret în care se va trece notele
în fiecare săptămână şi conduita spre a putea convinge pe părinţi şi tutori de
progresul făcut în institut. Nu se cuprinde în plata anuală şi furniturile de cărţi,
hârtie, etc. ci se vor plăti deosebit. Medicamentele şi medicii se plătesc deo-
sebit”. De asemenea, fiecare elev trebuia să aibă ca obiecte necesare: „un pat
de fier; o saltea; mindir de paie; două perne; una plapomă; 6 cearceafuri; 6
feţe de pernă; un acoperământ pentru pat se oferă de institut contra unei taxe
plătită odată pentru totdeauna, un costum de haine de vară şi altul de iarnă; 6
cămăşi de zi; 3 cămăşi de noapte; 6 perechi ismene; 8 batiste; 3 prosoape; 8
perechi ciorapi; 2 halate; una pereche papuci de noapte; o perie haine şi alta
cap; un pieptene des şi unul rar; o perie dinţi; 2 perechi ghete”. De remarcat
este faptul că printre elevii care au urmat cursurile acestui institut se numără
şi Nicolae Vaschide, psiholog şi psihiatru român, cercetător al diverselor pro-
cese senzoriale precum somnul şi visele, născut în anul 1874 la Buzău.

În raportul general de starea igienică a serviciului medical al oraşului
Buzău pe anul 1895, Dr. Angelescu scria: „Pensionul Cultura sub direcţia lui
Boghiţeanu instalat în casă cu chirie pe str. Carol, unde s-au mutat în toamna
acestui an. (…) are o singură cameră pentru dormitor şi antreul casei sală de
clasă”, iar în anul 1897, medicului primar Dobrescu, cu ocazia inspecţiei, con-
semnează următoarele: „Acest institut nu este încă deschis. Proprietarul ne de-
clară că va închiria de Sf. Dumitru alte case în condiţiuni bune, când va solicita
din nou autorizaţie”.
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Prof.dr. Viorel Gheorghe

Teatrul Muncitoresc din Râmnicu-Sărat 
Orașul Râmnicu Sărat a beneficiat înainte de instau-

rarea regimului comunist de o frumoasă clădire, în stil neo-românesc, în care
s-au pus în scenă numeroase piese de teatru. Clădirea, din păcate, nu a fost
foarte rezistentă și a fost nevoie de intervenții destul de dese, pentru a o repara.

Cutremurul din 1940 și anii celui
de al doilea război mondial au degradat
și mai mult această clădire. Expertiza teh-
nică realizată la sfârșitul anului 1947 de
către specialiștii din cadrul serviciului
tehnic al primăriei a pus în evidență pre-
caritatea construcției, precum și costul
foarte mare al restaurării. În condițiile
grele din acea perioadă, primăria nu dis-
punea de fondurile necesare. Demolarea și construirea unei noi clădiri era o
soluție mult mai la îndemână și mai ieftină, prin refolosirea cărămizilor și prin
recurgerea la munca voluntară a membrilor de sindicat. Prin intermediul unui
deputat a fost contactat arhitectul Nicolae Crețoiu pentru realizarea unui pro-
iect preliminar.

La 30 ianuarie 1948, arhitectul Crețoiu i-a scris inginerului Mendel-
sohn, directorul rafinăriei „Venus” în care i-a precizat că în conformitate cu
indicațiile primite de la acesta, a studiat posibilitatea construirii unui teatru
muncitoresc, pe terenul dintre străzile Tudor Vladimirescu și Vasile Roaită.
Arhitectul Crețoiu era de părere că planul de situație trimis de primărie nu co-
respunde cu realitatea, având, posibile greșeli de copiere. Cu toate acestea, el
a realizat o schiță de plan de situație și o posibilă soluție pentru proiectul teatru-
lui. „În alăturatele schițe prezint un plan de teatru pentru 600 de locuri, pre-
văzut, modest, cu toate anexele necesare, cu scenă mare, având o degajare la-
terală egală cu deschiderea scenei, cabină pentru artiști, figuranți, sală de repe-
tiții, regizorat...” Proiectul mai prevedea un fumoar special, pentru lojele ofi-
ciale, un vestibul, la intrare, iar la balcoanele I și II câte un foaier, care aveau
garderobe și bufet. Sala era prevăzută cu ieșiri laterale directe. Sistemele de
încălzire centrală erau amplasate la subsol.

Decizia finală a fost luată în ziua de 18 februarie 1948. În urma invi-
tației primarului orașului Râmnicu Sărat, Petre Rafa principalele oficialități
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ale județului și orașului au participat la o întâl-
nire unde s-a discutat despre posibilitatea con-
struirii unui nou teatru. Discuția a fost deschisă
de prefectul județului Râmnicu-Sărat, care a
arătat urgența construirii unei săli de teatru, ca-
re să contribuie la creșterea nivelului cultural
al locuitorilor orașului. A doua urgență era con-
struirea unui cămin cultural, prevăzut cu o bibliotecă. Tot prefectul a anunțat
că planul inițial al arhitectului Crețoiu era gata, iar construcția teatrului era es-
timată la 40 milioane lei. Totuși, pentru posibilitățile orașului, proiectul, din
punct de vedere al prefectului era prea grandios și a propus construirea unei
săli cu maxim 500 de locuri, după modelul cinematografelor bucureștene. Pre-
fectul a mai susținut constituirea unui comitet de inițiativă, care să sprijine
construirea teatrului, să obțină finanțări din surse cât mai diverse și să ges-
tioneze veniturile și cheltuielile ce se impun. Tot el credea că suma maximă
necesară pentru construirea teatrului era de 18 milioane lei. 

Președintele Tribunalului, Vespasian Grigorescu a intervenit și a de-
clarat că „sunt pentru construirea unui teatru frumos, dotat cu toate instalațiu-
nile moderne...iar nu a unei simple săli.” De asemenea, a propus ca toți
membrii de sindicat să contribuie cu o cotă lunară la ridicarea acestui teatru.
Președintele Consiliului Județean al Sindicatelor, Mihai Foarfecă, a susținut
această ideea, cu precizarea că trebuie stabilită suma maximă necesară. 

Primarul Petre Rafa a intervenit și a spus că este datoria comitetului
de inițiativă stabilirea tipului investiției, sală de spectacole sau clădirea unui
teatru. Inginerul Roman, de la Serviciul Tehnic al primăriei a precizat că într-o
primă fază s-a studiat posibilitatea refacerii clădirii vechiului Teatru, dar din
păcate starea acestuia presupunea investiții mult mai mari decât construirea
unui teatru nou. Din acest motiv, este de acord cu construirea unui teatru nou,
după schițele prezentate de arhitectul Crețoiu. Devizul estimativ  al arhitectului
Crețoiu de 30 milioane de lei, era considerat de inginerul Roman ca fiind cal-
culat după prețurile din București. La Râmnicu Sărat, aceeași clădire se putea
construi cu doar 18-20 milioane lei, prin refolosirea materialelor recuperate
în urma dărâmării vechiului teatru și prin participarea voluntară la construcția
teatrului, a unui număr mare de muncitori.

Inginerul Mendelsohn, care era directorul rafinăriei „Venus” a con-
siderat că schițele arhitectului Crețoiu sunt foarte bune, dar că orașul nu are
nevoie de o sală atât de mare, „fiind de ajuns o sală mai modestă și în proporții
mai mică.” 

Președintele Tribunalului a intervenit și a spus că iși menține părerea
și că este nevoie de „de un teatru frumos, de proporții mai mari... și care să fa-
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că cinste orașului”. În caz contrar, nu dorește să facă parte din acest comitet
de inițiativă. Secretarul organizației PMR a arătat că „deși nu este legat de
Râmnic”, este de acord cu punerea în aplicare a proiectului arhitectului Cre-
țoiu, cu recalcularea devizului după prețurile locale, sau refacerea proiectului,
prin reducerea unor categorii de anexe, pentru a reduce cu o treime prețul final
al construcției.

Primarul Rafa a precizat că se dorește construirea unui teatru de pro-
porții mai mari. Pentru scăderea cheltuielilor, urmau să se folosească rezervele
de material lemnos și de fier, de care dispunea primăria. De asemeni au fost
comandate din timp cantități importante de ciment, aproximativ cinci vagoane.
Prefectul a spus că nu are obiecții față de construirea unui teatru mai mare,
dar că proiectul ar trebui revăzut și încadrat în posibilitățile orașului. Ca ur-
mare, clădirea nu se putea termina în anul 1948. 

La final, a fost constituit Comitetul de Construcție a Teatrului Comu-
nal și a Căminului Cultural Orășenesc, condus de primarul Petre Rafa. A fost
adoptat un statut al acestui comitet, care a fost avizat favorabil pe 23 februarie
1948 de Prefectura Județului Rîmnicu Sărat și trimis spre aprobare Ministeru-
lui de Interne. 

La 18 martie 1948, Ministerul de Interne. Direcțiunea Administrației
de Stat a solicitat primăriei Râmnicu-Sărat o serie de date suplimentare, în
conformitate cu articolul 4 din legea 497 din 1946, pentru a se putea interveni
la Președinția Consiliului de Miniștri, pentru aprobarea fondurilor necesare
construirii teatrului. 

La solicitarea primarului, șeful Secției Tehnice, inginerul Nicolae Ro-
man a realizat planul terenului expropriat necesar pentru construcția teatrului.
Acesta, în formă de triunghi, măsura 1752 metri pătrați și se afla între străzi-
le Tudor Vladimirescu și Vasile Roaită. Pe acest teren nu se găsea niciun fel
de construcții.

Arhitectul Nicolae Crețoiu s-a adresat la 19 aprilie 1948 ministrului
de interne pentru a primi autorizarea de construire a clădirii teatrului. Au fost
trimise planurile clădirii și au fost prezentate câteva argumente în favoarea
acestui proiect. Arhitectul Crețoiu arăta că la Râmnicu Sărat funcționau în acel
moment două foste săli de restaurant, care funcționau ca cinematografe. Ve-
chiul pavilion din parcul orașului era grav deteriorat din cauza cutremurului
din 1940. Orașul avea nevoie de o sală de spectacole, care să polarizeze acti-
vitatea culturală a orașului, iar autoritățile locale doreau construirea acesteia.
La parter clădirea teatrului conținea un vestibul cu două case de bilete, un
foayer de 130 mp, sala de teatru a 322 mp și o capacitate de 335 de scaune, o
scenă cu o deschidere de 11 metri liniari și un gol de 8 metri pătrați. Spre strada
Tudor Vladimirescu erau prevăzute cabinele artiștilor. La etajul 1 se găsea un
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balcon cu o capacitate de 160 de scaune, plus 8 loji. Foayerul balconului se
putea folosi și ca sală de festivități, pentru că avea uși pline. La etajul 2 se
găsea administrația teatrului, sala proiectorului de cinematograf, biblioteca,
sala de cursuri și sala de lucru a U.T.M.-ului. Arhitectul Crețoiu preciza că
acest proiect a fost aprobat de Comisia Interimară a orașului în ședința din 11
aprilie 1948.

La 29 iulie 1948 s-a întrunit Consiliul Tehnic Superior care sub con-
ducerea vicepreședintelui Duiliu Marcu a luat în discuție planul definitiv pen-
tru construirea teatrului din Râmnicu Sărat. Printre membrii acestui consiliu,
prezenți la ședință au fost Horia Teodoru, N. Dumitrescu, Emil Ionescu, Ștefan
Ionescu, etc. Acest proiect a mai fost analizat de Consiliul Tehnic Superior în
ședința din 1 iulie 1948 și atunci a remarcat mai multe inadvertențe, printre
care forma defectuoasă a terenului, lipsa degajărilor necesare pentru circulație
și parcarea vehiculelor, dezvoltarea insuficientă a scenei în plan lateral, lipsa
unui spațiu de circulație pe axul sălii de spectacole, lipsa de locuințe pentru
intendent și mecanic, etc. Noul proiect a ținut cont de aceste observații și astfel
piața din fața teatrului a fost mărită și s-a creat o parcare, străzile adiacente au
fost mărite la 18 metri, au fost modificate scările circulare, s-a îmbunătățit cir-
culația la balcoane și loje, a fost mărit degajamentul prin ieșirile laterale, etc.
Consiliul Tehnic Superior a apreciat aceste modificări, dar a mai cerut și altele,
printre care modificarea curburii zidurilor de la fundul scenei.O altă cerință a
consiliului a fost ca proiectul de rezistență să fie realizat de un inginer spe-
cializat în calcul seismic. Ca urmare, proiectul de construire a teatrului din
Râmnicu-Sărat a fost aprobat. 

Construcția teatrului a fost realizată în regie proprie, de către Secția
Tehnică din cadrul primăriei. Au fost refolosite materialele rezultate în urma
demolării vechiului teatru din parcul orașului, precum și cărămida rezultată
din demolarea celor două turnuri ale mausoleului de la Racovițeni. Acesta a
fost demolat cu aprobarea Oficiului Cultul Eroilor.

Din păcate, această clădire, modestă din punct de vedere arhitectonic
este percepută la nivel local, ca un prim exemplu de arhitectură realist-socia-
listă românească. Chiar pe site-ul primăriei găsim aprecieri în acest sens. „În
septembrie 1959 se inaugurează localul Casei de Cultură. Ridicat pe tot par-
cursul „obsedantului deceniu” (anii '50), imo-
bilul de la intersecţia străzilor Amurgului şi
Tudor Vladimirescu reflecta influenţa arhi-
tecturii sovietice din acea perioadă. După Al
Doilea Război Mondial, „lumina venea de la
răsărit”, iar repertoriul arhitectural oficial
avea să se schimbe. Astfel, clădirea în mani-
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era autohtonă a Teatrului Comunal din grădina publică avea sa dispară din ge-
ografia oraşului, timp în care, folosindu-se chiar cărămizile rezultate în urma
demolării teatrului, se edifica noua construcţie a Casei de Cultură. Noul stil
nu era rodul unei evoluţii organice, ca în cazul curentului neoromânesc, ci a
fost adoptat ca o componentă a noii ideologii socialiste. Realism-socialismul,
un concept artistic dezvoltat în Uniunea Sovietică, îşi reclama originile clasice,
dar scopul lui nu era acela de a crea o artă accesibila maselor ci, mai degrabă,
o reacţie la adresa arhitecturii occidentale (modernă, cubistă, internatională)
considerată inaccesibilă maselor. Curentul se dorea a fi o reflectare a gustului
tradiţional amestecat cu elemente antice, fapt reflectat de lozinca la modă
atunci: „Sa învăţăm de la clasici!”.  De altfel, trecătorul atent observa frontonul
clasic - motivul triunghiular lipsit de ornamente care încoronează faţada.”

Studierea documentelor de arhivă nu confirmă deloc această ipoteză.
Activitatea arhitectului Nicolae Crețoiu de asemeni nu este legată de realismul
socialist invocat. În momentul realizării planurilor teatrului din Râmnicu-Sărat,
nu exista, la nivel oficial, nici o decizie a autorităților de la București, prin ca-
re să impună modelul sovietic. Acest lucru s-a întâmplat mult mai târziu, în
1952. Arhitectura sovietică a anilor 1930-1950 nu a fost deloc în contradicție
cu modernismul epocii, ba dimpotrivă s-a situat pe poziții de avangardă.

Proiectul clădirii a fost realizat de către arhitectul Nicolae Crețoiu și
supervizat de către Consiliul Tehnic Superior prezidat de Duiliu Marcu. Cel
care a intervenit în proiectul original al lui Crețoiu și a cerut o serie de modi-
ficări a fost tocmai Duiliu Marcu. Cerințele acestuia au fost în sensul realizării
unei construcții perfect funcționale, cu o arhitectură modernă, dar care să se
încadreze în bugetul foarte mic de care dispunea primăria orașului.

Nicolae Crețoiu s-a născut la București, în data de 26 mai 1905. A ab-
solvit Școala Superioară de Arhitectură în anul 1928, iar în primii ani de ac-
tivitate a lucrat la Ministerul Instrucțiunii Publice, pentru ca din 1929 și până
în 1935 să fie colaborator extern. În această perioada a proiectat clădirile Li-
ceului Internat din Bistrița-Năsăud și a Liceului Gheorghe Barițiu din Cluj. A
participat și la dezvoltarea Liceului Traian de la Turnu-Severin și a Colegiului
Sfântul Sava de la București. Din 1929 a lucrat la Serviciul Arhitectură al Băn-
cii Naționale a României, unde a făcut echipă cu marele arhitect Radu Dudes-
cu. Împreună cu acesta a participat la proiectarea clădirii Monetăriei Naționale
din București în 1935, a Casei de Pensii BNR, în 1938, a blocului de locuințe
de actualul bulevard Magheru care adăpostește și teatrul Nottara. Tot în 1938
a obținut, împreună cu Radu Dudescu, premiul III pentru proiectul Pavilionului
Expozițional de la Paris. A fost colaboratorul lui Radu Dudescu și la pro-
iectarea noului sediu al BNR, unde astăzi se găsește Ministerul de Finanțe. Un
alt mare arhitect cu care a colaborat a fost Ion Trajanescu, cu care a realizat
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un proiect pentru noul sediu al Primăriei din Craiova, care a obținut premiul
al II-lea și proiectul bisericii Madona Dudu, care a obținut premiul I.

Singur a proiectat numeroase sedii ale BNR-ului. Printre acestea, cel
de la Ploiești, în 1933, cel de la Miercurea-Ciuc în 1938 și cel de la Iași în
1946. Între 1948-1952 a fost arhitectul-șef al BNR-ului.

Nicolae Crețoiu a fost preocupat de studierea arhitecturii populare
românești. În 1933 a publicat un articol în România Literară despre arhitectura
satului buzoian Petrăchești. A construit casa în care a locuit vărul său, inginerul
Dimitrie Leonida, clădire considerată astăzi de mare valoare arhitectonică.

Nicolae Crețoiu a realizat planurile după care s-a construit biserica de
la Bogata Olteană din județul Brașov, una dintre cele mai frumoase și originale
bisericii ortodoxe românești ridicată în secolul XX. Aici el a folosit anumite
elemente de limbaj arhitectural, care s-au regăsit și în planul inițial al Teatrului
de la Râmnicu-Sărat. Această biserică a avut o istorie incredibilă. Ea a fost
construită la inițiativa fostului profesor de teologie pastorală Spiridon Cândea.
Profesorul Dimitrie Leonida a contribuit cu sumă considerabilă la ridicarea
acestei biserici. Inițial ea a fost pictată de părintele Arsenie Boca între 1960-
1962. Securitatea a crezut că a ascuns arme în zidurile bisericii și a distrus
aproape complet pictura. Abia la finele anilor 1970 biserica a fost repictată de
Costin Ioanid iar în 1982 a fost târnosită de Mitropolitul Ardealului Antonie
Plămădeală.

Construită cu bani puțini, fără finisaje deosebite, clădirea Teatrului
Muncitoresc Râmnicu Sărat este și astăzi funcțională îndeplinindu-și rolul pen-
tru care a fost gândită. Fără a avea o valoare arhitectonică deosebită, este un
punct de reper în istoria postbelică a municipiului Râmnicu-Sărat.
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pe o platformă de beton albă, 
îmi cream viitorul cu lovituri 

de ciocan, 
împroșcam cerul cu amintiri  
pietrificate, mai vechi de un an. 

tu aruncai de departe cu stele,  
sub spotul ludic, mângâietor   
al unui sentiment foarte mare,  
eu le prindeam pe toate din zbor. 

lovește-mă iar, te rog, îți spuneam,  
cu steaua aceea de-acolo, stingheră,  
atât de aproape pe cât e distanța   
din iarbă la cer, din clipă la eră. 

lovește-mă tu, te rog, îți strigam 
în cercul acesta semantic închis  
al vieții și morții, mă vezi, mă auzi?, 
aici sunt, aievea, în visul din vis…

Dr. Lucian Creţu

Loveşte-mă tu



Ţara poeţilor

Suntem o ţară de poeţi
În primul rând de Eminescu
Suntem o ţară de culori
În primul rând de Grigorescu
Suntem un sunet de cristal
Şi-n primul rând suntem Enescu.
Iar peste vremi suntem arcuş
Ce niciodată nu se frânge
O ţară cu un dor ce plânge
De-aceea noi vom fi Brâncuşi.

Steaua mea

Steaua mea n-a apus
S-a învățat cu locul ei
Pe cer
o zăresc din orice ungher
al cuvântului Stea.
O zăresc cel mai bine
În sufletul meu
În zile senine
O zăresc bucuroasă
În bradul de Crăciun
la mine în casă.
steaua mea 
este Ea.

Vin stelele

vin stelele către noi
să ne aducă 
ultimul dram de lumină
ambasadori satelizând
dând cu capul de zidul tungus
lasă semne
pregătiți-vă, oameni
căutați lumina în voi
universul creat
acolo fără să știți

El

adevărul adevărat
iluminarea de-afară
s-ar stinge  
ca o lumânare de ceară
cine mai citește Voltaire
cui îi mai stă în fire
să-l caute pe Diderot
să-l răsfoiască
nu să-l însușească pe tot
Oh, Oh, Oh,
Câți au citit sau citesc
Scrisorile lui Van Gogh

Cad stelele

de-atâta cădere de stele
cerul are nevoie de implant
stelele cad în neant
cerul acoperă visele mele
văd căzând steaua mea
pornită dintr-o altă viață
Ursa Mare adună stea cu stea
le-nșiră pe-o ață
a prins din greșeală un dor
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l-a făcut călător
l-a prins în șiragul de stele
împreună cu visele mele
nerostite nicicând
viața mea e încă la rând
așteaptă binecuvântare
să se nască cuvânt nou ca o stea
aprins pe o bucată de iască.

A fi

De-a toate cele mă jucasem
Într-o zi m-am jucat
de-a conjugarea verbului a fi.
Pe potecile mele conjugând a fi
Adunam stele
Erau bucuroase că sunt pe pământ
oameni care se joacă cu ele.
sufletul era o strună dezacordată
stelele erau deja cai,
Am încălecat pe una din ele
celelalte nealesele stele
s-au adunat,
fie rariţă fiind
fie car
fie lebădă
pe marginea de hotar
la nadir.
Steaua mea călătoare
m-a trântit fără milă
am apucat proţapul carului Mare
ceream disperat îndurare
în zare
alte stele conjugau și ele
cel mai mare semn de-ntrebare
sunt, eram, fusesem,
Doamne, ce voi fi oare?

De sus căzuse o stea

M-am văzut azi-noapte-n fântână
Aveam chipul crispat, obosit

Mă ţineam cu mama de mână
Şi pluteam pe un câmp nesfârşit.
Nu vorbeam, ne plimbam în tăcere
Jocul cuvintelor se sfârşise.
Prinsesem putere,
Ca un cuvânt dintr-o carte de vise.
Eu voiam să ne-ntoarcem acasă
Vedeam satul nostru în zare
Maica mea tot mai frumoasă
Ţinea linia unei raze de soare.
Hai cu mine, copile, nu plânge
Te voi scăpa de orice patimă grea
Din cer mai căzuse o stea
Câmpia se umpluse de sânge.
Am luat în mână o sapă
Am săpat, am dat de nisip
Căutam. În oglinda de apă
Săpasem adânc în propriu-mi chip.

Luminiţe din cer

Coborâte pe orașe, în piețe
Sunt ochii de înger
Stele ce nu pier
Au sosit să ne-nvețe
Strălucirea prin cinste, onoare.
Acum când scriu
Ceva în adânc mă doare
Sunt luminițele stinse
De câte ori au fost aprinse
Să stau drept în fața furtunii
Să aprind cu ele rădăcina minciunii
Acum
Acolo sunt doar spații
Locuri goale așteptând vibrații
De aducere înapoi
A luminii în noi
Scriu să încropesc bucurii
De întorce în adâncul meu
Adevărul, lumina
cuvintele din  poezii.
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Gheorghe Postelnicu

VASILE VOICULESCU 
ŞI POPORANISMUL

Liceanul Vasile Voiculescu aderase sentimental
la ideile socialiste, înclinând, cu trecerea anilor, spre poporanismul „ţinut în cre-
dinţă ani mulţi după stingerea doctrinei” (I. Apetroaie). Mai curând ar fi vorba
de grija creştinească faţă de cel aflat în impas, atitudine cultivată de întreaga
familie a lui Costache Voicu. Dile nu văzuse ce puneau pe masă pârscovenii
nevoiaşi, dar ca medic de plasă (1910-1917) a cunoscut suferinţele oamenilor
de la ţară, obiceiurile lor alimentare, viaţa, munca, bolile. În însemnările sale
se arăta impresionat de copiii care scânceau de foame în jurul mesei scunde
pe care abureau o strachină de terci şi o mămăligă negricioasă. Drept mâncare
- o ceapă spartă cu pumnul, sare şi oţet de prune, vara un castravete şi foarte
rar o fărâmă de brânză, şi aceasta veche, ca să fie spornică. Dimineaţa - mă-
măligă coaptă pe plită. În zilele de post foamea era şi mai mare. Carnea se
mânca numai de Crăciun sau când se tăia, ca să nu moară, o pasăre bolnavă
sau o vită. Legumele aproape lipseau, iar pâinea şi grăsimea constituiau un
lux… În tableta „Sforţări salutare, dar…” nota: „Satul e şi rămâne o paragină,
blocat de noroaie, de torente ori de nămeţi, ca un grup de celule din organism
asfixiat, unde nu pătrunde sângele. Iar aducătorii de cultură, organizatori şi
administratori, întâmpină, ca să ajungă la câte un sat răzleţ, aceleaşi piedici
ca turcii şi tătarii de odinioară”. Igiena şi salubritatea acestui fel de sat pe
care-l cunoaştem cu toţii formează în mic igiena şi salubritatea ţării… Întindeţi
şi măriţi icoana de la câteva sute de hectare la sute de mii de kilometri şi aveţi
înfăţişarea dureroasă a stării sanitare generale. 

Satul românesc de la începutul secolului XX nu avea drumuri, poduri,
şanţuri, garduri şi porţi, ci şleauri înnoroiate, bălţi înverzite de mătasea broaş-
tei, gunoaie, case ascunse de soare şi de lumină, cu bălegarul lângă pereţi, vite
slobode, fântâni fără ghizde şi găleţi. Lipseau brutăria, măcelăria, baia, bibli-
oteca, uneori şcoala şi biserica. Bărbaţii erau sleiţi şi zdrenţăroşi, femeile, ofili-
te, galbene şi secătuite, copiii, goi. „Din înfăţişarea tuturor strigă şi se denunţă
traiul rău, viaţa aproape nemiloasă, neîngrijirea, necurăţenia, inconştienţa”
(„Zile de post”). Se observă deschiderea totală a medicului spre fenomenul
social, ilustrând şi aici ipostaza rostirii adevărului crud. Cuprinzând fraze de
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sinceritate lucidă, urmărind responsa-
bilizarea socială, conferinţa intitulată
„Starea sanitară a ţării” a fost prezenta-
tă de V. Voiculescu la inaugurarea cur-
surilor teoretice şi practice medico-sa-
nitare pentru învăţătoare, după cuvân-
tarea de deschidere a ministrului Nis-
tor. A fost publicată fragmentar în 1964
în revista „Ateneu”. Un ecou puternic
aveau revoltele ţărăneşti din 1907, cât
şi reprimarea lor sângeroasă. V. Voiculescu s-a înfiorat de mesajul revoluţionar
al poeziei „Noi vrem pământ” şi de polemica provocată în presa literară de în-
vinuirea de „internaţionalism” şi „anarhism” a lui Coşbuc, de către o „celebri-
tate” de tristă amintire, C. A. Ionescu (Caion). Titu Maiorescu, membru mar-
cant al conservatorilor, returnase revista „Vatra” care publicase poemul. În
replică, Ibrăileanu scria ironic („Viaţa românească”, nr. 6 din 1907): „nu căutaţi
suferinţa poporului, că sunteţi incendiari şi anarhişti. Scriitori români, nu zu-
grăviţi în operele voastre decât personagii fericite, politicieni şovinişti, oameni
pentru care lumea aceasta e cea mai bună cu putinţă din lumile cu putinţă bune,
altminteri sunteţi incendiari şi anarhişti”. 

Pentru a înţelege mai bine spiritul epocii şi reziduurile sămănătoriste
şi poporaniste conservate de Voiculescu până în volumul din 1921, amintim
îndemnurile „poetului ţărănimii”, însuşite de mulţi autori români în primele
decenii ale secolului XX: „fără ideal nu e luptă şi fără luptă nu e literatură”.
Şi în nota purismului etic sămănătorist: „nu e bine să lăsăm să se strecoare în
altarul vieţii sufleteşti a noastre câte şi mai câte bolnave idei şi cu totul străine
spiritului românesc”. Poezia „Lache logofătul” ilustrează atitudinea lui Voicu-
lescu faţă de realităţile sociale. Arendaşul Grigore Pop, care luase în stăpâni-
re toată lunca Buzăului, de la Crivină până la Sarea lui Buzău, prevalându-se
de Legea învoielilor agricole, scotea pe ţăran la lucru cu ajutorul jandarmilor.
De neajunsurile pârscovenilor se folosea şi Lache Popescu, cel care măsura
porumbul cu o baniţă cu fundul dublu. Uneori, ţăranii care se împrumutau de
cereale îşi arvuneau munca din iarnă: 

„Lache logofătul, noapte-zi călare/ Colindând moşia, bate şi înjură,/
Iar boieru-i foarte mulţumit că-l are:/ Niciun  fir din holde nu i se mai fură.//
Cu porunci să tragă, poartă puşti argaţii/ Ca să pună proptă lumii nără-
vite./Lesne se-nţelege ce-au făcut turbaţii/ Când au prins în lanuri un copil
cu vite…// A-ncercat să fugă plin de groază piciul…/ Sfârâiau, morişcă, sla-
bele-i picioare,/ Dar l-au prins din urmă, l-au snopit cu biciul/ Şi i-au luat la
curte vitele-n oboare”. 
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Alexandru Bolache 

Drumul
Se desparte greu sufletul de corp. Greu tare.

Tare greu se desparte. Ca și cum ar vrea să se spele
de untdelemn și tot rămâne o urmă. Feraru cică a mu-

rit ușor. A murit în somn, dar a rămas cu ochii deschiși până a venit fii-su din
America. Îi trăgeau pleopele a mort și la zece minute era cu ochii deschiși de
parcă voia să vadă ce face cu el...  A bătrână îi pusese și un magnet pe creștet.
Când a venit  John a închis ochii imediat. Ba parcă a și zâmbit înainte! Mortul
nu zâmbește, deși pe el nu-l mai doare nimic, nici nu-l mai înveselește nimic.
Când a venit Lixandra să-l spele parcă voia să-i spună ce bucuros este. Mai
apoi și-a dat seama că pe coate n-a dat. Dă mă și pe coate! Parcă îl și vedea ră-
țoindu-se. Morții nu mai vorbesc. Pentru ei vorbesc faptele lor. Și Gheorghe
tot ușor a murit. De ăștia parcă are grijă Dumnezeu. Pe alții parcă i-a uitat și
îi lasă să se chinuie.

Se uita Lixandra cu atenție la toate... Pe Georghe îl mai văzuse gol
când era mic... Acum parcă era altul, mai rece și mai cuminte! Nu l-a văzut
niciodată atât de cuminte. Odată când s-au întâlnit pe uliță, o înghesuise sub
un copac. Ce faci Gheorghe? Nu! Nu ți-e rușine? Zisese ea, dar Gheorhe nici
nu o băgă în seamă! Hai fă că știu că mă vrei! Zisese el. Parcă voia să țipe,
parcă nu... noroc de ea că se auzi lanțul de la fântâna Smaraldei și el se oprise!
Fusese frumos Gheorghe. Înalt și cu mustață. De-asta alergau muierile căsăto-
rite după el, gândi ea. Avusese Gheorghe multe amante... Amante, prea mult
spus. Trecea pe la una, pe la alta, când nu era bărbatul acasă. Dar pe Maria o
iubise mult! A vrut s-o ia de nevastă, dar ea n-a vrut... L-a luat pe Feraru. Din
lac în puț.

Stătea Lixandra și se uita la Gheorghe și nu simțea nimic. Nici părere
de rău, nici de bine . Nimic!

– Nu te mai uita atâta Lixandră, că se face târziu, spuse țața Veta și
poate-o veni careva la priveghi. Ia de colea cămașa și pantalonii și pune mâna
și-mbracă-l, că i s-o fi făcut frig.

Nu i se făcuse frig. La morți nu li se face frig niciodată. Nici frig, nici
cald. Și dacă a stat un pic dezbrăcat, ce? Și așa e ultimul costum pe care o să-l
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poarte. Morții n-au nevoie de garderobă mare. Un costum acolo și gata.
– A venit primăvara, Lixandră. Păcat de el că s-a dus. Venea și îmi să-

pa via și nu-mi lua nici un ban. Acu' trebuie să văd pe cine găsesc.
– Țață, ăsta-i întins pe masă și ție îți arde de vie?
– Da' n-oi vrea să-l bocesc. E noapte! Nu se bocește noaptea. Vom

avea timp mâine și poimâine. Dac-om avea loc. Când a murit Feraru n-aveai
loc nici să te miști. Unele boceau de cum intrau pe uliță. Numai Maria n-a
scos nici o lacrimă de parcă i le-a luat bărbat-su cu el. Așa o să fie și la Gheor-
ghe, că n-a avut pe nimeni, dar nici rău n-a făcut. O să vină tot satu'. Că așa-i
creștinește. Așa a zis și Cătănuță, preotul. El a și adunat banii pentru înmor-
mântare. Și i-a rugat pe toți să vină. Să-l conducem pe Gheorghe.

– Știu țață, știu. Dar mama Zahara l-a bocit tot drumul, parc-o și aud:
Un-te duci tu mă, un-te duci? Auzi fă, ai luat prosoapele alea mari pentru taica
părintele și dascăl? Un-te duci mă, un-te duci? Eu nu înțeleg. Ori o durea și
bocea, ori o durea de prosoape.

– Ce știi tu fă Lixandră. Nu știi nimic!
– Auzi țață, mie mi se păru că Gheorghe a mișcat.
– N-a mișcat fă, n-a mișcat. Ăsta nu se mai mișcă decât dacă-l miști

tu. 
Se auzi poarta scârțâind. Era mama Zahara, a bătrână a lui Feraru. Că

deși s-a dus fiul său, ea tot a lui Feraru a rămas.
– Dumnezeu să-l ierte!
– Dumnezeu să-l ierte, mamă Zahară!
– Lăsați mamă poarta deschisă că așa se lasă la morți! Uite am adus

făină și ulei să facem niște gogoși.
– Bine că ai adus mamă Zahară, spuse  țața Veta. Taman voiam să trag

eu o fugă, dar i-a fost frică Lixandrei, să rămână singură cu Gheorghe. I-am
zis că nu-i mai face nimic, dar nu m-a crezut.

– Ba te-am crezut țață Vetă, te-am crezut, dar mi-e așa să rămân sin-
gură cu Gheorghe.

– Auzi mamă Zahară, ție cine o să-ți sape via acum că nu mai e Fera-
ru?

– Am vorbit cu Mihai șchiopu. A zis că mi-o sapă el, dar aștept să vină
Corlățeanu să mi-o taie. A zis că vine el să strângă coarda și mi-o și sapă.

– Păi poate șchiopu s-o sape?  
– Poate maică, da' bea mult. Acum că nu mai e Feraru, nu mai e nici

o problemă. Cât o să bea?
– Cred c-o să vorbesc și eu cu el. Mie mi-o săpa Gheorghe și-i dădeam

toamna trei deca de vin și cinci kile de țuică. Acuma le dau la înmormântare.
Să fie pentru sufletul lui… și-al meu. I-am promis preotului ieri la biserică.
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– Tot cam așa o să-ți bea și șchiopu.
– Hai fă Zahară, că n-are cum să bea atâta. În trei zile ar trebui s-o

dea gata.
– Bea maică, bea! Și te ține cinci zile, ca să bea mai mult.
Mama Zahara, așa cum îi ziceau toți din sat pentru că le zicea la toți

mamă, se apucă de făcut gogoși. Mirosea a lumânări și a gogoși. Nu mai veni
nimeni până dimineață. Lixandra, care era mai tânără, aţipise cu capul pe masă,
dar celelalte două femei stătură treze. Fiecare cu gândurile și problemele ei.
Se luminase de ziuă și pe cer nu era nici un nor. Nu-i părea rău lui Gheorghe
că a murit. Când trăia chiar zicea: „Ce atâta tura vura? Mori și gata. Mai greu
e cei care rămân. Poate că ne ducem într-un loc mai bun.” 

Uite c-a murit. Și e deja pe drum. Dar trebuie să treacă vămile și abia
apoi o vedea unde s-o duce.      
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Alexandru Bolache

iarna-n grădină

sunt buruieni multe mă Gheorghe
multe buruieni sunt
acum că a venit iarna
nu se vede nimic
dar ele sunt acolo
ca niște promisiuni regale
la primăvară le dau lujerii
cum le dau bebelușilor dinții
mai întâi te mușcă cu gingiile
dar când trec dinții de lapte
și le dau colții
rămân răni adânci
la fel și cu buruienile 
din grădina asta
dacă vrea tehnocratul le vede
dacă nu nu că și el 
are ochii de lapte
și mâinile legate la spate

poetul

l-au prins

la granița dintre
frumos și realitate
și vameșii
l-au catalogat imediat
traficant de iluzii
diluate în picături mici
altfel ar fi fost toxic
încerca să intre
printr-o spărtură
pe aripa unui fluture
în veșminte de clovn
n-ai voie spuneau vameșii
visătorii nu pot trece
fără pașaport

Puţin

inelul are colțuri
dar la călușari cântă mutul
cioplind o melodie
cu unghiile unui nor
e viscol
soacra luminii se-aplecă
și votează cu două bile
ambele gri
ursul se uită la ceas
prin ochii lui



COMUNA ROBEŞTI
Robeşti era comună a plaiului Pârscov situată în apropierea râului Bu-

zău, pe malul stâng al acestuia. Se afla la aproximativ 30 km. de oraşul Buzău,
reşedinţa judeţului. Comuna era poziţionată în următoarele limite: la nord, ho-
tarul începea din Valea Purcarului, apoi urca pe drumul Trestienilor, pe care îl
urma până la izvorul Arabagiu. Hotarul dinspre est cobora pe izvorul Arabagiu
şi ajungea până în albia râului Buzău. La sud urca pe albia Buzăului până la
Părul Marinoaei. În partea de vest hotarul urca de la Părul Marinoaei la Părul
cu precestanie, trecea pe la Roschila şi cobora în Valea Purcarului. Suprafaţa
comunei era de 630 ha. din care 186 ha. teren arabil, 15 ha. pădure, 95 ha. fânea-
ţă, 83 ha. izlaz, 80 ha. livadă, 27 ha. vie şi 144 ha. teren sterp. Comuna Robeşti
avea o populaţie de 630 locuitori. În componenţa comunei intrau următoarele
cătune şi sate:

1.Robeşti, satul de reşedinţă a comunei, cu 64 de gospodării şi o po-
pulaţie de 260 locuitori.

2.Runcu, cătun al comunei Robeşti, cu 26 de gospodării şi 100 locui-
tori. 

3. Stănileşti, cel mai mare sat al comunei, cu 60 de case şi o populaţie
de 270 locuitori. 

Ca proprietăţi importante, la acea vreme, sunt consemnate următoa-
rele: Robeşti, moşie aflată în proprietate moşnenească, cuprinzând cca. 100
ha. de teren arabil, livadă şi fâneaţă; Oleşeasca-Robeşti, moşie cuprinzând
aproximativ 332 ha.  de teren arabil, livadă, fâneaţă şi izlaz; Pârscovul de Jos,
moşie aparţinând cetelor de moşneni Robeşti, Runceni şi Palcăi, cu o suprafaţă
de 300 ha. de teren arabil, livadă şi izlaz. 

Terenul se prezintă ca fiind accidentat dar cuprinde şi zone prielnice
oricăror culturi. Industria este firavă şi se bazează pe fabricarea ţuicii şi pe creş-
terea viermilor de mătase. Cele mai importante căi de comunicaţie sunt: şo-

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 207

Constantin Costea

COMUNE  DISPĂRUTE
DIN FOSTUL PLAI

PÂRSCOV



seaua Mărăcineni-Ruşavăţu, un vad peste râul Buzău (se trece prin apă şi cu
luntrea) şi drumul Târcovului. Inventarul agricol al comunei cuprindea: 74
boi, 59 vaci, 12 viţei, 8 cai, 5 măgari, 600 oi, 2 capre, 140 porci şi 15 stupi.

Din cei 630 de locuitori ai comunei, se disting: 123 bărbaţi însuraţi,
17 neînsuraţi, 28 văduvi, 246 băieţi, 123 femei măritate, 27 văduve, 166 fete.
Comuna este alcătuită din 150 gospodării. Numărul meseriaşilor este redus: 2
lemnari, 2 brutari, 3 cismari şi 1 cojocar. Media naşterilor este de 26 de copii
pe an, a deceselor de 20 şi a căsătoriilor de 7 pe an. Populaţia creşte cu cca. 6
suflete pe an. Comuna are 119 contribuabili dintre care 20 de comercianţi ro-
mâni. În comună nu există şcoală, din această cauză, doar 89 de locuitori ştiau
carte. În comună existau două biserici deservite de un preot, 2 cântăreţi şi un
paracliser. În schimb sunt 3 cârciumi. Casele sunt ordinare, comuna este nouă,
nu are tradiţii.

COMUNA TÂRCOV
Comuna era situată de-a lungul văii Târcov, pe partea stângă a râului

Buzău, la o distanţă de 28,260 km. de reşedinţa judeţului, oraşul Buzău. Târ-
covul era o aşezare foarte veche, menţionată de nenumărate ori în documentele
medievale, o comunitate moşnenească recunoscută în zona subcarpatică a
Buzăului. Această unitate administrativă se încadra în următoarele limite: la
nord hotarul pornea din Dealul Dâlma (804 m.), urma creasta acestui deal până
la hotarul moşiei Trestianu, situată în comuna vecină, Trestia; spre vest con-
tinua pe hotarul Trestianu până la Vârful Ţenţei, mergea la Piatra Roşie, trecea
pe la Fântâna Broscarului, întâlnea hotarul Runceni, continua pe acesta până
în drumul Robeştilor, de aici continua până în Muchea Uliului, cobora iar în
drumul Robeştilor până la râul Buzău, trecea Buzăul şi se oprea la marginea
pădurii Măgura; la sud, din hotarul pădurii Măgura se întorcea iar în albia
Buzăului pe care cobora până la gura Văii Aninoasa; la est urca pe hotarul mo-
şiei Frasinu (Antonescu), trecea pe lângă Dealul Ţâţârligu şi cătunul Băceni
şi ajungea la Dealul Dâlma. Comuna se întindea pe o suprafaţă de 1236 ha.,
din care: 30 ha. teren arabil, 16 ha. pădure, 218 ha. fâneaţă, 245 ha. izlaz, 47
ha. livadă, 30 ha. vie şi 380 ha. teren sterp. În componenţa comunei Târcov
intrau:

1. Gura Târcovului, cătun cu 39 de gospodării şi 160 de locuitori.
2. Oleşeşti, sat cu 56 de case şi 240 de locuitori; se împărţea în Ole-

şeştii de Sus şi Oleşeştii de Jos. 
3. Târcov, sat reşedinţă de comună, cu 65 de case şi 270 de locuitori;

ca subdiviziune era Fundul-Târcovului. 
4. Trestieni, sat al comunei Târcov cu 53 de gospodării şi 200 de lo-
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cuitori. 
Cele mai importante proprietăţi la acea vreme erau: Târcoveneasa,

proprietate a moşnenilor târcoveni cu o suprafaţă de 390 ha., alcătuită din cură-
turi, fâneaţă, izlaz, livadă şi pădure; Oleşeasca, moşie moşnenească a târcove-
nilor cu suprafaţa de 420 ha. cuprinzând curătură, livadă, fâneaţă, izlaz, puţină
pădure. O parte din moşie aparţine şi lui Oleş-Nica Diaconu. Locuitorii din
satul Trestieni nefiind moşneni au fost împroprietăriţi pe moşia Lunca Fru-
moasă de pe raza comunei Pârscov. Singura cale de comunicaţie este drumul
natural pe Valea Târcovului. 

Comuna nu deţine industrie şi comerţ. Singura ocupaţie a locuitorilor
este agricultura, dar şi creşterea animalelor. Comuna Târcov avea 900 de lo-
cuitori dintre care: 174 bărbaţi însuraţi, 22 neînsuraţi, 239 băieţi, 174 femei
măritate, 34 văduve, 247 fete. Bugetul anual al comunei era de 951,08 lei. În
comună, la sfârşitul secolului al XIX-lea nu exista şcoală; doar 45 de locuitori
ştiau carte. Din punct de vedere spiritual comuna dispunea de două biserici
deservite de un preot, 2 cântăreţi şi un paracliser. Biserica din satul Târcov era
cunoscută sub numele de Schitul Târcovului, devenită, ulterior, biserică de
mir. 

În concluzie, Basil Iorgulescu menţionează că „locuintele sunt ordi-
nare, traiul simplu si anevoios”. În timpul investigaţiilor pe teren, Basil Iorgu-
lescu a întâlnit pe o anume doamna Zinca Târcoveanca, în posesia căreia a
găsit un hrisov de la Mihai Viteazul prin care se recunoşteau  drepturile moş-
nenilor de aici.
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Dumitru Istrate Ruşeţeanu

Eu Sunt Dumitru

(aşa…studiaţi-mă!...)
Am făcut răni la gânduri

De cât vă mângâi…
Poftiţi în poemele mele
Ca-n sânul lui Avraam,
Numai s-aveţi poftă
De cât pământ şi iarbă.

Viaţa asta!

Zilnic dau cu gândul
În adâncul colii de scris,
Poate prind peştişorul de aur
Să-mi fecundeze şi mie 
Viaţa asta
Obosită, nervoasă, neiertătoare
Cu fracturi pe fiecare atom
O tot pipăi de particula divină.



Inevitabilul

Eu sunt paşnic, cuvântul e bestia,
Deschide răni pe lumină,
Pătrunde ca virusul 
în realitate
o preface într-o bubă scârboasă
în mizeria căreia, n-ai încotro,
te adaptezi.

Obrăznicătură

Au săpat în burta mamei
Şi m-au scos ca pe o cârtiţă.
Nu-l lăsam pe Dumnezeu 
din braţe,
Muşcam din El
Ca dintr-o felie de pepene.
…M-au separat cu ranga!

Rugă

Doamne, ce a făcut poezia
Din mine!
Unii au lăsat urme pe Lună
Eu abia acum învăţ sufletul
Să facă primii paşi…

Credinţă oarbă

Poezie-
Dezmierdare pe buzele păcătosului,
Idealul meu
Mai nevăzut decât vântul.
Au cântat cocoşii a treia oară,
m-a interogat Îngerul,
nu m-am lepădat de tine.

Confesiune

Şi eu ştiu să mor dar,
De la o vreme, Dumnezeu
Se hrăneşte

Cu mierea poemelor mele.
Îmi picură-n celule ca antidot
Picături din nemurire.

Facerea poeziei - II

Ce ştiţi voi despre priceperea mea
De-a creşte în viu
Un poem?

Cu câtă trudă îl trag afară
Din flăcările Cunoaşterii
Şi reproduc cu vibraţiile inimii
Sunetul de fond
Al particulei divine!

Cine, asemenea mie,
Ia cu gândul din Sfântul Duh
Şi vă unge pe suflet!

Suferinţă

Şi mă doare, mamă, doare
Când raiul, când iadul
Nu mai ştiu
Care din ele este malign!

Mă zvârcolesc ca un bacil
Pe lamela de sticlă.
Serurile extrase din fierea lumii
Nu-mi vin de hac!.

Nu-i de glumit

N-am reuşit să-l conving
Cu poezia,
Pe Dumnezeu.
Parcă aş fi trăit într-o vitrină,
M-a despărţit de El 
doar geamul.

Microfonul la care
Altădată îmi asculta tăcerile
Nu mai există.
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Sorin Geacu

BIOGEOGRAFUL RAUL CĂLINESCU 
ŞI CERCETĂRILE EFECTUATE 

ÎN REGIUNEA BUZĂULUI

Raul Călinescu s-a născut la 27 decembrie 1901 în oraşul Craiova,
unde urmează şcoala primară şi apoi vestitul liceu „Carol I”, pe care-l absolvă
în 1921. La Facultatea de Ştiinţe a Universităţii „Regele Ferdinand I” din Cluj
obţine licenţa în Geografie (secundar Ştiinţe Naturale) în 1926. Titlul de doctor
în Geografie îl obţine tot la Universitatea clujeană, în anul 1930.

Ulterior a fost încadrat la Universitatea din Bucureşti, mai întâi pre-
parator şi apoi asistent la Laboratorul de Zoologie al Facultăţii de Ştiinţe. În
1938 este abilitat docent, iar în 1940 este numit conferenţiar la Secţia de Geo-
grafie a acestei facultăţi. Din 1956, devine profesor titular la Facultatea de Ge-
ografie a Universităţii bucureştene, unde a predat disciplinele: „Biogeografie
generală şi regională”, „Biogeografia României”, „Geografia animalelor” şi
„Geografia plantelor”.

Membru fondator, în 1944, al Institutului de Cercetări Geografice al
României, azi Institutul de Geografie al Academiei Române din Bucureşti, Ra-
ul Călinescu a condus secţia (apoi sectorul) de Biogeografie al acestuia, timp
de două decenii.

A participat ori a coordonat realizarea unor volume ample, de mare
însemnătate ştiinţifică, ca de exemplu: Introducere în Biogeografia României
(1946), Geografia Fizică a României (1955), Monografia Geografică a Ro-
mâniei (vol. I, 1960), Biogeografia României (1969). 

Profesorul doctor docent Raul Călinescu a fost membru al unor socie-
tăţi ştiinţifice din ţară şi străinătate: Societatea de Ştiinţe (Cluj), Societatea
Naturaliştilor din România (Bucureşti), Societatea Regală Română de Geogra-
fie (Bucureşti), Societatea de Ştiinţe Naturale şi Geografie (Bucureşti), Ame-
rican Society of Mammalogists (Baltimore), Deutsche Geselschaft für Säu-
getierkunde (Berlin) ş. a. Fondator al biogeografiei româneşti, Raul Călinescu
a încetat din viaţă în ziua de 30 august 1970, în Bucureşti.

Deşi cercetările sale s-au focalizat mai ales pe zonele Olteniei, Bana-
tului, Dobrogei şi împrejurimile Capitalei, Raul Călinescu a avut în vedere şi
meleagurile buzoiene.

Astfel, pentru elaborarea lucrării „Mamiferele României. Repartiţia
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şi problemele lor biogeografice-economice” (publicată în
1931), profesorul a purtat corespondenţă cu Ocolul Silvic
din comuna Tisău (jud. Buzău), fiind sprijinit cu informaţii
de ing. Z. Javorski.

Pentru cunoaşterea prezenţei scorpionilor în Sub-
carpaţii de la Curbură, a efectuat cercetări de teren în anul
1948, şi anume între 4 şi 10 mai pe văile Slănicului şi Să-
răţelului, iar între 27 şi 30 iulie, pe valea Bălănesei, culmi-
le Bozioru-Colţi-Nehoiaşu şi pe valea Buzăului. În cadrul
acestora, a colectat mai multe exemplare astfel: pe Valea Părului (localitatea
Cărpiniştea) a găsit 2 scorpioni, lângă Mânzăleşti 3 scorpioni, la Curcăneşti 5
exemplare, în zona Izvor-Trestia alţi 5 indivizi, iar la Camburu-Colţi tot 5. To-
todată, un cetăţean din Gura Văii-Policiori i-a adus chiar la Bucureşti un ex-
emplar găsit îi ziua de 3 iunie 1948. A rugat şi pe unii localnici să-i caute scor-
pioni (cum a fost cazul în localităţile Trestia şi Fişici-Bozioru). Toate aceste
date, alături de altele, au fost ulterior publicate sub titlul „Contribuţii la studiul
răspândirii geografice a scorpionului (Euscopius carpathicus) în Subcarpaţii
de Curbură”, studiu apărut în revista „Probleme de Geografie” (vol. III) din
1956. Prin aceste cercetări, a contribuit la cunoaşterea răspândirii unor ele-
mente meridionale din fauna ţării noastre.

Ulterior, aceste informaţii au fost incluse în studiul „Enclava de ele-
mente mediteraneene din Subcarpaţii de la Curbură”, elaborat în colaborare
şi publicat, după un deceniu, în 1966, în revista de geografie a Academiei
Române. Studiul face referire şi la existenţa în această regiune geografică a
unor plante meridionale, cum sunt: mojdreanul (Fraxinus ornus), cărpiniţa
(Carpinus orientalis), scumpia (Cotinus coggygria) şi liliacul sălbatic (Syringa
vulgaris).

În cadrul activităţii din Institutul de Geografie, o acţiune importantă
desfăşurată la sfârşitul anilor ‘40 ai secolului trecut, a fost aceea a cercetării
monografice a unor oraşe mari din ţară. Lui Raul Călinescu i-a revenit sarcina
de realizare a unei lucrări despre oraşul Buzău pe care a elaborat-o în 1947-
1948, ani de răscruce pentru ţara noastră. Titlul a fost „Oraşul Buzău. Schiţă
monografică” (51 pag. dactilografiate). Pentru aceasta, profesorul a efectuat
cercetări în oraş în mai multe perioade, fiind sprijinit de autorităţile locale de
atunci.

Lucrarea este alcătuită din trei părţi: A. Date asupra regiunii şi vetrei
oraşului; B. Oraşul; C. Concluzii şi perspective de viitor.

Prima parte cuprinde informaţii de geografie fizică şi anume: poziţia
geografică, relieful, solul şi subsolul, clima, hidrografia (apele subterane şi
cele de suprafaţă) şi aspectele biogeografice (vegetaţia şi fauna). 
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Cum era şi normal, partea a doua este cea mai amplă. Aici a grupat în
primul rând datele referitoare la fizionomia oraşului (densitatea locuinţelor,
textura oraşului, zone structurale interne), apoi pe cele demografice (număr
de locuitori, structura populaţiei, ocupaţiile populaţiei şi starea sanitară a aces-
teia), dar şi funcţiile oraşului (zone funcţionale, circulaţia internă, aprovizio-
narea oraşului cu apă şi combustibil) şi evoluţia oraşului (teritorială, edilitară,
demografică, funcţională).

Interesant este faptul că, atunci, în oraş, existau numai două clădiri cu
două etaje şi anume hotelurile Coroana şi Mihăilescu! Ulterior, în cadrul ac-
tivităţilor de cercetare şi documentare pentru realizarea lucrării „Sciuridele
din R.P.R.” publicată de Editura Ştiinţifică în anul 1958, Raul Călinescu a co-
lectat  exemplare de veveriţe din pădurile de la Nehoiaşu, dar şi exemplare de
popândău de pe teritoriile localităţilor Pogoanele şi Cilibia.

Merită să amintim, în încheiere, şi faptul că profesorul Călinescu a
semnalat, în volumaşul său intitulat „Noui povestiri din viaţa animalelor” (Edi-
tura ziarului Universul, Bucureşti, 1942) şi prezenţa, în mai mulţi ani, a unui
vultur care se pripăşise în gara din Buzău. Titlul textului de prezentare a acestui
fapt inedit este: „Ilie – cinstita convieţuire printre oameni a unui vultur ple-
şuv”. Vulturul fusese „botezat” Ilie după numele Sfântului Ilie, patronul zbură-
toarelor. El provenea din zona Muntelui Penteleu (se născuse prin 1924), şi
fiind în stadiul de pui, a fost găsit de un pădurar din zonă, care, ulterior, îl vân-
duse unui cârciumar din zona gării Buzăului.

Pasăre domesticită, vulturul Ilie era „cea mai cunoscută figură din car-
tierul gării Buzăului, amicul câinilor şi al copiilor care ştiau să se poarte cu el,
prietenul călătorilor mai omenoşi, care, în loc să-l tragă de pene, să-l lovească
peste cioc sau să-l scuipe, îl cinsteau cu câte o bucăţică de şuncă sau o chiftea”
(pag. 48).

„La ora când trecea rapidul de Cernăuţi, Ilie se ducea drept la locul
unde oprea vagonul-restaurant. Bucătarul vagonului îl cinstea întotdeauna cu
câte o bucăţică de carne şi pasărea se obişnuise să vină regulat în fiecare zi”
(pag. 50).

Ilie se hrănea îndeosebi cu resturile de carne de la bucătăria restau-
rantului gării. „Apoi trecea pe peron ca la inspecţie” (pag. 51) menţiona pro-
fesorul Călinescu. „Cu toate că Ilie ducea în gara Buzăului o viaţă destul de

ciudată, cu totul neobişnuită pentru un vul-
tur, pasărea aceasta se simţea foarte bine
aici” (pag. 51). 

Notăm faptul că atunci vulturul
pleşuv era o pasăre rară în fauna ţării, azi
fiind aproape dispărută.
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Andrei Bolache

moştenire

hrănesc pana
în călimara timpului
și pregătesc manuscrisul
turnat
în lacrimi și riduri

mă strivește
corola de minuni a lui Blaga
cu mistere
încerc să le deslușesc
în fiecare zi

mă uit la foaia goală
simt cum povara geniului
vrea să mă cuprindă
dar fug
mă ascund
printre rândurile nescrise
și mă gândesc
la cuvintele potrivite
din toamna lui Arghezi

încep să-mi transcriu gândurile
dar penița se rupe
mă simt rușinat
Bacovia se uită

pe după umărul meu
și râde
din sicriul său de plumb

ridic ochii
simt cum rândurile
îmi sunt imprimate în suflet
din călimară
aleg cu sfială altă pană
și mă trezesc

dragonul de granit

vântul bate încovoiat de durere
hrănește cuvinte arse frunzelor
lipite de încrederea palidă
a unui dragon încoronat cu zale.
treptat urcă în liga spinilor;
cu aripi de foc a cucerit dispreţul...
satiri nebuni de dulceaţa amarului,
în urma lui, păşesc pe flăcări.
cu copitele de-oţel pârlit,
sculptează munţii din vârtej 

de tropote.
orizontul orbit de pupila lui,
obsidian încrustat de lumină;
şlefuit de-ntuneric şi umbră.
cutremure-adânci din 

gheare-ascuţite,
urlate-n discordie-n pământul 

molatic;
şopârla, cu solzi de granit,
rage-n mreje de flăcări ascuţite.
prinsă a fost luna, de lanţuri topite, 
prin cuvinte vulcanice stropite 

de timp...
un trandafir de jar într-un câmp jelit,
o viaţă în văpaia lucidităţii obscure,
o singură lacrimă uscată de fum,
pe crustele-obrazului de granit.
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Nimfa viselor

Cum la uşă bate noaptea
cu-ntunericul de mână
Un sărut strecori pe pleoape
și mă-nvălui în lumină

Iar în vis sub clar de lună,
înotam prin râul vieții,
Izvorât din Tatăl munte
în podoaba dimineții.

Și grăbită vine ziua...
ne trezim la realitate.
Dar și-aceasta este totuși
doar un vis născut din șoapte.

Rugăciune

Întind mâna
Şi încerc să cuprind
Pâinea și Vinul
Ce m-au iertat
De păcatele din trecut

Și căldura...
Adusă de-un porumbel,
Îmi mângâie fața
Înghețată
De ridurile vieții;
Mă ridic...
Și mă-nchin spre orizont

visul vieţii

ce ciudată e viaţa...
atâtea iluzii şi legături efemere
ne povestesc de liniştea sublimă 

a cerului,
înconjoară, din cercul vicios 

al minciunii,
răbdarea; o sugrumă prin 

cuvinte-ascuţite.

ce frumoasă e viaţa...
da... frumoasă; dulce ca mierea

târzie.
se-ncolăceşte în jurul palmelor

slăbite,
le hrăneşte cu putere şi curaj,
apoi le unge cu sacâz de voinţă.

ce senzuală e viaţa...
te fură de energie departe 

prin noapte,
când cleşti de pasiune se urcă
încet... tot mai încet pe șira spinării;
şi pereţii sunt stropiţi 

de cuvintele-ncinse.

într-un final... viaţa trece...
şi rămânem cu amintirea
ciudată, frumoasă, senzuală;
în clipa în care primim ce a rămas...
viaţa s-a răcit cumplit... 
şi ne trezim. 

Poveste de seară

m-a eclipsat
mântuirea paginilor
arse de cuvinte.
plâng literele umile,
sugrumate
de cerneala sângerie.
prin degete
îmi curg izvoare de iluzii;
spinii cărților mutilate 
de gând
m-au mângâiat nevralgic.
reciful sufletului
sfâșie neantul.
toate luminile au tăcut...
cuprinde-mă în vid,
povestește-mi timpul.
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Dumitru Scoroșanu

TEZAURUL MONETAR DE
LA PÂRSCOV – 

O COMOARĂ AŞTEPTATĂ

Marţi, 1 mai 2018, ora 1530, detectoristul Cristinel MORARU are in-
spiraţia să-şi pună în funcţiune aparatul Garett, detector de metale, la poalele
dinspre miazăzi de la Mucheanaltă. Ţiuitul prelung al detectorului îl poartă
spre o grămadă de gunoaie aduse în mijlocul naturii de bunii noştri consăteni.
Nehotărât, având convingerea că în acel loc doar deşeurile metalice ar motiva
reacţia dispozitivului, tânărul Moraru era gata să renunţe, dar o voce interioară
îl îndeamnă să verifice stratul de suprafaţă al locului. La numai 20-25 cm,
lopata se loveşte de ceva metalic şi strălucitor în bătaia soarelui. Într-un cuib
de ţărână amestecată cu fire de iarbă se odihneau de aproape 2 000 de ani mo-
nede de argint ştanţate cu figurile unor demnitari romani, ca şi simboluri sau
inscripţii latine. 63 monede romane au fost ascunse aici de un drumeţ, negus-
tor, militar sau tâlhar, aflat la restrişte. Soarta imprevizibilă şi nemiloasă nu
i-a permis revenirea la comoara ascunsă. 

La o primă evaluare efectuată de pasionaţii internauţi şi de subsemna-
tul, tezaurul descoperit, în greutate de 225 grame, a fost emis în atelierele Ro-
mei republicane şi în primii ani ai Imperiului. E vorba de denari romani din
argint, cu formă clasică circulară, având imprimat pe avers chipul unor zeităţi
sau al unui dinast, rege sau împărat, iar pe cealaltă parte, pe revers, se pot ve-
dea simboluri, embleme, monumente sau temple. Pe unele sunt imprimate ani-
male precum elefantul şi cămila, frecvent dioscuri cu patru cai ţinuţi în frâu.
De asemenea, sunt înscrise numele dinastului, al cetăţii (de ex. ROMA) şi al
magistraţilor emitenţi. 

Ne atrag atenţia cel puţin două aspecte în legătură cu această des-
coperire excepţională din dealurile Pârscovului. În primul rând, perioada lungă
în care au fost emise monedele (aproape 200 de ani), ceea ce presupune şi o
perioadă lungă de folosire a lor, concretizată în uzură. Acest aspect demon-
strează o intensă activitate comercială în zona de contact cu marile rute com-
erciale dintre Dunăre, Pontul Euxin şi spaţiul intracarpatic. Pentru vremurile
frământate de atunci remarcăm şi stabilitatea nebănuită a schimburilor eco-
nomice.
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Ne atrage atenţia calitatea înaltă a realizării celor 63 de monede, turna-
te din argint de o mare puritate, dar şi remarcabila performanţă artistică. După
cum scriam într-un articol din revista Întrezăriri (aprilie 2013), credinţa în ex-
istenţa minunilor ascunse „se suge odată cu laptele matern”, de către pârsco-
veni, însuşi V. Voiculescu trăind asemenea experienţe în tinereţe. Nu întâm-
plător C. Moraru a poposit pe liziera sudică a pădurii Gorgane, pentru că nu
departe se află locul de legendă Comoara Manciului. Urmând potecile care
străbat locurile, trecem prin Runcu, Oleşeşti şi ajungem sub Piatra cu Lilieci,
de la înălţimea căreia putem vedea cetatea dacică de la Cârlomăneşti şi o mare
parte a cursului mijlociu al râului Buzău. Pe un platou lung de 160 de metri şi
lat de 15-20, arheologii  au scos la iveală, în ultimii 30 de ani, urmele unor
fortificaţii construite iniţial de triburile culturii Monteoru din epoca bronzului
şi menţinute de geto-daci până în secolul I d.Hr. În jur se aflau cătunele oame-
nilor de rând, adevărate cuiburi de populaţie, care au supravieţuit secole pe
aceste platouri ce dominau Valea Buzăului, de la Bădila Vârf până sub dealul
Dâlma (800 m). Pentru secolele în care au fost emise şi folosite monedele des-
coperite la Mucheanaltă, cercetarea istorică surprinde apogeul civilizaţiei geto-
dace, concretizat în timpul regelui Burebista (70-44 î. Hr.), contemporanul lui
Caius Iulius Caesar (102-44 î. Hr.). În această vreme, Burebista îşi exercita
puterea asupra teritoriului cuprins între Pontul Euxin, Munţii Haemus şi întreg
bazinul carpatic. În acest context istoric putem înţelege că monedele romane
ating un maximum de circulaţie, inclusiv în nord-estul Munteniei, unde au mai
fost descoperite zeci de tezaure. 

Luând în consideraţie elementele amintite, recenta descoperire poate
fi încadrată în şirul evenimentelor fericite din viaţa localităţii. Este necesară
şi consemnarea valorii morale a întreprinderii concetăţeanului nostru, tânărul
Cristinel Moraru, din Lunca Frumoasă, deoarece în acest caz nu este vorba de
un căutător de comori, ci de un pasionat cercetător al trecutului. Din resursele
sale modeste a cumpărat un detector de metale în urmă cu un an, intrând în
Comunitatea detectoriştilor din România, care cuprinde 4000 de pasionaţi
scormonitori în pământul ţării. Activitatea se desfăşoară după regulile impuse
de autorităţile muzeale care limitează strict competenţele şi spaţiul în care pot
acţiona detectoriştii. Un om care în copilărie „a citit la lampă” biblioteca în-
văţătorului său Ionel Stan, a reacţionat onest când cei 63 de arginţi au ajuns în
mâinile sale. Monedele sunt evalute pe piaţa numismaţilor la câteva sute de mii
de euro, fapt care nu l-a împiedicat să le predea Primăriei din Pârscov, intrând
apoi în custodia Muzeului Judeţean. Recompensa pe care o poate primi este
de câteva sute de lei, dar acest fapt nu îl descurajează. Norocosul căutător speră
să găsească într-o zi o tetradrahmă dacică, al cărei tipar a fost descoperit la
Târgu Jiu. Cu astfel de oameni nu suntem încă pierduţi pentru viitor.
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Marius C. Nica

Nostalgie
Pentru  Maria

Parcă-aș vrea să-ți dau arvună
pentru anii mei pierduți,
despre roua dimineții
tu nu vrei să mă asculți.

Doar încrâncenări absente
iarăși vor să mă sugrume,
am pierdut din nou răbdarea
cuibărită în cutume...

Totul este nostalgie
cu pedanterii ascunse,
din safir aduc splendoare
pe cărări ce nu-s pătrunse...

Într-o noapte poleită
cu ghirlande ce răsfrâng,
eu alerg din nou spre tine
și nu știu de ce ajung...

Asceză

Când poeții vor defila prin Olimp
vom ști că n-am scris în zadar
am divinizat o lume perfidă,
într-un context atât de bizar
(și am spus că nimic nu-i murdar)
Când poeții vor cutreiera 

Grande-Canale,
adumbrind peisajul acela sublim,

vor îmbrățișa în Piața San-Marco,
doar cântecul unui heruvim.

Și iar mă încearcă o stare parșivă
când devoalez un fagure de alveole,
să cumpăr confraților întru poezie
în loc de papirus, numai gondole...

Când poeții vor defila prin Olimp
vom ști că n–am scris în zadar,
am stăvilit o lume în derivă
împovărând porfirul cu-atâta amar.

Testimonium

Cameramanul marilor iluzii
mi-aruncă în obraz pe îndelete;
- Ascultă Mareșale,ascultă măi...,
Poete...!
Aseară am vorbit cu Dromihete,
„Să dăm cu neputința de perete,
bardacele să le așezăm în cui;
vom cultiva doar verbe și statui...”
Prea antologica Nirvana,
aruncă înspre noi iar diagrama:
Parinții mei s-au luat la trântă
cu pământu`,
și ce-a rămas din ei...?
doar vântu`...!
A mai rămas doar înrămată,
ilustra lor povară
prin care noi ne regăsim
în fiecare seară...

Ars poetica
Lui Grigore Vieru

Este crezul emblematic,
jurământ la fruntea ierbii,
mantie peste zăpada
ce adună-n soare cerbii.

Templu de noblețe, sacră
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adâncindu-se-n cuvânt,
imn, credință tutelară,
flacără peste pământ.

Stea, prilej al demnității,
rouă pe înaltul frunții,
și adânc de vers nostalgic
ce dezleagă-n secoli, munții...

Numai gândurile noastre,
duc eternul legământ,
astăzi am rămas cu Prutul,
ideal nicând înfrânt.

Strepezindu-şi memoria
Lui V. Voiculescu

L-au împroșcat cu atâta venin,
l-au îmbălsămat într-o 
cerneală sterilă și amară
de parcă cineva ar fi vrut
să-l arunce din istoria literaturii,
atat de precară...!

l-au îmbrăcat în atâtea sudălmi,
dar plăti-vor prea multe vămi...
Au adus trâmbițe, au adus cnutu’
Doamne, cum îi suportă pământu’!

Această tagmă, hulpavă și tristă
ce împietează tot ce există
s-a făcut de ocară strepezindu-și
memoria cu o imensă povară.

Vor rămâne o simplă erată,
prin gândirea lor perimată...!

IN MEMORIAM

Catapeteasmă
Lui Gheorghe Istrate

Am încercat să-mi public tristețea
strigând uneori la porți închise;

am aşternut cuvintele pe catafalc,
ipotecând propriile-mi vise.
Am deshumat cohorte de fluturi
izbăvindu-mă de păcat,
sub greaua catapeteasmă a nopții
doar Bunul Dumnezeu

mă știa aproape.
Am spălat oasele vocalelor în vin
încercând să pătrund în ispită,
dar m-au înzăpezit albatroșii
cu tristețea lor infinită.

Cine sunt
Petruța Niță

cine sunt eu fără dragoste
când umplu zidul cu încă o ană
în fața eșecului mă înscriu 
la rubrica legendă
în avizier la oficiul pentru șomeri
cauze pierdute

cine sunt eu după cupa cu ambrozie
pe jumătate goală
când o beau în picături letale
merg în spatele meu
cel care merge înaintea mea
sunt mai puțin

cine sunt aceea cu picioare dureroase
după un tango furibund pe tocuri
pe jumătate adormit
trupul meu ce poartă nume de lut
frământă iluzia

cine sunt în spatele meu
când nu sunt
decât mama palmelor fecunde
în care-am dospit chipuri
pentru zile de sărbătoare
ce nu sunt trecute
în niciun calendar
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cine sunt se întreabă cel care nu-s
la frontiera cuvântului nerostit
mereu de strajă
sunt în spatele ciobului de gând
cine sunt
ochii mei sunt

Incursiune

deschid fereastra şi te găsesc
în fiecare adiere ce-ți rosteşte 

numele
ca o incantație a sângelui tău
paradoxal cum trece 

prin venele mele albe
ți-ai spânzurat dorințele de ele
de când ai început să curgi prin mine
fără să te ating cu adevărat
nu te-am privit dar ți-am întâlnit 

seninul ochilor
nici nu te-am găsit şi nici 

nu te-am iubit...
te port oarbă în brațele însetate
în fiecare noapte
până adorm ca un prunc cu visele 

în pernă
nu simt povară fiindcă te țin legat
în visul ce zboară te caut 
şi vreau să păşesc desculță
să-mi culegi toate ploile cu rod
iubindu-te

Nimicuri semnificative

reflectată în patru dimensiuni
umbra mea a luat forme care dispar
unele când zâmbesc se încruntă
altele când plâng râd isteric
măşti ce plutesc în derivă
din interior spre exterior şi invers
unele îngenunchează 
în faţa întunericului

devin fluide definiţii infiltrate 
în pământ

şerpuind înspre sine
altele se închină luminii
devin statice zidindu-se în leacurile

durerii
uneori se prind mână-n mână
vorbesc într-o limbă dispărută
despre nimicuri semnificative
alteori se întorc în copilărie
umbre ale jucăriilor de mucava
se umplu de culori şi râd cerului
cu ochii inocenţei
mi-am pierdut vocea când
am vrut să le strig să rămână
în lumea aceea cu miros de arome

ludice
am strigat în mine
„Vreau să mă-ntorc, mamă!”

Ignoranţa căutării de sine

nici nu ştii câte lucruri nu ştiu
chiar dacă îmi suspectezi mintea
de nebănuite cărări întortocheate
mi-ar fi greu să-ţi spun
că-n labirintul acela eu trăiesc,
simţind şi gândind între dileme...
aparent, tu ştii doar ce vrei să vezi,
iar eu, vreau să ştiu
doar ce nu vreau să văd...
evidenţa răpeşte cunoaşterea
pe care o străbat,
iar căutarea ta îmi închide porţile,
dar îmi rămân ferestrele
prin care zâmbetul unui gând
pătrunde cu lumina necuvintelor
Nu fi gelos! nu pretind ştiinţa 
mai presus de căutarea de tine, 
doar eu mă caut în labirintul 
ferestrelor din mine
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Alexandru Pripon

Altfel
O altfel de zi, cu alte priorități și idealuri,

umbrite doar de puținul, mult prea puținul răgaz ce
ne cuprinde pe toți sub aceiași nori schimbători. Un
altfel de vis, împlinit, dând naștere acelei senzații
absurde, la limita dintre bucurie nețărmurită și neas-
tâmpăr forfotitor, premergător unei noi năzuințe, pe

care o numim, în lipsa altui termen potrivit, „perfectibilitate umană“. O altfel
de speranță, pe marginea unui alt punct critic, aproape evitat – rictus din care
va înflori un zâmbet sau se va adânci, hâd, un hohot de plâns deznădăjduit. O
altfel de viață, adăpostind un alt fel de viziune asupra începuturilor pe deplin
neîmplinite întru simpla nădejde, neînsoțită de acțiune. Privim altfel acest
drum pe care insistăm să mergem, deși finalitatea va fi aceeași, indiferent de
unghiul oferit vederii.

Sirenele despletite ale noutății nesupuse discernământului au năvălit,
de ceva timp, în țara noastră, chemându-ne cu voci artificial îndulcite către o
lume... altfel. Și, fideli găunoaselor principii care ne-au ghidat după 1989 în-
coace, le urmăm, încrezători că acest „altfel“ se va dovedi, măcar de această
dată, „mai binele“ mereu promis, nicicând materializat. Fără a învăța nimic din
erorile trecutului, maculăm prezentul, compromitem viitorul și extindem plaga
neverosimilei nedeveniri asupra generațiilor care vor veni, fără vreo vină, pe
urmele apăsate ale pașilor noștri damnați. Le vom lăsa o altfel de existență,
supusă zvârcolirii atavice pentru obținerea unui colț de pâine și a unei fărâme
de orizont propriu, sub stindardul zdrențuit al cuvintelor mari. Al faptelor
mărunte.

Preocupați de înălțarea unui Turn Babel - puțin altfel, desigur -, nu
mai putem privi adâncimile care ne împresoară, țintuindu-ne într-un loc mizer
și nesigur, unde taraful distonant al sirenelor monopolizează barbar gama de
sunete menite urechilor și gândurilor noastre. Aici, ideile, tot mai puține, se
scufundă în amuțire, constituind un nemeritat piedestal pentru nonsensul ca-
muflat în truism: altfel înseamnă evoluție.

Absurdul unei astfel de existențe ne orbește simțurile, ne amuțește in-
stinctele. Doar așa putem participa, de bună voie chiar, la crâncena aliniere în
șleampătul regiment al celor care, dorind să fie altfel, devin identici. Rebeli
fără cauză, mărșăluind fără sens pe caldarâmul fără consistență al prăbușirii.
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Chipuri și gesturi de împrumut. Năluci azvârlite într-un război ce nu le apar-
ține, dar care va avea ca principal rezultat înfrângerea lor și a tuturor celor
risipiți în nefirească nemișcare pe un altfel de câmp al unei altfel de lupte. Iar
puținii supraviețuitori vor fi prizonieri ai unui neîncetat, insurmontabil prezent,
fără de trecut ori viitor, sclavi neființei aburcate pe tronul devenirii.

Vârtejul schimbării lipsite de finalitate ne îmbrâncește spre noi și noi
obstacole, nevăzute, iar punctele cardinale își pierd rostul și își schimbă cu re-
peziciune locul, lăsându-ne, lipsiți de repere, să rătăcim prin negură. Nicăieri
nu mai suntem acasă. Căutând să fim altfel, am devenit străini. Străini de noi
înșine și de toate cele care ne-au aparținut ori caracterizat cândva.

Această alienare insurmontabilă pare a fi firească astăzi. Și putem da
vina, la nesfârșit, pe veacul în care trăim ori pe semenii ce ne însoțesc pe acest
drum al vieții, dar, la un moment dat, va trebui să ne oprim din mimetismul ce
ne caracterizează existența, pastișarea altor destine cu patima unor scenariști
neinspirați, din domeniul telenovelelor. Va trebui să învățăm, spre a deveni,
cumva, noi înșine, asumându-ne împliniri și eșecuri ca fiind ceea ce ne carac-
terizează parcursul spre devenire, acțiuni care cer o urmare firească, nu o bi-
zară așteptare sub alcovul acțiunilor celorlalți.

Va trebui să nu mai fim altfel, să nu ne mai înscriem, ca voluntari vag
conștienți, în armata adunată sub stindardul noutății cu orice preț - cauză sieși,
dar și regretabil efect. În caz contrar, gesturile, cuvintele, ideile de împrumut,
toate vor trebui nu returnate, ci achitate cândva. Și tare mă tem că plata se va
resimți în suflet, singurul care nu este și nu poate fi altfel, nici nu se poate pre-
face. Singurul care încă ne mai spune, dacă vrem să îl ascultăm, că nu ne este
mai bine, nu suntem mai plăcuți ori mai fericiți. Ci, pur și simplu, frizând ho-
tarele înțelepciunii, suntem... altfel. În detrimentul nostru.
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Golgota Poporului Român

L-au dus pe Brâncoveanu 
la Stambul,

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

Ţara Românească.

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

e Moldova!

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

se surpă-n porţi...
Doamne, Golgota noastră-i Bucovine 

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

Lucxian Mănăilescu



Dan Manciulea

Am crezut

Am crezut
Că niciodată nu mă voi schimba
Am crezut
Că adevărul stă și în inima mea
Am crezut
Că pot iubi fără să mă pătez de ură
Am crezut
Că sufletul nu poate fi atins de arsură
Am crezut
Că viața e mai mult decât soartă
Am crezut
Că moartea este doar o poartă
Am crezut
Că răul este despărțit de bine
Am crezut
Că norii ăștia mă vor ține
Am crezut
Că nu vorbesc doar în pustiu
Am crezut
Dar acum știu

Cânt şi zbor şi nu mai mor

De mic copil cântam
Dar nu-mi era de-ajuns 

Mai voiam să fiu și Făt Frumos
Și Superman
Cântam și mă pregăteam 
să fiu Superman şi Făt Frumos
Tata-mi spunea că nu se poate
Om să fie trei
Eu cântam şi mă pregăteam 
să fiu Superman și Făt Frumos...
Când am crescut am aflat 
că nu există  tinerețe fără bătrânețe
Și că nu pot fi Făt Frumos
Atunci am plecat cântând 
să mă fac Superman...
Și m-am făcut Superman şi cântam
Și eram Superman
Nu neapărat în această ordine
Poate chiar simultan uneori
Și mă întrebam mereu 
De ce nu pot și eu să fiu doar unul...
Când nu am mai putut zbura
Am aflat ce îmi spusese tata
Și mi-a rămas doar cântecul 
Ca o amintire de zbor și nemurire
De-atunci tot cânt şi zbor
Și nu mai mor

Duminică – bis

Afară plouă peste cote
Noi cuibărim pe la chilii
Mai numărăm nişte bancnote
Mai zămislim nişte copii
Eu inventez un scris zălud
Şi ţi-l aştern pe sânul stâng
Tu mă înveţi cu părul ud
Limbajul trupului nătâng
Tu mă înalţi pe culmi de munte
Eu te arunc înspre genuni
Ne spargem în bucăţi mărunte
Şi ne lipim la loc nebuni
Şi împreună lenevim
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Ca doi coconi pierduţi în vis
Mătase albă împletim
Azi este duminică-bis

Cântec pentru „dujmani”

Tu eşti duşmanul meu
Și îţi zâmbesc şăgalnic
Cu cât mă sapi mai mult
Eu mă ridic mai falnic

Îţi mulţumesc din suflet
Întreg mă simt, şi tare
Căci nu e om pe lume
Duşmani dacă nu are

Simt cum îmi porţi de grijă,
Cum te gândeşti la mine,
Cum mă ajuţi în toate 
Şi mă vorbeşti de bine

Şi ştiu că fără tine
Mai tristă mi-ar fi viaţa
De n-aş avea pe cine
Să bucur dimineaţa

Eu ţi-aş întoarce vesel
Pe rând, supus, obrajii
Cum se trudeau stăpânii
Să-şi pălmuiască pajii

Dar mă gândesc că ţie
Mai mult s-ar potrivi
Să mă săruţi cu râvnă
În fundul … inimii

Golemul de hârtie

Golemul de hârtie
pune stăpânire pe omenire.
nu te naşti, nu te-nsori,
nu trăieşti şi nu mori,
nu poţi să faci copii,
dacă n-ai hârtii.

Golemul de hârtie pe toate 
le ştie dintr-o cutie...
nu mănânci, nu respiri,
nu bei vin, nu transpiri,
eşti prost - nimic nu ştii,
dacă n-ai hârtii.

Întreaga omenire
ne dă de ştire că-i în pieire.
zi de zi, ceas de ceas
mor păduri fără glas.
ceas de ceas, zi de zi
ne mutăm în hârtii,
oameni morţi, oameni vii...

Lumea în 36 de cuvinte

Copacii sunt neuronii
Pământului viu
Care gândește  cu păsări
Și vorbește cu fructe
Râurile îi poartă sângele
Din cer prin oasele munți
Prin câmpii, carnea Pământului,
Către mări din nou spre cer
Străinii nu înțeleg nimic

Sfat

Nu scoateţi nesimţiții din mine
Lăsaţi-i acolo să doarmă
Le dați ulei de măsline
Să-şi ungă ţâţâna la karmă

Lăsați (nesimţiții) să zburde,
Ei vă vor da peste zmee
Vor umple cu gânduri absurde
Câmpiile Elizee

Lăsaţi nesimţiţii în bernă!
Ţineţi-i, totuși, aproape
Să nu-i uitaţi în tavernă
Să bea şi apoi să vă-ngroape
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Alexandru Pripon
Aripile Sublimului

De o viață privesc
La aripile strânse
Ale Sublimului
Ascuns în mine
Și îmi imaginez cum ar fi
Să plece în zbor
Cu mine
Spre zări
Să descoperim că pământul
Este plat
Când îl ții în palmă
Iar gândurile omenirii
Au întotdeauna
Culoarea cireșelor coapte
Prăvălite în țărână

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

După tot acest timp

Te privesc în fiecare zi
Și încerc să găsesc
Acolo
În colțul gurii
Unde se nasc zâmbetele
Sau începuturile

De încruntări
Un semn
Că orizonturile
Îți devin
Mai puțin indiferente
Sau că soarele
Îți va răsări
Peste celălalt umăr
Cu aceeași delicatețe
Să nu te rănească
Strădania lui
De a vizita cerul
De a mângâia norii
Și de a se întoarce apoi
În sufletul tău
Unde îi este locul

Te privesc în fiecare zi
Și descopăr
Atât de multe lucruri
Pe care nu le știam despre tine
Cum ar fi că începi să semeni
Cu amintirea pe care o am
Despre zâne
Cu flăcări cuminți în privire
Și fluturi în palme
Sau că te iubesc diferit
Deși la fel de mult
După tot acest timp

Vise plăpânde

Din vise plăpânde
Leacuri mărunte pentru
Bolile unui alt secol
Când moartea culegea
De pe câmpuri zâmbetul soarelui
Și îl așeza în frapieră
Cu satisfacție mocnită

Din zi în zi uităm
Idealuri limpezi
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Și ne așezăm capul
În palme
În sloganuri
Existăm superficial
Ca în viață
Și plăsmuim timid
Vorbe mari
Vise plăpânde

Și va veni furtuna
Sigur va veni
Simțim asta în privirile aprinse
Ale viitorului
Ascuns dibaci
În spatele cortinei

Îmi pare rău

Și chipul tău mi l-am adus aminte
În acel ceas de aprigă furtună.
Când veacuri într-o clipă se adună,
Te-aștept tăcut, privind atent, cuminte,
Cum nori străini ba fulgeră, ba tună,
Subliniind bizare-nvățăminte,
Și chipul tău mi l-am adus aminte
Când am uitat: ideea nu răsună
Între morminte.

Bătrân la ceas de tinere cuvinte,
Zâmbesc timid sub apriga furtună.
Eu am pierit demult, pe vreme bună,
Când chipul tău nu îmi venea în minte
Și nici nu-mi aminteam numele tău.
Îmi pare rău...

Autoportret fără vise

Zbor pe deasupra timpului
Sub infinit
De aici văd cuvintele
Prea ușor spuse
Și regretul care le-a urmat

De aici văd vorbe nerostite
Și gândul stins care le-a supraviețuit
De aici pot privi în mine
Înțelegând duplicitatea viselor
Ce m-au însoțit volubil pe cale
Distrăgându-mi atenția de la adevăr
Și mă privesc în această oglindă
Prea sinceră
Priveghi la propriu-mi căpătâi
Este interesant acest chip
Cu trăsături calme
Gânduri tăcute
Și imaginație supusă
Unei atente nemișcări
Tot eu
Ca într-un stângaci
Autoportret fără vise

Portret tăcut

Ascuns în mine privesc viitorul
Cu ochi de copil

Și știu că acest vis de primăvară
Este anotimpul crimelor perfecte
Cuvintele din noi sunt ucise 
De chestiuni care prezintă
O importanță covârșitoare
Și un semn distinctiv la tâmplă

Prin semne așezăm anii ce vor veni
În cutii încăpătoare
Și îngropăm finaluri dramatice
Sub vise de mucava

Și nu știu unde a rămas ascuns
Copilul din mine
Poate a coborât să privească viitorul
Cu o stație înainte de finalul
Acestui anotimp
Revărsat într-un 
portret tăcut
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Stan Brebenel

Frumoşi şi păţiţi
Satul era sorit de atâta lumină primăvăratecă.

Era o lumină caldă ce cădea cu blândeţe peste satul din
buza dealurilor. În aer pluteau miresme inconfundabile.
Mirosea a flori de zarzăr, de caişi şi de corcoduşi. Mai
mirosea şi a pământ reavăn ce răzbătea din straturile ce
aşteptau să-şi primească seminţele. Şi mai mirosea a
fum, un fum rezultat din arderea resturilor vegetale gre-

blate de prin curţi, iar păsările cerului ciripeau dumnezeieşte fericite de trezirea
la viaţă a pământului, a oamenilor şi a naturii. Părea că o parte din rai venise
pe pământ. În ciuda faptului că se apropia sărbătoarea pascală, se simţea în
aer farmecul acestei sărbători, dar nu toţi oamenii erau fericiţi. Nu era cazul
familiei ţiganului Fane Berbec. Trecuse cu bine peste iarna grea. Se mai îm-
prumutase la boier, mai cânta la câte o nuntă, un botez, un zaiafet. Se descur-
case, cu alte cuvinte. Familia îi era sănătoasă. La fel şi iapa. Fane stătea la
marginea satului, spre izlaz, într-o poziţie strategică, de unde putea ajunge uşor
la anumite loturi agricole sau livezi. Vremea frumoasă, ce ţinea de vreo două
săptămâni, l-a făcut pe Fane să planifice o plimbare prin tot satul. A ţesălat-o
şi a potcovit-o pe Isaura, iapa mai albă ca spuma laptelui, a măturat căruţa şi
i-a uns roţile, iar pe pirandă, pe Marghioliţa o atenţionase din vreme ca să nu
fie luată prin surprindere. Şi el îşi pregătise costumul de sărbătoare, unul de
culoarea castanei coapte, cămaşa de un galben pai şi o cravată maronie, că aşa
îi spusese cineva că maroul, la tenul său, este culoarea care i se potriveşte cel
mai bine. Nu uitase nici de pălărie. Era din fetru, la fel de veche ca hainele,
dar o păstrase curată. Şi pe haine la fel. În ziua sorocită plimbării Fane s-a
trezit din zori şi a mai verificat o dată tot ceea ce trebuia verificat. A fost mulţu-
mit de ceea ce a constatat. Era nerăbdător să pornească pe uliţele satului dar
nu sosise ora. Voia ca lumea să fie pe la porţi, pe la cârciumă sau în singura
piaţă mai răsărită din sat unde Dicuţă îşi instalase comedia, un ringhispil arhaic
ce era acţionat de un cal costeliv. Când au fost cu toţii gata, că ora stabilită so-
sise, s-au urcat în căruţă. Marghiloţa strălucea. Tenul său creol era pus în evi-
denţă, şi-i sublinia trăsăturile fine, de rochia simplă, dar elegant croită şi cusută
cu mult gust, de o croitoreasă renumită. Culorile deschise o prindeau de mi-
nune. Părul alb al iepei avea irizări deosebite sub incidenţa razelor soarelui.
Însă Fane se întrecuse pe sine. Nici la cele mai simandicoase zaiafeturi nu
strălucea ca acum. Mustaţa, ca pana corbului, părul udat abundent cu briantină
şi dintele îmbrăcat în foiţă de aur care lucea când zâmbea îl făceau irezistibil.
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Păcat că nu avea să întâlnească şi admiratoare pe măsură, însă el se pregătise
pentru Marghioliţa şi să le dea sătenilor o lecţie. Când au fost gata şi s-au urcat
în căruţa împodobită cu câteva cuverturi părea că vor avea o zi mare, o zi de
pomină. După ce s-au aşezat cu grijă pe capra căruţei foarte  confortabilă, Fane
a dat bice şi şi-a îndemnat iapa cum numai el ştia s-o facă:

– Diie, frumoasa lu' frumosu', cu frumoasa lângă el, Doamne, ce fru-
moşi suntem! 

Uliţele satului începeau să se umple de lume. Am uitat să vă spun că
era zi de sărbătoare. Iapa mergea frumos, la pas, că nu aveau de ce să se gră-
bească, iar ei erau mândri nevoie mare. Pe măsură ce se apropiau de pâlcuri
de oameni care erau pe la porţi, ţiganul Fane îşi îndemna iapa cu aceleaşi vor-
be:

– Diie, frumoasa lu' frumosu', cu frumoasa lângă el, Doamne, ce fru-
moşi suntem!

Şi tot mergând ei aşa pe uliţe, stârnind admiraţie şi invidie, ajung (cine
i-o fi pus!) pe uliţa boierului Grigorescu. Acesta, auzind zarvă, şi-a trimis vreo
trei argaţi să vadă despre ce este vorba. La aflarea veştilor că ţiganul Fane,
îmbrăcat de sărbătoare alături de nevastă, se plimbă pe uliţele satului ca un
mare domn, a ordonat să fie adus la conac. La vederea boierului s-a înnegrit
şi mai mult, gata să facă o criză de apoplexie.

– Bine, măi, Fane! De-asta-mi eşti. Eu te aştept de vreo lună să treci
pe la mine, să-ţi plăteşti datoriile, dar tu nici nu te sinchiseşti şi-ţi baţi joc de
mine. Ba, mai mult. Mă ocoleşti ca pe un ciumat. Când te-ai aflat la ananghie,
astă iarna şi ţi-am dat, ţi-a fătat vaca. Acum văd că ţi-a murit viţelul, când îţi
cer să plăteşti.  E frumos, măi, Fane?

– Boierule, lasă să treacă Paştele, că voi veni şi-mi voi plăti toate da-
toriile. Jur, mânca-ţi-aş!

– Nu te mai cred. Ţi-am făcut prea multe favoruri de mi-am pus pe
mulţi săteni în cap, aşa că acum vei plăti. Şi tu, şi nevastă-ta, şi iapa. Lixan-
drule!

– Da, stăpâne.
– Tu deshamă iapa şi du-o în grajd la armăsarul Viorel. Dumitre, tu

să-l duci pe Fane la Costică, la magaziile de grâne, că doar ştii ce apucături
are! Iar tu, Vasile, să o duci pe piranda Marghioliţa în iatacul meu. Că de când
aştept să le-o plătesc!

După câteva ore boier Grigorescu s-a milostivit de ţigani şi le-a dat
drumul bucuros că-şi recuperase din pagubă. Ţiganii, supăraţi şi pleoştiţi, s-au
urcat în căruţă şi au plecat spre casă, nu înainte ca Fane să-şi îndemne iapa.
Pe Isaura:

– Diie, păţita lu' păţitu', cu păţita lângă el, Doamne, ce păţiţi suntem!
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Ştefan 
Dima-Zărneşti

Mireasa pământului

Ne-alungam liniştea 
Şi culorile tăcerii
Pe-o margine de Univers.
Chiar de ziua nopţii mele
Mireasa Pământului - Poezia
Ascundea sub coaja timpului
Toată lumina gândului.
Cineva sparge oglinda
Cioburile ei ascund
Ecoul unui cântec 
Fără cuvinte.
Încă mai curg prin venele vieţii
Trupuri de fum cu chip şoptit

Mă-nfloare umbra

Viaţa încă îl cuprinde 
Cu miros parfum de ducă
Ziua-n noapte îl tot urcă
Se-aruncă tânăr în bătrân 
Caută fântâna vie
Unde nimeni să nu ştie.
Poezia-i fie soră

Râsu-i plâns în a sonoră
Curge ceasul şi-l inundă
Înotând prin flori de umbră
Viaţa îl cuprinde încă
C-un miros parfum de luncă.
Întâia oară am văzut stele
Lovit de palme pământene
Eu sunt voi, o viaţă dublă
Moartea-i sora vieţii încă
Prin miros parfum de ducă.

Concediu

Doamne, trimite moartea în concediu
Câţiva zeci de ani lumină.
A obosit luptându-se cu viaţa.
Trimite-o dincolo
De timp, lumină şi spaţiu
Să vină când oi chema-o.
Acum sunt bolnav de sănătate 

şi nemurire
Mă tratez cu viaţă
Ca să mă vindec de moarte.

Cândva undeva

Foşnindu-mi liniştea cu ochii-ţi
Am găsit pe prispa casei
Noaptea ca o statuie neterminată
Plângând despre zilele mele.
De-atâta aprindere 
Lumânarea sufletului meu
Va îmbolnăvi lumea de sănătatea 

luminii.
Încă mă simt soţul tăcerii
Ce-şi vinde în târgul uitării 

culorile cuvintelor
Născute din sâmburi de piatră.
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Vopsitor de cer

Ce albastru-i verdele din galben
Când tainicul sărut al ploii
Potcovit cu nori
Aşteaptă clepsidrei 
Să-i facă deochiul.
A zâmbit puţin a viaţă
Despre hoţul pescăruş
Furând culori de liliac.
Sprijinit de-a mea privire
M-am retras ca un foşnet de şoaptă
Rostită într-o rugăciune închisă
În tot albastru galben
Din verdele prea copt de-atâta violet.

Oana Şuşu 

Ucigaş de sine

Am un obicei mai vechi:
Iau flori şi le ofilesc cu artă.
Într-o zi, bătrănul a-ntrebat:
„ – De ce eşti liber, infractor?
Omori tinere speranţe şi le păstrezi.
De ce eşti liber?”
L-am corectat subtil:
„– Bunicule, le fur şi le las 
să moară singure.”
Bătrânul se înfurie. Îi fur speranţele,
Dar ele deja-s moarte. 
Le-am omorât demult.
„– Florile ce le fur mi-s surori,

ba chiar mai mult. Sunt părţi
fără formă ale sufletului meu.
Dumnezeu mi-a luat chipul 
şi l-a pus în flori. Eu mă fur pe mine
şi mă privesc cum mor.
Sunt infractor? Sinucidere pură...”

Intern

Am plutit pe marea întinsă
A pupilei unui nou.
Acolo, nori de plumb 
cântau munții de grafit.
Polenul se lipea 
De tălpile cu cicatrici tinere.
Am evadat prin lacrima
Dulce a laptelui acrit de pe buză
Chipul lui de porțelan ciobit.
Îmi zâmbea printre gingii.
Cu mâinile pline
Copilul mi-a smuls pielea
și a picurat pe scena coastelor.
Copilul de marmură gri
Mi s-a spart fluid în culise.

Tabloul corbului cu flori albastre

Un corb s-a așezat pe brațul
Unui ego muribund.
A început să cioplească
În valurile vii ale pielii moarte
Un loc de veci.
și-a înghesuit corpul negru
în peștera acustică
și a început să cânte sângelui
la un instrument ciudat.
S-aprindea o floare albastră
În ciocul corbului
Din care cânta o noua ființă.
Și-apoi m-am renăscut
Din grămada de eu morți
Pe o creangă a unei păduri tinere.
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Corbul încă bătea
Din aripi în pieptul meu.

Primăvară

O primăvară neagră
Picura în al meu cavou
Unde vise strivite
Călcau peste flori de plumb
Păsările cu cioc lung
Mâncau miez de fericire
Pe buza inferioară
A unui chip invizibil.
Eu între vis și floare
Pictam cu degetul de mort
Calea către cerul meu.
Cavoul din sticlă s-a deschis.

Dispariţia în paletă

Ochii ațintiți spre tine
Dansează cu picături 

de ploaie stelară.
Zâmbetul meu subțire
Le adună în jumătăți de gropițe.
Ploaia și plânsul mimează 

un vals haotic,
Iar poze de vânt se spulberă 
În pieptul cu margarete negre.
Suntem bolnavi în ghena umanității
Înconjurați de anotimpuri literare

neștiute
și cioburile de sentiment se topesc
în suflarea inimii tale ce jelește o alta
sugrumată în priviri, sinucisă 
de principii albe
tabloul de sticlă al unui sticlete 
cade în palme mici și fierbinți
murdare de sânge lânced.
Nu mai e cer, nici pământ,
Oamenii se agață 
de stelele căzătoare din ei.

Eu singură pe Lună
Ascult macabrele viori
și mă fărămițez pe cadavre.
Cenușa mea interstelară 
o va zbura altă pasăre
Intrând în ochi fără cornee
și pictând un zâmbet ciung.

Valentin Tufan

În lumina dimineţii

Dimineața o văd ca pe o retrăire,
e ca și cum aș da un retry 
unui joc social -
mi s-au dilatat ochii privind 
prin picăturile rumenite de soare, 
iar irisul mi-a devenit stigmat -
încerc să pătrund dincolo,
să-mi sintetizez trăirea într-un drog
pe care să-l prizez în fiecare moment
de luciditate acută.

Viața e o înșiruire haotică de notițe
lipite pe frigider,
o răstălmăcire a unor experiențe 
blocate într-o cutie a pandorei 
sub zodia destinului.

Matrițe de ceară ale clipelor
pecetluiesc secunda, 
ca o transpunere de Dali -
omul zace încastrat în cutuma

uzualului,
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doar cel ce are puterea să-și
strivească trebuința rămâne în joc
spre calea
ancestrală de pritocire a spiritului.

Pacientul
ora 7:00
Am vizitat pacientul și m-a privit 
cu aceeași sfidare în ochi,
i-am fixat amprentele peste ale mele 
și i-am măsurat intervalele 
dintre noapte și zi.
Diminețile se-ntind sleite,
e ca un sunet agonizant în ureche, 
ca o developare din Pearl Harbor 
cu voința măcinată de durere, 
apoi să-și destindă fiecare mușchi 
în contratimp ca 

„Persistența Memoriei”
readaptată sub ochii mei

ora 15:00
i-am numărat coastele pacientului 
și-am găsit-o pe cea lipsă,
i-am spus că de aici mijește secunda,
cât dintr-un vârf de ac 
cu gămălia strâmbă,
că orice lucru mărunt face parte
dintr-un ansamblu
iar ansamblul e văzut ca un dar.

ora 21:00
ne-am dat mâna și ne-am privit 

zâmbind,
parcă am început să ne cunoaștem

mai bine...
l-am vizitat la masă și-l văd 
cu coada ochiului cum își ascunde
soarele în buzunarul de la piept…
mâncarea s-a răcit...

ora 7:00

într-un castron cu lapte 
de sub caimac, 
se zbate soarele prăvălit din piept
cel ce pulsează universul 
în oceanul hăituit al izolării. 

Apus electric

Se zbate un abur molatic 
peste soborul de patimi 
cuibărite în apus,
o searbădă reîntoarcere în trecut 
îți lasă gura pungă –
îți activează simțurile un dor electric
pe care îl asimilezi ca pe o doină 
ce-ți răsună din miezul sufletului.
Pe lângă stâlpii de telegraf
se zbat himerele cuvintelor topite
până în miezul înțelesului, 
șoaptele sărută buzele umbrelor
ca refractarea dintre două respirații
ce-ți escaladează simțurile –
e acel moment de climax absolut
când apusul surâde electric 
prin doi ochi  ce pier 
odată cu ultima rază de soare, 
acel moment când norii 
îți cad la picioare și te dezmiardă
seninul soarelui rezultat 
din împreunarea mâinilor noastre
făcute pumn.
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Ion Nedelea

CUVÂNTUL 
ROMÂNESC, 

ÎN SĂRBĂTOARE

Implicarea limbii române - prin caracterul său unitar pe teritoriul pro-
vinciilor noastre istorice - în înfăptuirea Marii Uniri a fost convingător demon-
strată şi este recunoscută de orice ins de bună-credinţă. Argumentele în acest
sens s-au aflat şi se află nu doar la îndemâna specialiştilor, a elitei intelectuale,
ci şi a oricărui vorbitor care a avut posibilitatea - în vremuri mai vechi ori mai
apropiate de noi - să comunice şi să se înţeleagă cu conaţionali din diferite
zone ale românismului.

În consecinţă, nu credem a exagera afirmând că, la Centenarul actului/
actelor istorice din 1918, însuşi cuvântul românesc se află în sărbătoare. Drept
care, episodul de faţă al rubricii de „vorbe şi tâlcuri” se doreşte un omagiu
adus limbii române, mirabilei entităţi pe care, „de la Nistru pân-la Tisa”, băşti-
naşii milenari au creat-o, sporindu-i mereu frumuseţea, bogăţia, puterea de a
exprima idei şi adevăruri înalte ori simţiri alese, ca şi stări de revoltă şi neîm-
păcare cu realităţi nedrepte. Într-un asemenea context, revelatoare sunt înseşi
documentele în care, în trei momente memorabile de acum o sută de ani, au
fost transpuse voinţa şi hotărârea trăitorilor din teritorii separate prin graniţe
nefireşti de Ţara-Mamă de a-şi uni destinele sub oblăduirea acesteia.

În ordine cronologică, primul eveniment şi primul document care au
dat expresie curentului unionist din spaţiul românesc încă necuprins între frun-
tariile statale fireşti este cel din 27 martie (stil vechi) 1918, prin care Sfatul
Ţării din Basarabia, întemeindu-şi opţiunea pe argumente ale „dreptului istoric
şi dreptului de neam” şi pe cele ce ţin de principiul „ca noroadele să-şi ho-
tărască singure soarta”, afirma voinţa poporului din aşa-numita Republică De-
mocratică Moldovenească, „în hotarele dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea
Neagră şi vechile graniţe cu Austria”, de a se uni cu „mama ei România”. Ca-
racterizat stilistic prin concizie şi precizie, „Actul” (termen ce cumulează se-
mantic ideea de „document” şi pe cea de „fapt, înfăptuire”) era totuşi cu-
prinzător, evocator şi marcat de entuziasmul unei decizii deopotrivă reparatorii
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şi optimiste. În aceste ultime două sensuri, e de remarcat expresivitatea for-
mulării acuzatoare la adresa celor care au anexat în 1812 Basarabia („ruptă de
Rusia...din trupul vechii Moldove”) şi viziunea încrezătoare a actului irevo-
cabil şi definitiv:”de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama ei
România”. Certitudinea prelungirii în eternitate a consecinţelor actului, chiar
dacă, din păcate, n-a fost confirmată de istorie, revenea redundant, cu efect de
întărire a ideii, şi în urarea de final din declaraţie: „Trăiască unirea Basarabiei
cu România de-a pururi şi totdeauna!”.

În acelaşi an reprezentând un reper temporal excepţional în istoria
noastră, „joi, în 15 / 28 noiembrie”, „în sala sinodală din Cernăuţi”, Congresul
General al Bucovinei adopta o Moţiune similară celei evocate anterior. De di-
mensiuni mai ample, apelând la un limbaj curat românesc în care se resimte
sincronizarea cu cele mai evoluate curente ale Europei vremii şi aceeaşi grijă
pentru cuprinderea unor argumente de netăgăduit, Declaraţia de Unire a Buco-
vinei cu România vestea că, pentru bucovineni, care, prin veacuri „n-au pierdut
nădejdea că ceasul mântuirii, aşteptat cu atâta dor şi suferinţă va sosi şi că
moştenirea lor străbună, tăiată prin graniţe nelegiuite, se va întregi”, „ceasul
acesta mare a sunat”, împlinindu-se „marele vis al neamului...prin unirea tu-
turor ţărilor române dintre Nistru şi Tisa” (de remarcat viziunea de ansamblu
asupra procesului unionist).

În înşiruirea cuprinzătoare a argumentelor deciziei prevalează cele is-
torice: „de la fundarea Principatelor Române, Bucovina...a făcut pururea parte
din Moldova”; în cuprinsul hotarelor sale „se găseşte vechiul scaun de domnie
de la Suceava, gropniţele domneşti de la Rădăuţi, Putna şi Suceviţa”; fiii
săi,„umăr la umăr cu fraţii din Moldova şi sub conducerea aceloraşi domnitori
au apărat de-a lungul veacurilor fiinţa neamului lor”; în cei 144 de ani de ocâr-
muire străină, bucovinenii, care au fost nevoiţi să lupte „ca nişte mucenici pe
toate câmpurile de bătaie din Europa sub steag străin” au îndurat „micşorarea
drepturilor moştenite, isgonirea limbei lor din viaţa publică, din şcoală şi chiar
din biserică”, fiind împiedicaţi, totodată, „de a se folosi de bogăţiile şi izvoa-
rele de câştig” ale provinciei lor etc.

Moţiunea Congresului, care da seamă şi despre altitudinea intelectuală
şi viziunea politică înaintată a celor ce au conceput-o, este, în acelaşi timp, o
mostră reprezentativă pentru resursele de expresivitate ale limbii române. Sub-
ordonate atunci susţinerii unui ideal politic, multe dintre cuvintele şi construc-
ţiile utilizate se menţin şi astăzi ca elemente ale unei limbi literare cu virtuţi
estetico-afective: pururea, umăr la umăr, fiinţa neamului, cu de-a sila, smulsă
din trupul Moldovei, strâmbătăţi şi persecuţii, să-şi înstrăineze firea, să-l în-
vrăjbească, izgonirea limbii, despoiată de vechea moştenire, ceasul mântuirii,
a zguduit din temelii etc.
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Şi în acest caz, viziunea asupra duratei înfăptuirii istorice hotărâte  -
„unirea necondiţionată şi pentru vecie” - este una optimistă, valabilitatea în
timp a acesteia fiind, cum se ştie, parţială.

Dacă actul unirii basarabean se remarcă, în primul rând, prin concizie
şi precizie, iar moţiunea bucovineană prin forţa de convingere a expresivităţii
în argumentare, Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 18 no-
iembrie / 1 decembrie 1918 frapează prin structurarea sistematică pentru cu-
prinderea tuturor principiilor moderne ale dreptului şi a obiectivelor de înnoire
asumate în sensul respectării unor libertăţi fundamentale. Astfel, în cuprinsul
celor 9 articole, cel de al III-lea cuprinde 6 puncte / alineate care proclamă,
pentru locuitorii viitorului teritoriu unit cu România („Transilvania, Banat şi
Ţara Ungurească”), „deplină libertate naţională”, „egală îndreptăţire şi deplină
libertate autonomă confesională”, regim democratic („vot obştesc, direct, egal,
secret”), „desăvârşită libertate de presă, asociere şi întrunire, libera propagandă
a tuturor gândurilor omeneşti”, „reformă agrară radicală”; muncitorimii in-
dustriale - „ aceleaşi drepturi şi avantagii” ca „în cele mai avansate state in-
dustriale din Apus”...

Ideile moderne, ca şi elementele neologice mai pregnante în compo-
ziţia lexicală a textului (drept inalienabil, autonomie provizorie, drept de repre-
zentare, principiul conducător, raporturi internaţionale, instituirea...), creează,
măcar parţial, în ciuda unor forme arhaice (arător „arabil”, muncitorimei, avan-
tagii, mulţumirei şi admiraţiunei...), impresia de document de actualitate. De
această dată (ironie a istoriei?) nu apare explicit formulată ideea de act defin-
itiv, perpetuu.

Pentru finalul prezentării, câteva concluzii se impun. Cele trei docu-
mente, aproape interschimbabile, dacă se face abstracţie, printre altele, de ar-
gumentele istorice specifice şi de identificările teritoriale, demonstrează ele
înseşi, prin unitatea şi asemănările de limbaj, că româna era şi este limba iden-
titară pentru românitatea majoritară a celor trei provincii unite în 1918 cu Ţara.
În cuprinsul lor, argumentele logice, istorice sunt potenţate de forţa expresivi-
tăţii întemeiate, la rândul său, pe raţiunile... de suflet ale opţiunilor exprimate.
Caracteristici generale sunt, de asemenea, solemnitatea imprimată afirmării
voinţei de unire, dozajul potrivit în folosirea neologismelor şi neaoşismelor,
conexiunea la ideile avansate ale vremii, temeinicia demonstraţiei aduse în
atenţia propriului popor, a Europei, a lumii. Tâlcul cuvintelor şi expresiilor
din textele la care ne-am referit se situează vădit în sfera măreţiei şi, oricât de
buchisit ar fi comentariul lor, această înălţime impunătoare n-ar putea fi (nu
va fi fost aici – sperăm) diminuată ori coborâtă într-o banalitate incompatibilă
cu semantica specială a documentelor şi cu însemnătatea evenimentelor prin
care istoria noastră a fost marcată de înţelepciune şi glorie.
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Elena Rusen

„De ce ne-am pierdut Cuvântul?”

Popor Român,
Tu, mai exişti?
Oriunde-i vezi...
Copiii tăi sunt trişti.
Se duc străini, 
Îşi lasă sufletul acasă,
Ar vrea să stea aici,
Dar cineva nu-i lasă.
S-a dus pe Apa Sâmbetei ...
Şi sânge şi istorie,
Nimic nu ne mai spală,
Avem nevoie de un Noe! 
Să-l căutam în noi
Şi  poate il găsim
Dar Sfânta noastra Arcă,
Cu ce s-o construim?
Pădurile s-au dus
Şi au rămas doar cioţi
Nici lemme de sicrie 
Nu vom avea la Morţi. 
Cu dorul dorm pe pernă
Şi tot el mă trezeşte.
Mi-e dor de Ţepeş, Doamne!
Şi Ştefan....unde este?

Şi, poate noi nu suntem
Cei mai buni...pamânteni,
Dar s-au născut din Tine
Toţi fiii Brâncoveni.
Ne ţinem azi ca pleava
Pe care-o bate vântul.
Ne-am aduna acasă...
Dar ne-am pierdut cuvântul!

Fii, Fiu!

Dezleagă-te de clipa cerşetoare!
Fii punctul unitar din infinit!
Închide cercul, nu lăsa afară
Pe Dumnezeul care te-a-mplinit!

Fii unu, fii doi, fii trei, fii patru!
Tu, nu-ţi mai număra păcatele!
Eşti, dacă vrei s-asculţi, Cuvântul
Ce-a-nchis Nimicului, lăcatele.

Fii tu, real, întreg de Dumnezeu,
Ca numărul ce poate să se-mpartă, 
Şi duce câtul şi tot restul său,
La Unul, când va sta la Sacra Poartă!

Fii tu, rotund, contur de sfânt în Eu!
Fii voia Lui zidită-n tine!
Fii tu din Tot, şi am să fiu şi eu
Săgeata neoprită în număr 

ori mulţime!

Fii verde, fii roşu, fii albastru!
Fii cum vrei tu, că poţi să fii!
Fii arătare de lumină ca de astru,
Din nesfârşitele de căi...din câte-or fi!

Nu poţi scădea nimic din Dumnezeu.
Adaugă-te Lui şi vei purta numele
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Firii! 
Dă-mi, Doamne, la trezire, 

punctul meu
Pe axa infinit-a Nemuririi!

Vă iubesc

Vă iubesc, oameni!
Fără voi n-aş fi om!
Nu sunt pom plin de roade,
Dar visez, când nu dorm.
Torn sufletul stors picături, 

în urme lăsate,
Şi-n gropi adâncite-n furtuni,
Pe-asfaltul dinspre zi spre noapte.

Roxana Elena Iancu 

that smell I

cum miroase viața ta?
m-ai întrebat nu demult într-un
ungher al vieții noastre rătăcite 
te-am prins de mână și voiam
să rup melancolia mirosul meu
e încuiat într-o petală de zambilă 
din grădina de acasă  
într-o bucată de noroi sănătos 
lipit de cizma tatei în supa de curte
cu tăiței și fărâme 
dintr-o Românie curată 
într-unfir de iarbă îmbibat cu rouă 

și urme de animale într-o
zală a lanțului în care Bobiță 
și-a tocit colții într-o cărare 
bătută de pașii noștri inocenți 
într-o roată tocită de căruță într-o
basma cu flori de-a bunicii 
în merele strivite de atâta
frumusețe pură în nucul 
înțepenit sub amalgamul de veacuri
trecute în puful de castană 
al puilor de găină în
galbenul gutuilor de octombrie 
în cireșele furate bată-le-ar vina 
în lumina bălaie prelinsă 
pe umărul ars de soare în
carminul de pe ouălele blajine 
în cimbrul uscat pe grindă 
în fiecare strop de ploaie 
care mătura coasta în focul 
din vatră care m-a făcut mare 
și m-a hrănit cu tot ce avea mai bun
în apa care mi-a zămislit inima în...

și n-am răspuns căci îmi era
rușine de lumea pe care o lepădasem
mă pârjoleau amintirile 
cu parfum sacru de lână toarsă 
și caimac și lacrimi care mă învățau
odată că veșnicia s-a născut la sat 
dar a murit captivă în mine tânjind
după răcoare sărmana

viața mea
viața mea nu mai are miros dar a ta
a ta cum miroase?

gând de iunie

n-am să mă ghemuiesc din nou
în râsetele nopților de iunie când știu
că luna își acordă zăpezile cețoase
pe coastele tăciunii dezghețate
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că vântul piaptănă castanii-n floare
cu degetele lui îmbătrânite
că Moartea mă pândește cocoțată
de umbrele zăbrelelor de ceară
iar eu abia m-am descălțat 
de plânsul mamei mele
și nu am cum să zbor 
până în mreaja castanului în floare

Ioana Aghiană 

Balada nălucilor

Mi s-a arătat în vis
Zeița apusului.
Eu eram dinaintea-i și mă rușinam
Căutam să-mi acopăr golurile
Să nu zărească urmă de urâciune
Sau de păcat
Ea m-a privit ș-a început 
Să îmi cânte o doină
Cu toate câte-am făptuit,
Iar eu mă îngrozeam de ciudă
Că nu-s frumos în ochii ei.
Ș-a început să joace în juru-mi,
Să se lepede de veșminte
Cu lacrimi și cu un bocet cumplit,
Și m-am înspăimântat de tot
Când s-a repezit spre mine
Să mă cuprindă,
Să mă jupoaie.
Ș-am alergat bezmetic,
De frică și de groază.
Zeița apusului mă striga

Și mă ademenea la ea,
Să-mi arate cum iubesc.
- strânge păcătosule din ochi, 
că te înghite pământul
cu totul. scuipă de trei ori în sân, 
să nu te mai chinuie năluca.
nu te mai purta la una și la alta,
c-o să te mănânce blestemul,
și dracul nu te mai păsuiește!

Paradoxum

Ne cântă și ne citește de pe buzele
sfinților

Că suntem plămădiți din mâini
divine,

C-avem înfățișarea creatorului,
C-am fost cândva stăpâni peste rai.
Și chiar ș-așa, în chip misterios
Și-n căi necunoscute, suntem 
Necurați, nenorociți și plini de păcat.
N-o fi asta un soi de contradicție..
Suflați cu duh divin,
Să devenim noi cei care dictăm
Sfârșitului unde să înceapă?

Relu N. Alexandru

Dependent 

Dependent de ochii ei, 
Două mărgele 
Și de vrei, nu vrei,
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Te pierzi în ele.

Dependent de-ale ei buze,
Ce ard în culoare
Și poate să m-acuze,
Că le-aș gusta, chiar de-s amare.

Dependent de părul ei,
De-un farmec aparte,
În marea vâlvătaie,
Inima îmi arde.

Dependent de tot ce-i al ei
Și chiar de este departe, 
O s-o schițez la umbra unui tei,
Cum mi-a fost scris în carte.

Sărac sau bogat

„Sărac sau bogat, 
Puţini sunt oameni între oameni, 
Bordei sau palat,
Același sânge, alte haine”

Acesta este omul în zilele de azi,
Ai face orice, ca de unde ești, 

să nu cazi,
Nu-i cumperi copilului tău jucării,
Că ești scufundat în prea multe 

datorii,

Dar ţi-ai achiziționa o nouă mașină, 
Păcat că n-ai bunătate 

și fercire-n inimă, 
Ai vrea să faci multe lucruri în viaţă, 
Dar ești același în fiecare dimineață, 

Ai o sete nepotolită pentru bani 
în sânge, 

Dar nu vezi că sufletul în tine plânge,
Pleci în străinătate pentru o viața 

mai bună
Și observi că lumea e din ce în ce

mai crudă.

Cititorule, nu vorbesc doar 
despre tine,

Ci despre noi și... despre mine
Și singur acolo, de unde ești,
Române, ai grijă cum trăiești!

Mozaic de gânduri

De prin cosmos adunate toate,
Visele-mi cer socoteală,
C-am pierdut nopți de-a rându`
Și c-am înșelat parșiva realitate,
Cu sutele de fantezii,
Lăsând în urmă...

amintiri spânzurate...

Victoria-Maria Pripon 
(elevă clasa a III-a A, Școala Gimnazială „G. E.
Palade” Buzău)

Viitorul este trecutul

Noi suntem amintirile trecutului,
Trecutul este viitorul nostru,
Tot ce s-a întâmplat în trecut 

va fi şi în viitor,
Amintirile viitorului sunt aici,
Viitorul este trecutul.

Idee

Nu am putut
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Sta cumva,
Nu am putut dormi!
Și-a venit ideea!

-Intelectualu’?
-Nu, şefu’, am demisionat!
-De la ce?
-De la a fi intelectual!
-Se poate face asta?
-Da, şefu’,-i meserie!

Ideea este, nu contează de ce,
Tot vom avea meseria 

de a fi intelectuali,
Dacă nu o fi prea grea.

Printre cuvinte

Amintirile noastre spun că a fost 
ziua de ieri,

Putem regreta ce am spus 
în ziua de ieri

Dar nu putem lua cuvintele înapoi,
Cuvintele sunt peste tot,
Zburăm printre ele ca un fluture,
Printre cuvinte.

Umbra ameţită

Semnul nostru,
Floarea fără înțeles,
Umbra Amețită,
Orașul Cuvintelor,
Dansul Electric,
Rechinul Fără Coadă,
Bunul Străin,
Verdele-Zero.
Și am putea sta cu Fluturele Negru,
Cu autograful semnat 

de Iepurașul Alb
Și, cu autobiografia completă,
Putem trece la altceva.

Metafora 1
(Nectar intelectual)

O felie de pâine ce ar putea fi
omenirea,

Noi suntem niște furnici stând și
Așteptând să se întâmple ceva
Și nu se întâmplă nimic.

Așteptăm sa vină o albină,
Să scuture floarea,
Poate cade nectar,
Nectar intelectual,
Și observăm ceva:
Nimeni nu va veni niciodată.

Metafora 2
(Aventurile)

Când avem o șansă,
O aruncăm,
De parcă șansele vin zilnic.

Iar când vin,
Ar trebui să ne bucurăm,
Dar plângem, nu suntem fericiți.

Și vedem,
Poate noi suntem
Cei care au refuzat
Șansa vieții lor.
Iar ceva mai bun nu se
Va întâmpla.

Metafora 3
(Deși nu e)

Stăm și ne gândim 
Cum am putea îmbunătăți 
Exteriorul, vorbe nerostite,
Lacrimi irosite,
Nimeni nu ar putea
Sta cu noi,
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Cunoscându-ne și 
Știindu-ne triști,
Tragem cu urechea
Când auzim ceva,
Ascultăm de parcă
Acela e cel mai 
Important lucru,
Deși nu e.

Metafora 4
(Altundeva)

Am stat să ne gândim
Unde să începem,
Unde să terminăm,
Ajungem la locul 
Preferat, iarna,
Într-o zi răcoroasă,
Născută pentru noi,
Ne supărăm,
Ne împăcăm,
Locuim mereu
Cu inima și
Sufletul altundeva.

Doar de am vedea

Doar de am vedea
Ce este cu adevărat fericirea.
Doar de am vedea
Cu alţi ochi această lume.
Cu ochii dreptăţii.
Doar de am vedea
Cuvintele dincolo de vise.
Doar de am vedea viitorul.
Să ne aducem aminte de trecut 

cu bucurie.

Uitat

Noi suntem nişte
Amintiri ale zilei de ieri.
Nişte gânduri

Șterse cu o gumă
Și uitate până va spune cineva:
- Vă mai aduceţi aminte de acel om?
Și ne amintim.
Ne amintim momentele
Plăcute și neplăcute.
Ca un zid al amintirilor.

Dor de mine

Mă uit şi nu mă regăsesc în mine
Sau aici nu exist
Dar un cuvânt
Ce poate schimba lumea
Dar o frază poetică
Ne-ar putea schimba
Dar dacă o viață 
Ce ne-ar putea schimba
E viața dincolo de moarte

Maria Niculai

nu e uşor să iubeşti îngerii

ne-au căzut aripile de 24 h 
și am și uitat toate cuvintele 
va mai răsări soarele pentru noi?
din stele nu o să se mai nască pietre 
(pe care le lipeam de piept 
ca să nu le uit numele)
nu contează că venele prind rădăcini 
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că aripile ni se regenerează 
nu vom mai zbura niciodată
vom îmbătrâni - îngeri de piatră -
negând cu fiecare apus 
căderea altui înger fără aripi.

statuie

pe masă o cană de cafea 
şi o sticlă de apă plată
le combin şoptind cuvinte 
spuse de bunica
ochiul drept îl apucă pe cel stâng
braţul lunii îmi strânge trupul
rupându-mi oasele
simt leul cum muşcă din toate
colţurile inimii până când 
rămâne o piatră imperfectă.

am uitat numele zorilor

uneori caut pe la colţul creierului
mic, în mijlocul plămânului stâng
dimineţile alea cu zâmbete 
şi alergat prin casă
căni de cafea pline, păsări 

în timpanul bolnav

serile sub ochiul lunii, stelele 
din piatră pe care le înşiram la geam
(numărându-le mereu)
mâinile ce se căutau una pe alta
peretele plin cu numele 
copiilor nenăscuţi 
uneori caut (ne)cuvintele.

Matrioşka

analizând o matrioşkă veche 
am descoperit că ochiul stâng lipseşte
mâna dreaptă îi e strivită 
de căderea unui nor
din umărul deschis se naşte 

copilul păpuşii 
îi lipseau (ne)cuvintele
am plâns moartea lui ca un înger
rămas fără aripi
am rupt din trupul inert 
până la ultima păpuşă
cu lumină desenată pe cerul gurii

mi-am lipit-o de plămânul stâng
când respir îmi amintesc 
de matrioşkă iubind-o mai mult
încercând cu fiecare inspiraţie 
s-o (dez)lipesc de inimă.

e ora ceaiului

ni s-a răcit ceaiul în ceşti
vrei zahăr să îndulceşti cuvintele 
pe care nu le-am spus?
toate păsările moarte ţipă 

în coliviile lor
încă încercăm să omorâm şarpele
dintre tăcere şi tic-tacul ceasului
suntem nişte începători 
pantomima ne-a fost demascată
de pisica cu ochii verzi din colţ

desenez cu buzele ora ce a trecut
în timp ce şterg cu inima o pictură
rece de ceai din ochiul drept.

dor

dacă îți este dor de o persoană 
rostește-i numele la intervale regulate
atât de tare încât să nu fie nevoie 
să închizi ochii ca să îți reamintești
de ce unii acceptă mai 
\multă moarte decât alții.
rostește-i numele până când literele
încep să se unească cu întunericul
și nu încerca să negi 
că nu îți mai este dor.
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Dorin Bocu

Ascultând 
zgomotul de fond al istoriei

Ȋngăduie, cititorule, surâsul meu faţă de încercarea la care m-am în-
demnat: printre atâtea zgomote, pe care le-am moştenit sau pe care, cu o fer-
voare aproape dobitocească, le-am inventat, iată-mă, cu mâinile libere de
obligaţia de a înţelege truda cosaşului, cu mintea plutind ca un fulg printre mi-
nunile necercetate ale pământului, năzuind să adulmec tărâmurile albastre ale
istoriei. 

Destui înţelepţi şi-au încercat puterile dând târcoale cuvântului istorie.
Asemenea unui dinozaur, care poate smulge copacii din rădăcină pentru a-şi
croi drum către luminişul închipuirilor, istoria a tăvălit prin  ţărâna eternităţii,
deopotrivă substanţa şi spiritul.

Cu ce ne-am ales de pe urma istoriei? Unii dintre noi trăim ca şi când
nici nu am fi parte a vreunei istorii. Există, printre noi şi destui care învinuiesc
istoria pentru toate neîmplinirile lor. Se obişnuieşte, în biologie, să se spună
„ontogenia repetă filogenia”. Tot aşa, putem desprinde din toată truda de a de-
scoperi secretele cele mai înalte ale istoriei, un adevăr simplu: „disconfortul
trăit de individ, ca parte a unei istorii, este reproducerea la altă scară a discon-
fortului trăit de colectivităţile umane, antrenate în diferite exerciţii de îm-
pământare a tensiunilor istoriei”.

Individul poate trece prin istorie cu urechile minţii încordate, sau ase-
menea unei păsări care pluteşte, uitată de zgomotele câmpiei, undeva aproape
de soare şi de respiraţia reverberată a duhurilor de tot felul.

Cei mai mulţi dintre noi suntem asemenea păsărilor. Cine s-ar mai în-
griji de înmulţirea şi înfrumuseţarea colecţiilor noastre de fleacuri, dacă toţi
oamenii ar fi prinşi de logica, tot mai adânc înşurubată în stele, după care se
înfiripă şi dau pe dinafară din matcă apele învolburate ale istoriei?

Iată cum, pe de o parte, avem spiritele reflexive, care, evadând meto-
dic din lumea reală, ajung să fie călcate în picioare de logica elementară a de-
pendenţei lor de fleacuri, pe de altă parte, avem spirite întreprinzătoare, care,
cu bună ştiinţă ori din mimetism asumat circumstanţial, rectifică permanent
harta dependenţei omului de marea diversitate a fleacurilor.

Nu-i de mirare că au apărut oameni care, neînţelegând, deopotrivă,
menirea spiritelor reflexive sau întreprinzătoare, au ales să fie spectatori, cu
sufletele larg deschise către toate jocurile inventate de omul supus rigorilor
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impersonale ale istoriei.
Straşnic potop de cuvinte îmi prilejuieşte aplecarea mea asupra isto-

riei. A durat mult până când am înteles că, atunci când am ceva de spus, nu
trebuie să folosesc citate din marile opere ale înaintaşilor. Mult mai de folos
pare să fie uşurinţa cu care înţelepciunea înaintaşilor îşi taie matcă nouă prin
deşertul agitat al permanetelor mele nedumeriri.

Unde se află sălaşul istoriei? Poate, în liniştea pământului, arareori
tulburată de cârtiţe. Sau, în albastrul curat al cerului care înveleşte apusul unei
zile de vară. Sau, poate, în zborul neauzit al şoimului, care priveşte, ca un sa-
vant neobosit, forfota nearticulată a vieţuitoarelor domestice. Poate, în limpezi-
mea apelor care îşi piaptănă clipocitul de umbra necunoscută de gândurile
păcătoase ale omului. Istoria este acolo unde respiraţia timpului a deschis o
fereastră către bucuria de a opri iureşul neobosit al clipelor. Istoria este un cu-
vânt în care sunt îngropate toate învolburările care au înseninat sau însângerat
liniştea orizonturilor. Fărâma de eternitate în care eu am încercat să dezleg în-
ţelesul cuvântului istorie este insuficientă pentru a atinge înţelepciunea su-
premă, dar este esenţială pentru a desluşi armonia care menţine în echilibru
toate înveninările timpului. Sau, de ce nu, istoria este cel mai firesc mod de a
înţelege devenirea gândului.

Din când în cand, obrazul însângerat al istoriei este spălat de ropotul
sacadat al apelor. Aburul tristeţii încă mai pluteşte pe deasupra închipuirilor.
Asemenea melcilor, care şi-au descoperit eternitatea „eclozând” pe tăpşanul
cuprins de surâs după ploaie, omul priveşte minunile clipei, împins de dorinţa
de-a merge spre alte tărâmuri.

Am ajuns ceea ce sunt bâjbâind, parcă o veşnicie, prin întunericul care
mi-a însoţit fiecare clipă de rătăcire în templul imens al istoriei. Destui şi prea
buni cei care, cu mult înainte de mine, au bătut la poarta cunoaşterii. Dascălii
mei m-au învăţat să fiu un bun ascultător. Când am rămas singur, a trebuit să
învăţ să scot aurul întortochiat al cuvintelor din minereul revoltelor mele vor-
bite sau scrise. Fiecare zvâcnire orgolioasă a demiurgului se loveşte de pere-
tele, nevăzut şi neauzit al istoriei, îmbibat cu esenţele timpului.

Naşterea omului seamănă cu un naufragiu. Viaţa intrauterină este un
model de închisoare, în care deţinuţii nu trebuie să ştie prea multe pentru a
supravieţui. Odată cu primul ţipăt al noului născut, începe naufragiul pe tărâ-
mul cunoaşterii. Înţelegerea lumii merge în paralel cu desprinderea de cordonul
ombilical. La capătul acestei aventuri se află singurătatea. Prevăzător, omul
înfruntă furtunile care pândesc drumul singurătăţii către lumina cunoaşterii,
cochetând, asincron, cu suprema uitare de sine: credinţa. Lumina răscolitoare
a cunoaşterii şi neliniştile tămăduitoare ale credinţei se întâlnesc pe rugurile
înalte ale istoriei, din care se adapă în momentele de reculegere viitorimea.
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Setea de cunoaştere este singura care ne poate salva de la naufragiu?
Sau ea este cea care ne poate aduce pieirea. O jucărie periculoasă, pe care am
primit-o în dar de la Creator. Prin utilizarea înţeleaptă a darului cunoaşterii,
liberul arbitru devine subterfugiul de care ne putem prevala pentru a adăuga
pagini noi istoriei omului.

Ce ar mai fi fost istoria omului, dacă n-ar fi existat liberul arbitru? Ar
mai fi avut omul istorie, dacă n-ar fi existat liberul arbitru? Probabil că ar mai
fi avut, dar o istorie dirijată, în totalitate, de alte inteligenţe, superioare lui.
Fiecare om se naşte înzestrat cu o formă oarecare de liber arbitru. Pe această
bază, colectivităţile umane au un comportament din care nu lipseşte acest in-
gredient esenţial: liberul arbitru. Până la istorie, însă, mai este nevoie şi de al-
truism. Nu contează nuanţele altruismului. Contează să ai bunăvoinţa de a ieşi
din încercuirea la care liberul arbitru este supus de relaţiile trofice, inventate
de ignoranţa omului sau de graba cu care Dumnezeu şi-a abandonat lucrarea.

Am pomenit de credinţă. Nimeni nu se naşte credincios. Toţi acuzăm,
într-o formă sau alta, teama de necunoscut. Unii dintre noi, mânaţi de curiozi-
tate prin lanurile mişcătoare ale timpului, încercăm să înţelegem ce se întâmplă
cu tot ceea ce ne înconjoară. Descoperim infinitul, admirabilă operă a Crea-
torului, adusă în faţa privirilor noastre pentru a ne reaminti că suntem în trecere
pe aceste coclauri, înarmaţi cu o armă puternică, spiritul. Îl putem folosi pentru
a da o jalnică strălucire înverşunării cu care ne închinăm multiplelor feţe ale
banului. Sau, îl putem folosi pentru a desluşi înţelesul profund al constrânge-
rilor la care suntem supuşi de vuietul, mereu în schimbare, al depărtărilor.

Bântuit de înţelepciune şi de singurătate, Eclesiastul a postulat:
„Aproape totul este deşertăciune şi goană după vânt…”. Dar, omul nu este
făcut să trăiască cu un astfel de orizont sub unduirea pleoapelor. Omul încearcă
să uite de sine, făcând mereu schimbări în gândurile şi alcătuirea împrejurimi-
lor lui. Ferice de cei care mai au energie să se bucure, chiar şi de schimbările
care nu aduc nici un fel de atingere mersului burduşit de sincope al istoriei.

Căci, Omul este asemenea pomilor. Daca îl muţi dintr-un loc în altul,
când este mic, nici urmă de pagubă. Dar, dacă îl muţi la maturitate, dorul după
rădăcinile rămase în urmă usucă tot. Atâta doar că, aşa neîmplinit cum este,
omul are ceva în plus faţă de pomi: conştiinţa, pe care o foloseşte cu înde-
mânare pentru a vedea minuni şi acolo unde nu este vorba decât de închipuita
nestemată din troaca porcilor.

Fiecare istorie are un început. Fiecare istorie are o emblemă. Emblema
şi începutul nostru ar putea fi acoperite de amintirea muntelui Kogaion: tem-
plul imaginar în care nevrednicia astrală a locuitorilor de la nord de Dunăre
s-a semeţit, milenii de-a rândul, în calea schimbărilor şi năpăstuirilor de tot
felul. În acest templu, aspiraţia omului către lumină şi înălţimi s-a aşezat, îm-
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păcată, în calea cuvântului. Imensă risipa de arderi pe care strămoşii au ac-
ceptat-o, în singurătatea muntelui Kogaion. Cu nimic mai prejos decât risipa
celor care au dat istoriei piramidele faraonilor. 

Hărţuiţi de inevitabila lor dependenţă de mijloacele de subzistenţă,
oamenii au întemeiat civilizaţii înfloritoare în vecinătatea apelor. Câtă sudoare
se află în spatele megaliţilor care legitimează aceste civilizaţii, nu vom şti
niciodată. Civilizaţiile închinate apelor au ridicat megaliţi cu speranţa nemăr-
turisită că astfel vor discuta de pe alte poziţii cu inteligenţele care dirijează
muzica îndepărtată a stelelor. Megaliţii noştri ne-au fost dăruiţi de Cel Atot-
puternic. Sensul acestui gest s-a pierdut în necurmatele încleştări ale celor de
la poalele Kogaion-ului cu tot felul de reprezentanţi ai civilizaţiei apelor. Ko-
gaion este locul unde respiraţia zărilor îşi face simţită prezenţa, contribuind,
astfel, la eliberarea omului din lanţul obişnuinţelor şi al cercetărilor închinate
metamorfozelor din lumea obiectelor. Pe crestele Kogaion-ului, ceea ce ar tre-
bui să conteze este istoria metamorfozelor spiritului. Care sunt marile repere
ale acestor metamorfoze? De ce nu au supravieţuit ele schimbărilor impuse
de amestecul brutal al omului în convieţuirea lui cu natura? Îndepărtându-ne
de spiritul Kogaion-ului, am ajuns asemenea gâştelor care, având proaspătă
amintirea vremurilor în care ştiau să zboare, dau din aripi, înfiorate brusc de
misterul desprinderii de sub tutela apăsătoare a gravitaţiei. Să nu uităm, însă,
fără om, Kogaion-ul este doar o formă oarecare de relief. Omul este cel care
poate aduce un munte sau o piramidă în rândul actorilor care săvârşesc gesturi
care pot avea ecouri în povestirile noastre cu iz de legendă.

Am sentimentul că face parte din istoria acestui neam însuşi faptul că,
în copilărie am putut să citesc minunata carte de poveşti Muc cel Mic. Înce-
pusem să desluşesc slovele, începusem să-mi dau şi aere de intelectual ocupat,
îmi plăcea enorm cum ardeau lemnele în sobă, în timp ce afară ningea viscolit.
Toate denivelările dispăreau, ca prin farmec, în timp ce citeam, absorbit de is-
prăvile unuia cu mult mai mic decât mine, dar care trăia într-o lume, cu alte
reguli decât cele la care învăţam, încet dar sigur, să mă închin şi eu. Ţesătura
istoriei era ca un tors de pisică uriaşă, tolănită invizibil în podul casei mele,
tors care mă tămăduia de toate degerăturile şi zgârieturile pe care le culegeam
în timpul bătăliilor grele purtate cu mistreţii, şacalii, hunii şi vizigoţii din în-
chipuirea mea neobosită.

Ecuaţia zbuciumului existenţei omeneşti este simplă, privită de la
mare altitudine: trupul este lăcaşul perisabil al aspiraţiilor către veşnicie, din
care se hrănesc permanentele căutări ale spiritului. Spiritul are inoculată nos-
talgia eternităţii. Trupul are nevoie de bunăvoinţa clipei, pentru a rămâne în
echilibru, în relaţia cu partenerii de habitat. Astfel, momentele de armonie
deplină între suflet şi trup, reprezintă rezultatul unor căutări, niciodată înche-
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iate mulţumitor. Fiecare om are propria viziune asupra armoniei în cauză, ceea
ce poate sugera unui observator imparţial caracterul aleator al exerciţiilor omu-
lui de localizare şi stabilizare a stărilor de relativă fericire. Cât de mare este
impactul necunoscutului asupra fericirii omului, putem afla cercetând istoria.
Concluzia la care ajungem nu prea ne onorează: încă mai săpăm, ca nişte câr-
tiţe, după iluziile pe care le-am inventat sau care aşteaptă să fie inventate, din
raţiuni care, la o analiză înţeleaptă, contrazic toate aşteptările binomului spirit-
trup locomotor.

„Mai că-mi vine câteodată/ Să dau cu cuţitu-n piatră”. Câtă istorie s-
a putut scurge peste corturile înţelepţilor, înainte de a fi auzit, pentru prima
dată, scâncetul de mai sus?! Care să fie motivul supărării înţelepţilor? Îndărăt-
nicia şi neclintirea aparentă a astrelor? Zidul necunoscutului, cu atât mai înalt
cu cât mai ascuţită este curiozitatea şi cuprinderea minţii cercetătorului? Abun-
denţa de obiecte care aşteaptă să fie omologate de spiritul nostru, el însuşi un
obiect de o incredibilă complexitate constructivă şi de o simplitate ireversibilă
a înţelesului prim al raportului cerc al luminii de-o clipă - eternă şi blândă tris-
teţe?. Clipa ne ajută să mergem voioşi înainte. Eternitatea ne întristează pentru
că este inaccesibilă în toată splendoarea ei. 

De aceea, lumea fleacurilor înfloreşte, sfidând logica anotimpurilor.
Măria sa Individul şi-a pierdut odihna, cu mult timp în urmă, biruit de dorinţa
de a culege nesperata recoltă a clipei. Măria sa Individul nu are vreme de ar-
monia al cărei sălaş îl mai ştiu doar înţelepţii. Timpul istoriei muşcă din umărul
tuturor celor care au uitat să se închine soarelui. Timpul istoriei ocoleşte cortul
în care mândria a ajuns începutul şi sfârşitul descoperirilor.

Tăvălugul istoriei lasă urme adânci în carnea prezentului. Mâine, din
toată suferinţa înfrângerilor şi neîmplinirilor de astăzi, nu va rămâne decât
fumul, fără culoare şi fără miros, al unor întâmplări despre care nu se mai ştie
clar cine, când şi unde le-a împlinit nevrednicia.

Fericirea este a celor care nu-şi tulbură duhul cu născociri ce dispar
odată cu sosirea amurgului. Sunt ei importanţi pentru efortul de regândire a
culoarelor istoriei? Nu este uşor răspunsul la această întrebare. Istoria este cu
atât mai interesantă, cu cât antrenează mulţimi de indivizi mai vaste. Dar, ceea
ce contează, în final, este că posteritatea, care va judeca rolurile indivizilor în
istorie, va încerca să reducă tumultul maselor care au pus în mişcare istoria la
un moment dat, la proiectele pline de cutezanţă şi măreţie ale personalităţilor. 

Timpul se scurge, lăsând urme adânci pe chipurile şi în sufletele noas-
tre. Trebuie să învăţăm să ne obişnuim, zilnic, cu noul nostru chip. Trebuie să
învăţăm care este preţul pe care îl plătim pentru a descoperi ceea ce este im-
portant în aventura omului printre stalactitele şi stalagmitele liberului arbitru.
Un dar frumos, liberul arbitru, dar ce povară uriaşă pentru cel care vrea să-l
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folosească fără a dezamăgi pe cel care i l-a făcut.
Dacă m-aş întoarce în timp, cu bruma de înţelepciune pe care am acu-

mulat-o, zgâindu-mă la stele şi la prostia omenească, poate că aş trăi eliberat
de tirania fleacurilor. Istoria noastră nu este nici mai săracă nici mai bogată
decât a altor popoare. Ne-au lipsit, multă vreme, scribii care trebuiau să con-
semneze isprăvile noastre în încleştarea cu alte naţii. O parte dintre isprăvi ne-
au fost consemnate de scribii de la curţile împărăteşti ale vecinilor care ne-au
jinduit relieful.

Cât de încurcate sunt iţele istoriei adevărate? Asta o ştiam şi noi, dar
bineinţeles, că ne place să auzim aceeaşi poveste, cu alte cuvinte, altfel condi-
mentată. Pentru ce? Vrem să ne apucăm de modelat istoria, aşa cum o înţe-
legem?!

…Uneori, cititorule, am impresia că pentru a supravieţui trebuie să
privesc lucrurile care se petrec în istorie cu detaşare. Chiar dacă marxismul
este stigmatizat ca ideologie, ca filozofie avea dreptate când spunea că materia
este într-o anumită relaţie cu spiritul. Nu sunt pregătit să explicitez această re-
laţie. Nici nu cred că este o încercare fiabilă. Ajungem la nevoia dialogului
interzis cu Creatorul şi atunci… ce-am făcut? 

Mi se pare, însă, că este frumos să mă gândesc, din când în când, cu
asprime  şi optimism, la viitorul naţiei mele. Aşadar, nu fi atât de sigur că nu
ne vom îndrepta mai devreme decât te aştepţi! Nu fi atât de sigur că ieşirea
noastră din matca „marilor evoluţii” nu va avea şi un tâlc! Să nu-mi spui că ai
ajuns să înţelegi cum se face istoria. Vremurile lui Zamolxe au apus. Banul,
înmulţit, redistribuit, investit în orice proiect care poate aduce profit, în dispreţ
faţă de nevoia spiritului de comuniune cu el însuşi şi cu natura, folosit de cei
puternici pentru a-i înghiţi pe cei momentan slabi, aşa se face istoria, judecând
după consecinţe. Dar, care sunt resorturile intime ale acestui mod de a face is-
toria, aferim ! Şi nu uita, cititorule, în orice caz trebuie să ne îndreptăm, indi-
vidual, de şira spinării. Nu ştiu ce înţelegi tu prin asta. Eu înţeleg că fiecare
om trebuie să facă tot ceea ce depinde de el pentru a folosi la maximum puţinul
timp pe care îl are la dispoziţie, ca trăitor. Mai puţin somn, mai puţină hoţie,
mai puţină minciună, pentru
a fi o parte importantă a isto-
riei.

Braşov, 
1 Decembrie 2018
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Stelian Grigore 

Rugăciune

Mă rog Ţie,
Ceresc Tată,
Să am mintea
luminată,
Să am inima 
curată,

Conştiinţa nepătată!
Luminate Împărate,
Luminarea mea,
Din iubirea pentru oameni,
Care-Ţi este veşnică,
Dăruie-mi o picătură,
Să culeg învăţătură,
Din a Ta Sfântă Scriptură!
Să mă ierţi Preabun Părinte,
De-am greşit vreodată,
Dăruieşte-mi conştienţă
Pentru orice faptă.
Dragostea, credinţa şi speranţa
Să-mi călăuzească viaţa.
Doamne, Dumnezeul meu
Apără-mă de cel rău,
De apare-n mersul meu!

Fiii Cuvântului
Întâi,a fost Cuvântul,
Cuvântul ziditor, al tuturor
Celor ce se văd şi nu se văd.
Cuvântul e lumina vieţii,
Cuvântul este pretutindeni,
În noi,
Lângă noi,
Deasupra noastră.
Cuvântul este-al meu,
Al tău,

Al tuturor.
Cuvântul este
Tatăl nostru din cer.
Noi suntem fiii Cuvântului.

Glasul pământului

Sărut
Iarba verde de acasă
Şi ascult
Glasul pământului,
Purtat şi păstrat,
Peste veacuri,
În Sfântul Cuvânt.

Măria Sa Cuvântul
Mi-a dăruit speranţa,
Credinţa-ntr-o viaţă curată,
Trăită-n iubire de oameni
Şi, niciodată, pătată.

Plop singuratic 

Îţi mulţumesc ţie, 
Plop singuratic în câmpie! 
Mi-ai fost exemplu 
Cu adevărat: 
Eu, de la tine-am învăţat 
Să trec prin viscol, 
Prin furtună,
Cu demnitate, ne-nfricat. 
Îţi mulţumesc, 
Plop singuratic!

Vis

Din albastrul
Adânc şi luminos,
Soarele-şi trimite
Mesagerii aurii,
Peste natala aşezare,
Cuibărită, parcă-ntr-o
Tăcere nesfârşită.
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Sub bolta viei coapte,
Apare biata mamă
Şi-n şoapte, mă cheamă
Să-i alin durerea;
Nu mai poate…

O, mamă scumpă,
Mama mea!
Doamne, ajută-mă
Să fiu acolo, lângă ea,
Când ceasu-i va suna!

Ce fericit aş fi! 

Tăticule, 
Te-am aşteptat mereu;
Te-am aşteptat, 
Să-mi strângi în mâini, 
Mânuţa de copil,
Să m-arunci sus şi să mă prinzi,
Să mă săruţi, să mă cuprinzi!

Tăticule,
Te-am aşteptat
Să vii cu Moş Crăciun,
Să-mi dai bomboane, ciocolată,
Să-mi dai un ban de cheltuială
Să-mi cumpăr cărţi, 
Caiete pentru şcoală!

Tăticule, ce mult aş vrea
S-o vezi pe surioara mea,
Fetiţa ta ce n-a zis „Tată!“ 
Niciodată ! 

Tăticule, te-am aşteptat
Să-l însoţeşti pe tata-mare 
La arat, la semănat,
La secerat şi treierat! 

Ce mult, Tăticule, 
Te-am aşteptat
Să ne-aduci lemne de iernat! 

Tăticule, te-am aşteptat
Să-mi dai un sfat,
Să-mi spui ce-i bine şi ce-i rău! 

Tăticul meu,
Te-am aşteptat mereu,
Dar mai ales 
când ne-a fost greu! 

Tăticule, ce fericit aş fi 
Să te mai văd, măcar în vis, 
Ce fericit aş fi!

Tăticule, cu fiecare zi ce vine,
M-apropii tot mai mult de tine!
Să ne-ntâlnim, acolo-n cer,
Ce fericit aş fi!

Ioana
Soţiei mele, Ioana, la 80 de ani de la naştere

Mi-a apărut în vis,
Din visurile mele
Şi mi-a fost dat
Să-mi devină soţie –

Prinţesă sufletului meu:
Femeie-nţeleaptă,
Distinsă-nvăţătoare
Şi mamă iubitoare
A două flori nemuritoare.

Aromă şi culoare

Doamne, mă rog Ţie!
Ajută-mă să mă-ntorc în Copilărie,
Cu iarba verde, de acasă,
Cu răsărit şi-apus de soare, în văpaie,
Cu roua dimineţii,
Cu primăvara florilor de Paşti,
Cu zilele fierbinţi de vară,
Cu ploile-n torent
Şi de comori solare,
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Cu rodul toamnei ţesătoare,
Cu iarna basmelor  nemuritoare!
Şi visând sub marea 
Albastrului ceresc, 
Să culeg aroma şi culoarea 
Sfintelor cuvinte, 
Din străluciri de stele 
Cântătoare, 
Din tot ce-n viaţă, 
Am pătruns.

Pe axa Locului şi-a Vremii

Simt că tot ce mă-nconjoară,
Intră-n mine şi se dizolvă-n
Sentimente şi idei,
Ce-ncearcă să rămână 
prin Cuvânt,
Plăcută amintire,
Pe axa locului 
Şi-a vremii.

Elena Stroe Otavă

Pasărea
Phoenix

(Scriitorului Gheorghe Stroe)

Focul năprasnic arde aripile gândului,
Ochii albaştri ca cerul în jar se topesc,
Când cenuşa curge peste slava 

cuvântului,
Flăcări înalte speranţe şi dor istovesc!

Peste arbori, trece ţipăt de păsări,
Spulberă vântul cenuşa 

Inimii însingurate, cerul de plumb
Cade sfărâmat, în zgomot de clopot,
Plânsul încremeneşte în lumina 

verii însângerate!

Când ploi de stele pe cerul negru 
se ivesc,

Eu sper ca din cenuşă noi flăcări 
să ţâşnească,

Şi Pasărea Pheonix în zbor înalt 
să crească,

Cuvintele tale ca stele pe cer să 
înflorească!

Înalţă-te, Poete, şi cântă din nou, 
pe Câmpiile Elizee!

Printre stele
(Scriitorului Gheorghe Stroe)

Valuri leneşe se sparg 
la ţărmul tăcut,

Bolta neagră, plină de stele 
peste mare a căzut,

Din fereastră, caut pe cer 
chipul tău nevăzut,

Printre stele, pe cer, 
deodată ai dispărut!

Unde eşti şi de ce nu te văd 
şi nu te mai aud?

Pe ce stea te-ai oprit să contempli
Steaua albastră de pe care te strig,
De aici, de jos, unde plâng 

şi mi-e frig?
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Pr. prof. dr. Mihail Milea

Sacrul 
în istoria omenirii

Religia face parte din istoria omenirii; ea ţine
de fiinţa umană. Orice fenomen religios este o hiero-
fanie, adică un act de manifestare a sacrului. În remar-
cabila sa analiză asupra modalităţilor experienţei re-

ligioase, teologul german Rudolf Otto a surprins trei aspecte ale sacrului: nu-
minosul propiu-zis; sanctum, ca valoare numinoasă opusă profanului, sacrul
ca pe o categorie a priori a spiritului, care-i îngăduie omului să descopere nu-
minosul ce se identifică cu sacrul. Otto a văzut în sacru un principiu viu, care
constituie miezul tuturor religiilor. Mergând pe urmele lui Söderblom şi ale
lui Otto, Mircea Eliade subliniază natura sacrului: ,,Sacrul se manifestă întot-
deauna ca o putere de un alt ordin decât forţele naturale”. 

Cu alte cuvinte, sacrul este cu totul altceva, care nu are nimic comun
cu profanul, adică lumescul din acest Univers. Sacrul este ca şi lumina, cu to-
tul diferită de întuneric. Lumina nu se împacă cu întunericul, nici sacrul cu
profanul. Mântuitorul Hristos - Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în istoria umană
pentru a transfigura istoria, omenirea întreagă. Prin Iisus Hristos, timpul şi
spaţiul au primit o dimensiune sacră. Fără coborârea lui Dumnezeu în istoria
omenirii, noi, oamenii, nu aveam acces la sacralitate. Sanctuarul, adică Bise-
rica, este spaţiul sacru de întâlnire a omului cu Dumnezeu. În spaţiul liturgic
are loc un transfer de energii divine necreate despre care vorbesc Sfinţii Maxim
Mărturisitorul şi Grigore Palama. Biserica este locul de sfinţire a omului, dar
este în acelaşi timp şi axis mundi. 

În marile religii asistăm la valorizarea sanctuarului atât ca imago mun-
di, cât şi ca reproducerea pământească a unui arhetip ceresc. Dur-an-ki ,,legă-
tura dintre cer şi pământ” este numele sanctuarelor de pe Nippur şi Larsa. În
Babilon, templul este ,,casa temeliei cerului şi pământul”. Bethel în Biblie,
(Facere, 28, 18-19) este ,,casa lui Dumnezeu şi poarta cerurilor”. A rămâne în
spaţiul sacru înseamnă a te retrage de sub legile lumii profane, înseamnă a ac-
cede la o puritate inviolabilă, care a dat naştere, de pildă, la dreptul de azil în
biserici. În calendarul religios avem anumite zile sacre, când oamenii sunt
chemaţi să se apropie cât mai mult de Dumnezeu. 

Toate evenimentele din viaţa Mântuitorului Hristos: naşterea, botezul,
crucificarea, învierea etc. sunt consemnate în calendarul bisericesc, arătându-se
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că în derularea timpului liturgic există borne sacre ale timpului. De-a lungul
istoriei, sacrul s-a manifestat nu doar în viaţa personală a omului, ci în toate
manifestările lui. Omul a sacralizat arta, ştiinţa, limbajul. Religia este plină de
simboluri spirituale care sunt codificări ale sacrului. Fiecare element religios
are o explicaţie, un sens, o valoare spirituală. În timpul slujbelor bisericeşti,
nimic nu este întâmplător. Toate au o logică, un mesaj, o semnificaţie clară. 

Toate religiile care s-au perindat de-a lungul omenirii sunt nişte labi-
rinturi ce caută Lumina despre care Iisus Hristos a spus aşa: ,,Eu sunt lumina
lumii” (Ioan 8,12). În paradis, omul a trăit cel mai adânc şi plenar starea reli-
gioasă. În rai, primii oameni Îl aveau pe Dumnezeu în faţă, le vorbea ,,gură
către gură”. Din prima clipă când protopărinţii omenirii au căzut în păcatul
neascultării, sentimentul religios s-a întunecat. Din cauza acestui păcat, Adam
şi Eva au fost izgoniţi din rai. De-a lungul istoriei, oamenii au căzut din ce în
ce mai mult în întuneric, pierzându-L pe Dumnezeu ca Existenţă supremă. 

Tot Vechiul Testament înseamnă căutarea lui Dumnezeu, alergarea
după Mântuitorul promis încă din paradis (Facere 3,15). Mircea Eliade, un
mare istoric al religiilor, a scos în evidenţă prin toate studiile sale erudite că
noţiunea de ,,sacru” a fost mereu prezentă de-a lungul istoriei umane. 

El vorbeşte mereu despre ,,homo religiosus”. Ca şi Pettazzoni, Eliade
insistă asupra istoricităţii oricărei creaţii religioase şi asupra necesităţii ca şti-
inţa religiilor să înţeleagă din punct de vedere istoric orice gândire religioasă.
Tot el afirmă că ,,orice fenomen religios este un eveniment al istoriei umane
şi trebuie plasat în cadrul acestei istorii”. 

Viaţa noastră este legată de Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de
credinţa noastră, de acceptul nostru pentru a exista. Dacă cineva nu crede în
existenţa soarelui, soarele îşi vede în continuare de mersul lui, de lucrarea lui.
Nu ne întreabă nimic soarele, el ştie ce să facă şi fără acceptul nostru. La fel
se întâmplă şi cu Dumnezeu. El îşi vede de treaba Lui, care înseamnă provi-
denţă, adică purtarea de grijă faţă de acest Univers în care trăim şi noi, oamenii.
Creştin fără Dumnezeu, fără acceptarea lui Hristos ca şi Salvatorul lumii nu
există. A fi creştin înseamnă a fi cu Dumnezeu; a trăi cu Hristos şi pentru Hris-
tos. A fi creştin înseamnă a te uni fiinţial cu Hristos aşa cum a făcut Sfântul
Apostol Pavel, care spunea galatenilor aşa: ,,nu mai trăiesc eu, ci Hristos
trăieşte în mine” (Galateni 2,20).

Dumnezeu se află veşnic în comuniune cu El, dar şi cu noi oamenii.
Când spunem Dumnezeu zicem Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, care
formează o singură dumnezeire. Între aceste Persoane divine există o perma-
nenţă comuniune, dăruire, revărsare de la o Persoană spre celelalte. Ortodoxia
deţine tot adevărul. Ortodoxia este Hristos. Toate aceste adevăruri le găsim în
Evanghelie, în Biblie sau Sfânta Scriptură şi le descoperim mereu în Biserică.
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Laura 
Cozma 

decenii de aur îngropate-n mâl

te iubesc mai mult decât 
un orb iubește lumina
sunt cerșetorul orelor incomplete
deși aș putea fi un maur 
ce ar lupta cu sine pentru sine 

când Salvador Dalí a creionat femeia
pe o bucată de carton 
culorile pastelate au impregnat
venele tale  sufletul ei 
s-a ascuns în spatele craniului
apoi ai râvnit-o în alte femei 
cinci decenii 

în cârciumă un băiat îmbrăcat în
negru îți făcea cu mâna
atunci / am suflat viață 
peste umbra ta răstignită 
deasupra lumii

Adam

înainte să apar nu am fost întrebată
dacă puteam aș fi ales 
să fiu durerea- să mă preling 
de pe obrazul tău stâng
în inimă până mi-ai fi dorit existența
dar dormeai fără să tresari 
la suferința neexistenței mele

Adam 
acum sunt femeia care 
se îmbracă în roșu 
pe sub hainele negre
în timp ce tu ți-ai ales o altă Evă
cu care să deflorezi Paradisul 
zidit Unul în celălalt

îți amintești?
parcă era un joc de puzzle
fiecare presimțea piesa următoare 
azi îl străpungi din colțul buzelor ei
până în tălpile toamnei

Adam 
în catacombele gândului șobolanii
se hrănesc din trupul meu putrezit
râzi dar nu știi că te vei împleti 
în mine cu plânsul 
unui copil nenăscut

Iubirea ca un atol

azi-noapte m-am gândit 
pentru ultima dată la tine
dirijai valurile cu pensula
și oceanul s-a făcut verde
și începutul acela cât un fir de nisip
se umplea de sidef
așa s-a născut dragostea:
am navigat sute de nopți-lumină
pe o corabie fără ancoră 
în ochiul furtunii 
auzind deseori fluieratul 
de durere al delfinului

nu
nu mai pot îndura iubirea 
neîncrederea lovește în rafale
inundă țărmul
azi am nevoie de o ancoră 
să nu mă înec
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Alter ego

pe paleta lui da Vinci a mai rămas
doar negrul din care 
lacrimile Giocondei se scurg 
ea ieșea uneori din ramă 
și îl revendica făceau dragoste 
până se sfâșia pânza
zâmbetul era mereu altul
și el urca din colțul buzelor ei
într-un alt tablou

îmi spuneai că noaptea 
e o femeie geloasă
hipnotiza pictorul la frontiera 
dintre iubire și ură

linia aceea se îngroașă 
ca o ceață pe un câmp de război
soldații stau în tranșee 
în pântecul unei mame
gemetele se împletesc spre cer 
într-un cordon ombilical
aerul lăptos e singura certitudine 
din care sug înfricoșați
viața e un tablou 
în care vopselurile 
învață aceeași limbă

recunosc aș vrea să pot 
spânzura timpul să-i văd 
secundele ieșind pe gură 
ca niște șobolani translucizi

privești/ privești/ privești
cum moartea intră în mine 
ca un nisip alb și fin

vino! pentru tine 
aș putea fi vasul smălțuit 
din care da Vinci încă bea apă

Nostalgie în doi

cerul se loveşte de lumină
trece prin membranele celulelor
caută punctul neatins
din care pulsează cosmosul nostru

un copac şi-a întors rădăcinile 
spre cer

îi admir florile moarte
ascunse în pământ
acolo stă frumuseţea

Dâmboviţa surâde straniu
te vede în mine ascultă
cântecul nostalgiei vărsat 
în paharul meu de Bourbon
veghezi cu privirea-ţi crudă 
prin lună

pietrele au mărturisit
în haosul din Regie 
se adăposteşte liniştea
în pasul meu stă pasul tău
ţi-ai făcut culcuşul în mine

când Michelangelo îl căuta 
în piatră pe David
trupul tău era deja sculptat 
de dalta buzelor mele
ne-am împletit sufletul şi trupul
în cele două spirale de ADN

cerul s-a înnegrit de lumină
plouă cu cenuşă fosforescentă
eu fac dragoste cu poezia

Erotikon

lumina întinde cearceaful
iar brațele tale îmi sfărâmă trupul

asfințim unul în celălalt
culorile fac implozie 
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în cutele lumii noastre
ți-am șoptit în timp ce dormeai 

brațele tale ar putea fi 
singura dimensiune a universului
m-aș putea destrăma ca să devin 
punctul acela minuscul
de la care a început totul

dar nu mai e timp tăcerea e piatra
care sfâşie pânza de paianjen
dintre noi și ei

simt cum mă pierd în mulțime

ACTION !

plouă dar picăturile fug de mine 
durerea e prea mare 
chiar și pentru ele 
gust vina 
aroma mărul mâncat pe jumătate 
mă străpunge prin interior
lebedele dansează într-un cerc mistic 
ele hrănesc ploaia cu poftă

ziua de ieri se îngroapă 
în cea de azi
plânsul copilului nedorit 
se aude din pântecul mamei 
pe scena de foc 
actorul încă repetă
peste câteva minute 
publicul pedant va căuta 
himera în nimic
ei nu văd 
din gură le ies hiene 
ce se mănâncă între ele
plouă dar ei nu simt picăturile 
îi transpun într-un sipet al răului 
pe care Regizorul 
îl va închide într-o zi

Ionel Zaharia
Reverie

Iar mă încearcă nostalgia
Și-aș vrea, în nopțile rebele,
Să-mi fii aproape, carra mia,
Nu plăsmuire-a minții mele.
Acum, când iarnă este, iată,
A pune ger peste cuvinte
Și ochiul zării se dilată
Precum cătarea unei flinte,
Tânjește după tine patul
Și mâinile, cândva gonace,
Când vânătorul și vânatul
Cădeau, mai către zori, la pace.

Amintire

Sunt clipe-n care reînvie – 
Ca scurte fulgere de vară-
Momente din copilărie
Sau clase mici de la „primară”.
Mama, pe prag de înserare,
Pregătea frângerea de pâine,
Când tata se ivea din zare,
Și azi ca ieri, și ieri ca mâine
Iar noi, țâncii de două șchioape,
Rosteam mici rugăciuni și ambre
Vesteau că îngerii-s pe-aproape
Și, poate, ne zăresc prin țambre.
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Dumitru K. Negoiţă

La Vipereşti s-a
stins o lumină

Unul dintre cei mai importanţi susţinători morali ai consolidării casei
părinteşti în vederea utilizării acesteia drept - Casa de cultură sătească Ur-
soaia, este rudă cu o mare personalitate a ştiinţei şi culturii româneşti şi euro-
pene, fost membru al Asociaţiei Celebrilor Savanţi din Chicago (SUA), Ştefan
Bârsănescu, fost profesor universitar la Iaşi. Rudă cu scriitorul Ion Caraion
(Stelian Diaconescu). Bun prieten cu scriitorul Nicolae Gâlmeanu, membru
titular al USR şi cu alţi scriitori, a fost profesorul Dumitru Mihai. 

Cel care a plecat dintre noi pământenii. A plecat să se întâlnească,
acolo sus, cu măicuţa şi tataie, cu rudele sale, cu profesorii săi şi cu alţi prie-
teni. Profesorul Dumitru Mihai, a fost unul dintre cei mai loiali şi devotaţi co-
laboratori ai revistei noastre ,,Uscând o lacrimă”. A fost unul care a pus umărul
ca această publicaţie să poată să-şi continuie demersul său. 

Pentru cine nu-l cunoaşte, profesorul Dumitru Mihai, s-a născut la 16
august 1942, în satul Ursoaia, comuna Ruşavăţu (azi Vipereşti). Mama sa Ma-
sinca provenind din marea familie a Bârsăneştilor din Vipereşti. Tatăl său, Şte-
fan, un pomicultor de clasă, din Ursoaia, văr bun cu tatăl scriitorului din satul
Pălici, binecunoscutul Ion Caraion.

Dumitru Mihai, după absolvirea şcolii gimnaziale din Ruşavăţu, unde
a avut ca profesor de matematică pe un mare şi inimos profesor Ionicenţiu Da-
vidoiu, (o rudă a domniei sale, cel care l-a propulsat înspre această profesie),
a continuat liceul, absolvit la Pătârlagele, în anul 1960.

A urmat Facultatea de matematică la Universitatea Bucureşti, pe care
a absolvit-o în anul 1968. A activat ca profesor de matematică până la pensie.
Ca şi relaxare, a cochetat şi cu literatura, adunând-o în multe caiete. Adunate
fie în beci, fie prin propria-i bibliotecă ori prin locurile unde îşi desfăşura com-
plexa activitate. Pentru că profesorul a fost un mare iubitor de animale precum
vaci, oi, porci dar şi păsări precum găini, curci…De aici, se poate înţelege şi-o
altă mare iubire, iubirea de pădure, de văi, de dealuri, de câmpie, precum în
apropiere Depresiunea Cislăului.

În vremea tinereţii era un mare iubitor al handbalului şi, chiar l-a prac-
ticat. I se spunea Elefantul. Cînd primea mingea, sărea din 6 metri până în
poartă. Ar fi putut să joace chiar într-o echipă din  primul eşalon, dacă n-ar fi
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iubit atât de mult pământul şi zona natală. Desigur, iubea şi fotbalul. Apar-
ţinând cândva de regiunea Ploieşti, a fost un mare fan al Petrolului. 

Existând două şcoli gimnaziale în comună şi majoritatea din zonă, am
trăit bucuria să asistăm la multe activităţi sportive şi culturale din vremea de
dinainte de 1989. Printre creatorii acestor activităţi, se afla şi familia Mihai
cu soţia sa Margareta, aceasta fiind un eminent învăţător. Îi urmăream cu mare
bucurie, ei fiindu-mi nu numai naşi ci şi idoli.

După 1989, activităţile acestea cultural-sportive, din păcate, în co-
muna Vipereşti, de altfel ca şi-n multe alte comune, s-au diminuat. Precum al-
ţii, profesorul D. Mihai s-a apucat hotărât de îndeletnicirea cu creşterea şi
îngrijirea animalelor, acordându-le acestora foarte mult din timpul său, colin-
dând pădurea, văile şi dealurile…Spuneam că a cochetat şi cu literatura. După
ce a debutat în revista noastră ,,Uscând o lacrimă”, a realizat şi cu un volum
intitulat ,,Urmuziene”, prefaţat de Dumitru K Negoiţă şi comentat de binecu-
noscuţii scriitori Marin Ifrim, membru titular în USR şi Nicolae Gâlmeanu
(USR). De asemeni, pe lângă publicarea în ,,Uscând o lacrimă”, a mai fost pu-
blicat în ziarul ,,Opinia” din Buzău, ,,Amurg Sentimental” din Bucureşti, pu-
blicaţie care-i aparţine binecunoscutului scriitor Ion Machidon, membru titular
în USR.

Încă din anii 1960, de când se afla în armată, spre sfârşitul clasei a
III-a, ajutat de mama, am început să corespondăm prin scrisori. Aşa a început
apropierea noastră. După armată, s-a încadrat ca profesor şi-apoi a devenit stu-
dent. La început dialogurile noastre funcţionau ca de la profesor prieten, la
elev. După ce eram năpădit de întrebări, primeam sfaturi blajine, ca de la un
frate mai mare şi pe drept mai învăţat. L-am simţit mereu aproape, mai ales
de curajul pe care mi-l dădea, felicitându-mă de fiecare dată chiar şi de-o mini-
mă realizare. Ţin minte că la Concursul din armată ,,Cine ştie câştigă” - de
,,Ziua aviaţiei”, din  17 iunie 1973 -, anunţându-l că am obţinut locul I, a fost
prima oară când l-am simţit că s-a mândrit cu mine. Eram tare bucuros, dar, în
acelaşi timp şi doritor de a-l mai bucura. Mai departe, bucuriile aduse naşului
meu au fost serviciul, dar, mândria cea mare pe care i-am adus-o naşului a fost
atunci când după şcoala de arbitri de fotbal, am început să arbitrez în Campi-
onatul Judeţean. Profesorul Mihai era director de şcoală şi, când ne întâlneam,
deşi era la modă tovarăş, îmi zicea:

- Salut, domn arbitru! 
Eram copleşit, să aud din partea unui Director de şcoală o asemenea

adresare. Simţeam o încurajare, un îndemn la muncă.
O situaţie ceva mai grea a fost în anul 1978, când am trimis la ,,Viaţa

Buzăului”, Scrisoarea deschisă în care am evocat deficienţe şi căi de rezolvare.
Trimisă la primărie, cineva de atunci din conducerea primăriei l-a acuzat că
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m-a ajutat cu scrisoarea. Desigur, am fost conştient că nu puteam să-l implic
în nebunia mea. Dacă aş fi făcut-o, ar fi fost în joc profesia domniei sale pe
care o îndrăgea. Mi-a trebuit o vreme să conving că nici măcar nu ştia de nebu-
nia mea. Atunci, constrânşi de acest eveniment, ne-am rărit puţin întâlnirile,
reluându-le după ce s-au mai risipit acele suspiciuni.

Desigur, să pot aminti de toate întâlnirile noastre, ar fi necesare multe
coli de hârtie şi pentru a o scurta o să trec peste anii şi bucuriile pe care i le-
am adus după absolvirea postlicealului: Electronist şi automatizări industriale,
după absolvirea Şcolii de maistru sticlar, după alte cursuri unde am reuşit să
învăţ despre Determinism şi libertate.

Simplificat, profesorul prieten, m-a determinat să prind curaj în ale
învăţăturii şi, încet încet ne-am dobândit multe în comun în ceea ce priveşte
munca, sportul, cultura, educaţia. Pasionat şi de măruntele colecţii, am dorit
mult să pot să-l şochez pe profesorul prieten cu această îndeletnicire adău-
gându-i şi creaţii literare. Preocuparea acestora din urmă, profesorul prieten,
dobândind-o încă din anii de dinainte de 1980. Aşadar, trecând la anii de după
2000, la anii când a avut loc trecerea mea de la hobyul arbitrii-fotbal la…Paşi
nevăzuţi, discuţiile s-au aprins luând o traiectorie neaşteptat de bucuroasă,
plină de speranţe, care ulterior, multe dintre ele s-au canalizat înspre o traiec-
torie spirituală. Simţind prietenia şi mai adâncă, am pornit pe poteca mea, fără
să concurez cu cineva.

Profesorul D. Mihai cu matematica în suflet, animat, de acum şi de
poteca mea şi de trainica şi sincera prietenie, dar, de acum, şi de îndemnul
meu, uneori prea des utilizat, a căutat caietele, prin beci lăsate şi care, tehnore-
dactate de mine, au luat drumul editurii şi tipăririi volumului ,,Urmuziene”. 

Un bilanţ al matematicianului-poet Dumitru Mihai, însemnând şi mân-
dria sa, prezentată la Sărbătoarea celei de a IV a Ediţie a Monumentului de la
Ursoaia. Cum că a dat ţării, Americii, Germaniei…Belgiei, oameni mari, care
i-au fost elevi. Desigur, meditaţiile sale la matematică au fost gratuite.

De-o vreme, îndemnul meu, în lungile noastre dialoguri, fie telefonice,
fie în viu grai, era să adune manuscrisele, dar…n-a mai apucat că a venit…
stingerea! 

Stingerea acestei lumini a avut loc chiar în ajunul zilei onomastice a
sa şi a semnatarului acestui articol. Dumitru Mihai şi-a petrecut ultima zi ono-
mastică, alături de familie, de rude şi fini, de apropiaţi, de prieteni, de foştii
elevi, de oameni de cultură, fără să scoată un cuvânt pentru că sufletul său şi-a
luat zborul. La ceremonialul  din 27 octombrie 2018, tot zi de onomastică, Sf.
Dimitrie, o mare de oameni, cum de mult nu mai văzuse Vipereştiul, cei ce l-au
cunoscut au venit din Bucureşti, Rm. Sărat, Buzău, Braşov, Cislău, Pătârlagele,
din împrejurimi, să-l conducă  înspre drumul său de…Dincolo! 
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VITRALII LIRICE
Aida Oana Drugău

Verde busuioc

- Miroase, iubito a busuioc 
în tot locul

Şi-aici e răcoare şi cântă mereu
O pasăre mândră, în deal pe o floare
O pasăre mândră a lui Dumnezeu.

- Tu ce faci, îl întreb sfioasă în gând
Ţi-e bine acolo, îi oare cam frig?
Căci eu tot mereu mă gândesc 

într-un rând
De-i bine cu tine, nu ştiu 

mai nimic…

- E bine, iubito, mai zi-mi de la noi
De stânca din spatele casei, spre oi…
Livada cu meri e în floare acum?!
Miroase a sare, miroase a drum?...

- Tu ce faci, îl intreb 
cu disperare-n priviri

Nu văd, e-ntuneric şi noaptea e grea
M-apasă mereu reveniri…reveniri…
Nu ştiu dacă viaţa fu bună ori rea…

- Iubito, aici tot mereu eu pictez
Pe uşile Raiului, căci Dumnezeu
Încredinţare mi-a dat ca eu să creez
Livada cu meri şi chiar 

Chipul tău…

Adrian Costache
Somn

Pe un picior de scorpion,
Pe aripă de dragon,
Între stânci, printre ruine
Şi cetăţi de vrajă plină,
Bântuie un gând, prin somn,
Spirit ce-a plecat din om,
Pe lungimi de undă fină.
Mi-am văzut în faţă soarta,
Dependentă de trecut,
Soarta unui corp de lut,
Ce se-ntoarce la-nceput,
Făclie de apă vie,
Ghemotoc de energie,
Eşti a apelor sosie,
Roua cristalină eşti
Şi-n lumină străluceşti.
Stau în plapumă, e cald,
Mult mai lenevesc în pat,
Dimineaţa-i mohorâtă,
Ploaie şi mâzgă urâtă, 
Fac o tentativă mută,
Scot un deget să testez,
Dar apoi mă resetez.
Toamna, vânt de miazăzi,
Ce vibrează-n plină zi,
Mă trimite iar la somn.



Marilena Răghinaru

Căutări

Ai alungat urgia, sfidat-ai 
crud potopul,

Tărâmuri fermecate absurd 
ai colindat.

Să regăsești iubirea, aflând 
astfel norocul,

Ai înfruntat și Sfinxul, 
și Muntele-Ararat.

Umblat-ai, ca Homer, pe 
ape-ndepărtate,

Sperând ca Penelopa, pe mări 
s-o regăsești,

Nemesis, hotărâtă, spunea 
că ai dreptate

Ca-n sufletul tău veșnic să vrei 
să o zidești.

O căutai în toate femeile-ntâlnite,
Visând că-i Cleopatra, ai mers 

până-n Egipt,
Ca Cezar, te-nchinai, măreț, 

la piramide...
Prin antice istorii, iubirea n-ai găsit.

Orpheu ai vrut să fii, ca el să-i cânți
din liră,

De nimfă adorat și prefăcuți în mit,
Ți-ai fi dorit-o veșnic prințesa ta iliră,
Să-i fii romanul rege, etern 

îndrăgostit,

Să o sculptezi din fildeș, precum 
pe Galateea

Pygmalion odată sublim a reușit,
Doreai, din pasiune, să poți crea 

femeia,
Suflet să-i dăruiești și spirit ascuțit.

S-o preaslăvești în temple, prin 
vajnice altare,

Podoabe să-i oferi, din aur și argint,
Pururi să i te-nchini, slăvind-o-n

sanctuare...
O închidea dorința-ți etern în labirint.

Râvneai să fii Romeo, iubind 
o Julietă,

Luceafărul retras, visat de Cătălina,
Nu ți-ai dorit vreodată o dragoste

concretă,
Prin tainice simboluri, ai căutat 

divina.

Otilie ți-era, tu-Felix, visătorul,
Isoldă preadorită de-acel viteaz 

Tristan...
Prin cărțile citite, nu îți aflai odorul,
Prin recile romane, o căutai în van.

N-ai priceput de ce ne-ndurătoarea
soartă

Nu o lăsa defel s-apară-n drumul tău,
Dar Ea te aștepta, sfioasă și mirată,
Nu-n locuri legendare, ci-n... gara

din Buzău.

Dansează cu mine!

Plutește cu mine în dansul acesta,
Nu-mi spune că-mi sunt pantofii

stâlciți.
Îți stau bine cămașa, papionul 

RENAŞTEREA BUZOIANĂ 261



și vesta,
Propune-mi să fim, prin dans, 

fericiți!

Învârte-mă-n ring, nu-ți fie rușine
Că rochia mi-i veche, că tivul e rupt,
Mă poartă spre ceruri, spre sfere 

divine
Pe ritmul ce sună haotic, abrupt!

Ignoră că sunt stângace, naivă,
Strânge-mă-n brațe, sărută-mă blând!
Cu tine pe ring, doresc să fiu divă
Nu doar o banală femeie de rând.

Nu-mi reproșa că urechea-mi aude
Al muzicii glas într-un mod eronat!
Fiorul preasfânt sublim ne pătrunde
Când suntem un trup: femeie, bărbat.

Făurește magia, creează-o poveste,
Învață-mă pașii, excelent dansator,
De hâde priviri, suav mă ferește
Ținându-mă strâns, într-un mod 

protector!

De poți să m-ajuți neputința 
a-nvinge,

Spectacolul nostru să aibă succes,
Convinsă voi fi și te vei convinge
Că îmi ești, de soartă, de-a pururi ales.

Unei iluzii

Nu mai pricep care îți este chipul,
Ești o fantasmă, din neant venită,
Sfidând absurd iluzia și timpul,
Prin minți înfierbântate rătăcită?

Mai searbăd parcă ți-e acum cuvântul,
Nu mai creează magice povești,
Prin neguri vagi îi flutură veșmântul,
Cu vraja lui nu mă mai cucerești!

Misterul, ce mă fascina odată,
Pierdut-a din superbul său parfum.
Cu zahăr, vorba nu-ți mai e pudrată,
Icoana ta s-a prefăcut în scrum.

Cât adoram fireasca-ți strălucire,
Prin visuri, temenele îți făceam...
Constat c-ai fost o simplă rătăcire,
Nu chipul ce, și-n somn, îl veneram.

De ce dorești să îmi cerșești iubirea,
Când știu că îți eram indiferentă?
Te rog, lasă deoparte lingușirea!
La al tău farmec azi rămân absentă.

Morgană din himere făurită,
Nu mă-nfioară-al tău ecou postum,
Imaginea îți e de nori umbrită,
Rămâi etern în lumea ta de fum!

Şi-i toamnă iar

Miroase dur a toamnă și-a-ntristare
În viața ta, în viața mea păgână,
Se mistuie răstimpu-n calendare,
Un murmur trist natura iar îngână.

Și te privesc tăcut, și-aș vrea 
să-ți spun

Că nu mai pot, mereu, în 
al meu gând,

Să te divid, apoi să te adun,
Numărând toamnele pe rând.

Nici nu mă mai pricep să te strecor
Printre absurde semne de-ntrebare,
Să-mi fii ba coregraf, ba regizor
Pe scena dragostei, ades, imaginare.

Și mă privești pierdut și nu-nțelegi
Cum, deodată, vara asfințește,
De ce de mine vreau să te dezleg,
De ce, subit, iubirea se sfârșește.
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Prof. Ion Costea

POLIŢIA ȘI JANDARMERIA
JUDEŢULUI BUZĂU 

ȘI PROBLEMA LEGIONARĂ

Verificarea foştilor legionari era o metodă des uzitată de inspectorate,
Direcţia Generală de Poliţie (D.G.P.) şi Inspectoratul General de Jandarmi
(I.G.J.).

Pe 3 ianuarie 1939, I.R.P. Bucegi cerea Poliţiei Buzău să verifice doi
profesori, dacă au fost legionari: Dumitrescu Constantin, „profesor liceu bă-
ieţi”, şi Gheorghiu Maria, „directoare liceu fete”; ambii conduceau „Legiunea
străjereşte”. Poliţia Buzău raporta: „C. Dumitrescu, ce era prof. la L. Hasdeu,
făcuse politică liberală, dar se pare că înainte făcuse politică legionară. Prof.
M. Gheorghiu nu făcuse nici un fel de politică.

Era verificat şi Dimitrie Gh. Ionescu, directorul Liceului de băieţi
(Hasdeu), fost legionar, dacă mai activa în Gardă. Răspunsul Poliţiei Buzău:
„Prof. nu mai activase în legiune după suspendarea activităţilor politice”.

Subsecretariatul de Stat al Propagandei, cu Ord. 82/1939, se adresa
Prefecturii Buzău: „a pune în vedere ziarelor din oraş să publice în întregime
discursul d-lui Armand Călinescu în numărul ziarelor de la 22.I.1939”, dacă
nu o făcuseră în 15 ian.. Era vorba de discursul „Frontului Renaşterii Naţio-
nale”, rostit de ministrul de Interne A. Călinescu la radio.

„Ordinul de Informaţie nr. 3/20 ian. 1939” atenţiona Legiunea de Jan-
darmi Buzău că sunt răspândite zvonuri că C. Z. Codreanu nu fusese împuşcat,
că fugise în străinătate sau fusese ascuns din ordinul guvernului - toate acestea
pentru a ţine „treaz spiritul legionar printre foştii aderenţi ai acestei mişcări,
care în prezent au părăsit-o”.

Cu Ordinul nr. 6/29 ian. 1939, L. J. Buzău era informată că Legiunea
încerca să-şi reia activitatea la nivel de cuiburi: „În aceste cuiburi nu vor intra
decât membrii care s-au dovedit în ultimul timp gata pentru orice sacrificiu
sau sunt vechi militanţi în mişcare” şi nu mai mult de trei persoane.

Ordinul 84 al Ministerului de Interne se adresa tuturor bibliotecilor
din ţară ca acestea să scoată din circulaţie toate publicaţiile cu caracter legionar.
Publicaţiile de acest fel, cu numere omagiale, să fie distruse. Dacă erau publi-
caţii independente şi doar cu articole ocazionale, să fie păstrate.

Telegrama I.R.P. Bucegi către Poliţia Buzău din 3 febr. cerea situaţia
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clădirilor din oraşul Buzău. Apare şi raportul Poliţiei Buzău, din 4 febr.:
„Oraşul Buzău avea avea 3.924 clădiri din zid şi 3.150 clădiri din lemn. Totalul
era 7.074 clădiri. Oraşul Mizil avea 1.775 clădiri. 

Ordin[ul] circular nr. 45/7 febr. 1939 dădea în urmărire generală pe
„legionarul Horia Sima. (...) E posibil să poarte perucă, ochelari, să fie deghizat
în ţăran, muncitor etc., chiar femeie”. Ordinul era ca toate persoanele sosite
în localitate să fie cercetate.

Interesul legiunii pentru strângerea de fier vechi fusese criticată de in-
stituţiile statului. Prin Ordinul circular nr. 48/9 febr. 1939, Ministerul Înzes-
trării Armatei, Inspectoratul General Tehnic cereau unităţilor străjereşti şi
premilitare să strângă fierul vechi, deoarece realizau o activitate patriotică.

Într-un alt ordin, din 11 mart. 1939, se arăta că unităţile străjereşti a-
veau ordin de a strânge şi valorifica fier vechi, oase, plante medicinale etc.,
iar posturile de jandarmi (p.j.) urmau să le dea concursul.

Prin „Ordin 66/2 mart. 1939” se preciza: „Nu se mai arestează săteni
pentru chestiuni de ordin politic” - desigur, legionari. Ordinul aparţinea coman-
dantului L. J. Buzău, col. T. Sfetcu, care a dat p.j., desigur, pe baza ordinelor
primite de la I.R.J. - şi care aduceau o oarecare îmbunătăţire a soartei legiunii,
din mediul rural. Legionarii vor rămâne, pe mai departe, sub supraveghere; în
cercetări nu se admit „mijloace brutale”; deţinătorii de manifeste, broşuri le-
gionare, nu vor mai fi arestaţi pentru a fi deferiţi justiţiei, ci li se vor confisca
aceste mateiale pentru a fi distruse. „Deocamdată se suspendă percheziţiile la
sătenii bănuiţi de politică interzisă”. Nici preoţii nu vor mai fi urmăriţi pentru
activitatea legionară ce-au desfăşurat-o în trecut.

La „Decretul nr. 4.072/5 dec. 1938”, de revizuire a cetăţeniei evreilor
din România, Ministerul de Interne aducea precizările: evreii revizuiţi şi care
aveau decoraţii de război (1916-1918), cei citaţi prin ordine de zi în armată,
invalizii de război, soarta lor se va decide la D.G.P.. Se preciza că alte etnii
(germani, maghari etc.) nu intrau sub incidenţa legii.

Moartea premierului Miron Cristea, patriarhul Bisericii Ortodoxe, pu-
nea autorităţile în alertă, mai ales în Capitală. Aici se aştepta ca „elemente le-
gionare teroriste vor căuta să producă dezordini în Capitală”. Se cerea auto-
rităţilor ca elementele periculoase „să fie strict supravegheate, iar personalul
de poliţie din gări şi bariere să fie întărit cu personal care cunoaşte pe legionari,
semnalizându-se orice deplasare suspectă spre Capitală”.

Erau alertate şi punctele de frontieră, ca să nu intre-n ţară legionari
periculoşi. Telegrama I.R.P. Bucegi, din 9 martie 1939, către Poliţia Buzău or-
dona: „razii zilnice, îndeosebi în timpul nopţii, supraveghindu-se gările şi ele-
mentele suspecte”. Poliţia Buzău urma, ca în fiecare zi, la ora 1900, să raporteze
situaţia din teren.
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Telegrama I.R.P. Bucegi, din 16 martie, către Poliţia Buzău, interzicea
orice conferinţă, adunări ce-ar fi susţinut pe d-na Alexandrina Cantacuzino din
Bucureşti. D-na era trecută pe lista celor supravegheaţi permanent. Ca urmare,
Poliţia Buzău a luat legătura cu Prefectura Buzău ca aceasta să nu-i dea apro-
barea.

„Ordin[ul] circular de urmărire nr. 257.143/21 martie 1939” era în-
dreptat împotriva unui locotenent de la Regimentul Călăraşi-Braşov implicat
în trecerea peste graniţă a unor legionari. Tot în acest ordin se cerea arestarea
unor legionari din conducerea Mişcării Legionare: V. Vojen, M. Dumitrescu
Bova s.a.. Era trecut şi H. Sima, numai că acesta trecuse graniţa pe 4 februarie,
urmat de alţi legionari.

Telegrama I.R.P. Bucureşti (Bucegi) către Poliţia Buzău, din 24 mar-
tie, cerea raportarea tuturor legionarilor „care au părăsit localitatea de origine
sau ultimul lor domiciliu”. Poliţia Buzău răspundea: niciun legionar nu pără-
sise localitatea iar legionarii erau atent şi permanent urmăriţi.

Ziarul „Vocea Buzăului”, din 30 martie 1939, anunţa pe noul şef al
Poliţiei Buzău, „Gh. Roseteanu, fost chestor la Soroca şi la Tulcea”. Fostul
şef, George Angelescu era trecut la I.R.P. al Ţinutului Bucegi.

Prin noua lege care prevedea obligativitatea proprietarilor de a înre-
gistra persoanele aflate în imobile, se încerca şi se reuşea o stopare a şederii.
Poliţia Buzău se adresa D.G.P., în 8 aprilie, cerându-se, pentru aplicarea legii,
8.000 cărţi de imobil, 4.000 fişe nr. 1, 4.000 fişe nr. 2, 2.200 fişe nr. 3, 2.000
fişe nr. 4.

„Consiliul de colaborare administrativă”, un fel de organism de con-
ducere colectivă a judeţului Buzău, în 10 aprilie 1939, aproba listele cu permi-
sele port-armă (alcătuite de Poliţia Buzău şi L.J. Buzău). Cum am prezentat
mai sus, legionarii erau excluşi din aceste liste. Mulţi cetăţeni (de încredere şi
fără vicii) primeau astfel de permise. De exemplu, în comuna Nehoiu, 30 de
persoane aveau cererile aprobate, în Săhăteni 19 persoane, în comuna Lapoş
49 de persoane etc., în total 750 de persoane.

Probabil că legionarii respinşi avuseseră un altfel de permis pentru
arma lor din dotare (în general, arme de vânătoare). Cum erau consideraţi peri-
culoşi pentru regim, li se ridicaseră permisele.

„Ordin circular nr. 22.214/25 mai 1939” prezenta, în copie, un mani-
fest legionar descoperit la Craiova. Manifestul, dacă nu era făcut în labora-
toarele Siguranţei, era o chemare la unitate şi luptă: „Legiunea trăieşte, să ducă
lupte şi acum, că pe lângă cadavrele camarazilor ne ascuţim săbiile pentru nă-
praznica răzbunare.” S-a înfiinţat „detaşamentul acoperit D.S.L.A care va in-
specta toate unităţile din Ardeal, începând cu data de 1 Mai”, că „drumul luptei
va fi sângeros de aici  încolo (...), au rămas 468 cadavre de camarazi. (...) Sân-
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gele lor strigă răzbunare”.
Printr-un nou „Ordin circular 278/15 ianuarie 1939” se hotăra pentru

membrii legionari şi P. N. Creştin, dacă „nu mai nutresc astfel de idei şi au de-
venit oameni de ordine, înscriindu-se în Frontul Renaşterii Naţionale, vor fi
şterşi din registru” (de curente politico-sociale unde erau trecute persoanele
periculoase regimului). Dacă poliţistul (jandarmul) are bănuieli asupra lor, vor
rămâne înscrişi în continuare. Ordinul cerea şi o situaţie a persoanelor care
urmau să beneficieze de această clemenţă.

Nu cunoaştem o astfel de raportare. Probabil că unele persoane au
beneficiat de bunăvoinţa autorităţilor. Dar majoritatea au fost scoşi din registru,
deoarece poliţistul (jandarmul) îşi asuma un mare risc.

Din 2 august 1939, corespondenţa L. J. Buzău către „Regimentul 2
jandarmi Bucegi, Biroul 3 Poliţie”, în care se spunea: „Pe teritoriul legiunii
de jandarmi Buzău foştii membri în mişcarea legionară nu mai activează sub
nici o formă pentru organizarea acestei mişcări”.

F.R.N. nu accepta în rândurile sale evreii. Printr-un ordin din 9 august
se cerea verificarea informaţiei că unii evrei ar purta insigna F.R.N. şi a se ur-
mări cine dăduse autorizaţia utilizării insignei.

D.G.P. adresa, în 9 august, Poliţiei Buzău ordinul de a se intensifica
activităţile poliţieneşti contra P.C.R.. Se cerea supravegherea îndeaproape a
comuniştilor, a li se depista activitatea politică şi legăturile ce le au. D.G.P.
ştia de şedinţa Kominternului din 24 mai 1939 de la Moscova şi ordinele date
comuniştilor români pentru „o acţiune revoluţionară directă”. Se ştia că la Paris
se va crea un birou special ce va coordona activitatea P.C.R., că mulţi emisari
vor fi trimişi în România de Komintern.

Ordinul de informatiuni, din 1 septembrie 1939, adresat tuturor struc-
turilor poliţieneşti (Poliţie, Jandarmerie), atenţiona că la diferite facultăţi s-au
găsit manifeste cu caracter legionar („camarazi nu uitaţi cauza morţilor”) şi
cerea creşterea vigilenţei.

Telegrama din 3 septembrie 1939 a I.R.P. Bucegi cerea Poliţiei Buzău
„o acţiune energică pentru identificarea celor care fac propagandă, care acti-
vează şi în prezent în fosta organizaţie Garda de Fier”, deoarece „s-a stabilit
că au început să-şi organizeze cadrele”.

D.G.P. aflase de revenirea în ţară a lui H. Sima - şi, pe bună dreptate,
avea de ce să se teamă de el, cerându-se, pe la jumătatea lunii septembrie 1939,
arestarea lui.

Miti Dumitrescu se întorsese în ţară de la Berlin în iunie 1939, iar pe
15 august revenea din Gemania şi H. Sima. Obiectivul echipei morţii legionare
- asasinarea premierului Armand Călinescu.

În 18 septembrie, I.R.P. Bucegi se adresa şi Poliţiei Buzău cu infor-
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maţii despre Circulara legionarilor S.T.B- (din 2 august) în care se spunea:
într-un război al României cu Germania şi Italia, legionarii nu vor lupta. Pe
verso documentului era notat răspunsul Poliţiei Buzău ce urma să-l înainteze
inspectoratului: în localităţile judeţului Buzău nu ajunsese această circulară
legionară.

Prin „Ordin circular 452/19 septembrie 1939”, adresat Poliţiei şi Jan-
darmeriei se cerea arestarea unui grup de legionari periculoşi: H. Sima, V.
Silaghi, V. Vajeu, V. Trifa, pr. Dumitrescu Borş, care, în 15 septembrie 1939,
intraseră fraudulos în ţară şi, înarmaţi, se îndreptau spre Bucureşti. Se cerea
supravegherea gărilor, staţiilor de autobuz etc. şi a legionarilor ce ar fi putut
avea legături cu urmăriţii.

Şi acest ordin, ca multe alte ordine, demonstra că D.G.P. şi I.G.J. nu
aveau un control riguros al acţiunilor teroriste legionare, că din lista prezentată
doar H. Sima se afla în ţară, că nu se ştia absolut nimic de derularea planurilor
echipei lui Miti Dumitrescu.

Inevitabilul s-a produs pe 21 septembrie 1939, când echipa morţii con-
dusă de Miti Dumitrescu îl executau pe A. Călinescu, asasinul lui C. Z. Co-
dreanu.

Pe lângă executarea grupului Miti Dumitrescu, după unele surse chiar
la locul crimei, D.G.P. îşi continua investigaţiile pentru a descoperi implicarea
în atentat şi a altor legionari.

În toată ţara apărea următoarea „Publicaţie”: „Din declaraţiile asasi-
nilor primului Ministru al Ţării, Armand Călinescu”, implicat în omorârea pre-
mierului era şi av. Ion Herghelegiu, evadat din Spitalul Bucureşti. Autorităţile
cereau sprijinul populaţiei în a-l captura pe legionar, Totodată, ameninţau pe
cei care l-ar ascunde că vor fi pedepsiţi, conform art. 284 Cod Penal Regele
Carol II, „sub învinuirea de favorizare la crimă”.

I.R.P. Bucegi se adresa Poliţiei Buzău, pe 1 octombrie 1939, cu infor-
maţii despre activitatea comunistă din ţară, deci, şi la Buzău: Comitetul Central
al P.C.R., pe 2 octombrie, va răspândi în toată ţara „un manifest de propagandă
din cele găsite în ultimul timp în editura clandestină a partidului”. Manifestul,
semnat „Comitetul regional din Moldova al Partidului Comunist din Româ-
nia”, fusese găsit în noaptea de 6/7 mai 1939 şi ar fi militat pentru o alianţă
rapidă România U.R.S.S., la agresiunile viitoare ale Guvernului (iar prima vic-
timă va fi poporul polonez).

Apărea şi răspunsul Poliţiei Buzău - nu s-au găsit la Buzău aceste ma-
nifeste. Urma şi un al doilea răspuns către inspectorat: „nu a fost semnalată în
localitate nici o urmă de activitate a Partidului Comunist Român (...), foştii
comunişti sunt continuu supravegheaţi”. 

„Ordin de informaţiuni 38/3 octombrie 1939”, la capitolul „Problema
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legionară”, cerea L. J. Buzău să raporteze: „dacă curentul [legionar] mai exis-
tă” şi de cine mai este susţinut; identificarea conducătorilor legiunii şi atenta
lor supraveghere; supravegherea simpatizanţilor; „Mijloace de acţiune; iden-
tificarea celor care au căutat să se ascundă (...), bănuiţi că nu sunt străini de
mişcare”.

Un alt „Ordin de informaţiuni nr. 3/5 octombrie 1939” reproduce un
manifest legionar: „Legionari / Nu luptaţi contra Germaniei. / Nu luptaţi contra
Italiei. / Nu vă lăsaţi induşi în eroare de presa jidovească. / Legionari - se apro-
pie victoria. / Boicotaţi guvernul care v-a înşelat, va maltratat şi astăzi vrea să
vă arunce în focul pierzaniei. / Fiţi gata de luptă. / Semnalul va suna curând”.  

Intrarea refugiaţilor polonezi în România speria autorităţile că aceştia
vor vinde „arme şi muniţii cetăţenilor români” şi în special „elemente[lor] te-
roriste”.

Cum mobilizările se desfăşurau din plin, marea problemă a auto-
rităţilor era să ştie unde sunt „legionarii mobilizaţi, ofiţeri şi grade inferioare”,
unităţile militare unde erau repartizaţi, de sigur de frica unei lovituri de stat
organizată de legionarii mobilizaţi (şi înarmaţi).

Poliţia Buzău, primind telegrama de la I.R.P., în 14 octombrie, ora
2230, trebuia rapid să facă centralizarea pe oraş. Răspunsul era cerut în maxi-
mum două zile şi urma să fie trimis prin curier special. 

Pe capul lt. Anghel Dragomir din Regimentul 6 Braşov, dat în urmărire
generală în 31 martie 1939 pentru trecerea frauduloasă a unor grupuri de le-
gionari, se punea acum, în octombrie 1939, marea recompensă de 15.000 lei
pentru capturarea lui.

„Ordin de informaţii nr. 41/17 octombrie 1939” aducea L. J. Buzău
informaţia: tineri „de ambe sexe, simpatizanţi ai fostei mişcări legionare,
poartă doliu în semn de exteriorizare a durerii lor, pentru executarea asasinilor
fostului prim-ministru Armand Călinescu”. Aceştia urmau, ca la 40 de zile, să
le facă parastase în toată ţara sau unde sunt preoţi legionari.

I.R.P. Bucegi se adresa şi Poliţiei Buzău, în 18 octombrie 1939, „pen-
tru descoperirea legionarilor terorişti” şi a „depozitelor de muniţiuni şi arma-
ment”. Ca urmare, se cerea percheziţii la toţi legionarii consideraţi capabili de
acte de teroare, la cei bănuiţi că ar avea arme, că pot avea bani pentru a cum-
păra arme.

Se ştia că H. Sima se afla în România. I. R. P. Bucegi, cu Ordinul 21.
491/20 octombrie 1939, revenea la ordinul din 13 octombrie şi înainta Poliţiei
Buzău trei fotografii ale lui Sima şi semnalmentele lui - pentru arestare. Iată
semnalmentele: „statură potrivită, mai mult scundă, fruntea înaltă şi înclinată,
păr castaniu bogat şi neted, pomeţii obrajilor eşiţi, nasul drept, cu o uşoară co-
coaşe la mijloc, urechi mari şi puţin depărtate (...), mersul uşor legănat.”
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În întreprinderi industriale şi posturi de conducere „sunt plasaţi inte-
lectuali, foşti în mişcarea legionară sau simpatizanţi”. Avocaţii (legionari sau
simpatizanţi legionari) îi sprijină tacit, „că le apără interesele”, Şefii „de auto-
rităţi din Capitală” au primit manifeste legionare: „Trăiască România naţiona-
listă”, „Trăiască Italia, Germania, Spania”, „Jos presa jidovită din Capitală”,
„Presa jidoviză minte”, „Nu lupta contra Germaniei şi Italiei” - erau date ca
dovezi clare, în „Ordin informativ 43/4 noiembrie 1939”, că Mişcarea lucra
din plin. 

Regimentul 2 Jandarmi Bucegi chestiona şi L. J. Buzău dacă legionarii
din judeţ dau în biserici pomelnice pentru C. Codreanu şi ceilalţi legionari
morţi. Răspunsul L. J. Buzău: „nu s-au dat pomelnice prin biserici pentru legi-
onarii morţi”. 

Telegrama cifrată a I.R.P. Bucegi către Poliţia Buzău, în 13 noiembrie,
ora 2445, cerea foarte urgent să se raporteze telefonic „fişa complectă referitor
la activitatea legionarilor din raza D-vs aflaţi actualmente în lagăr, arătând pre-
cis rolul avut de fiecare în mişcarea legionară, activitatea desfăşurată înainte
şi după dizolvarea partidelor politice, încadrarea în fapt şi date concrete şi pre-
cise”.

Regimentul 2 Jandarmi Bucegi cerea L.J. Buzău: dacă legionarii trimi-
teau bani legionarilor din închisori; dacă legionarii strâng bani pentru ei. Se
cereau lămuriri de provenienţa banilor primiţi de legionarul Ion Potecaşu din
Cărpiniştea, judeţul Buzău, cu studii de teologie la Cernăuţi şi internat pe 15
februarie 1939 „de chestiunea municipiului Cernăuţi”. Răspunsul L.J. Buzău
dat chiar ziua următoare: I. Potecaşu avea ca socru un preot din R. Sărat şi un
unchi preot într-un sat din judeţul R. Sărat - deci avea cine să-i trimită bani.

I.P.R. Bucegi, în 16 noiembrie, infoma şi Poliţia Buzău că tineretul
„naţionalist socialist german” din România, cu instructori din Germania, „prin
cluburile sportive şi culturale”, era îndrumat să ţină legătura cu foştii legionari,
„ajutându-i în activitatea lor”, chiar cu acte şi mijloace pentru trecerea graniţei
a celor urmăriţi.

Răspunsul Poliţiei Buzău: la Buzău nu existau astfel de organizaţii
germane.
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Fragment din volumul 
în pregătire:

„Mişcarea legionară 
în spaţiul Buzăului”



DOR DE GHEORGHE ISTRATE
Blajin şi sfielnic, Gheorghe Istrate ne dădea une-

ori câţiva bănuţi de păpădie, să ne cumpărăm de-ale zbo-
rului, şi ori de câte ori se întâmpla să ne împiedicăm de
câte un nor sau de un fulg de zăpadă ne lua de mână şi ne
arăta drumul spre albastru.

Descoperise, în buzunarul de ceas al inimii, un
„bileţel”, pe care scria: „vai pruncule zăpada n-are rost /
noi mirosim a păsări care-au fost” şi credea în treburile
astea îngereşti, povestindu-ne despre zările de iarbă ale
Limpezişului său.

Dar sunt împrimăvărări care nu mai vin, niciodată, şi ne rămâne doar
dorul de ele, ca un asfinţit de soare deasupra cumpenei străjuind, în nemărgi-
nirea câmpiei, ochiul de argint al fântânii.
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POEME
de Gheorghe Istrate

limită

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

ritual 
(despărţirea de cuvinte)

nu mai mi-e frică de cuvinte
ele mi-au fost un timp veşminte

de când le-am lepădat şi-s gol
în larma lor nu mă mai scol
că se-ncuibaseră în mine
prea răsfăţate prea feline
sub sărutarea lor de fum
mă despărţeam de gândul bun
în poarta veşnicului rut
ele vorbeau şi eu stam mut
în pânza care-mi creşte anii
ele năşteau şerpoaice stranii
acum stau singur şi ascult
tăcerea mea grăind de mult

oase de fluturi

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



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

cenuşa şarpelui

La vârsta unui sâmbure chemat
să crape-n noaptea nopţilor o uşă,
lovit de aştri iar m-am întrebat:
de ce miroase clipa a cenuşă?

De ce pe flori cad aripi moi în zori,
de ce un om renunţă şi dispare,
de ce lumina veşnicilor sori
se stinge-n carnea noastră şi ne doare?

Vai, Şarpe, veacul mă provoacă blând,
va trebui să intru în săgeată,
mătasea vremii să o sparg adânc
cu timpul şiroindu-mi lung în pleată.

Copilul cere-o mumă şi un sân
deşi singurătatea-n buză-i curge,
el îndemnat de şarpele străbun
din carne laptele răstit şi-l zmulge.

Mă poartă nebuneşte o quadrigă
de-a valma cu-ntunericul din stea,
prin trupul lumii cineva mă strigă
şi sparge reci lumini în carnea mea.

Astfel rănit de vulturul etern
ce-mi zboară lung prin sângele

fierbinte

aud cum site uriaşe cern
prin noi bătrâne trupuri de cuvinte.

Grăbiţi mi-s anii. Veacul încă e.
Lumina ca un şarpe bate-n uşă.
Mă-ntorc în mine şi mă-ntreb: de ce
miroase clipa totuşi a cenuşă?...

ritual
(ce să refuz)

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

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

ritual (părinţilor)

acolo-n iarba mirosind a fapte
în cimitirul somnului lor greu
sub crucile de piatră şi de lapte
mormintele-i îmbătrânesc mereu
s-au scurs toţi corbii-n secolii de humă
s-a stins şi steaua-n lămpile de seu
dorm noaptea lor de tată şi de mumă,
mormintele mă-mbătrânesc mereu
m-au destupat din floarea mea 

nebună
şi-au supt zăpezi din cer din 

Dumnezeu
de-acum mă-ntorn la tată şi la mumă, 
mormintele ne-mbătrânesc mereu.
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Grigore Buga

O ISTORIE  SENTIMENTALĂ 
A CASEI DE CULTURĂ 

A SINDICATELOR BUZĂU

Prin anii șaptezeci, ai secolului trecut, Casa de Cultură a Sindicatelor
Buzău era, de departe, cel mai important focar de cultură din municipiu. Ajun-
sese la această performanță, în mod natural, datorită unui cumul de factori,
cum ar fi, în primul rând, industrializarea, crearea de noi locuri de muncă, nu
numai pentru cei din oraș, dar și pentru locuitorii din județ, navetiștii, adică
pentru toți cei care doreau să muncească. Așadar, venituri mai mari și stabile,
lăsând oamenii să se gândească și la hrana sufletului, nu numai a corpului.
Apoi, avea un sediu nou, modern, aproape de centrul urbei, cu un mare evantai
de activități, culturale și practice, în spații corespunzătoare, ca: pictură, șah,
muzică, dans, cercuri artistice de artizanat, literatură etc. Deci, nici teatrul nu
putea lipsi, posibil și datorită programului, tot mai redus al singurului post
T.V. din țară. 

Atunci, fără a avea o reglementa-
re...legală, amatorii făceau, totuși, și teatru.
Ce înseamnă acest fapt?! Înseamnă că, fieca-
re, după programul de muncă, zilnic, avocați,
ingineri, ofițeri, gestionari, dactilografe, e-
ducatoare, profesori ș.a.m.d., la oră fixă (și
...ceva) ne întâlneam la Casa de Cultură a
Sindicatelor Buzău unde discutam diverse
piese de teatru și pe care, ne angajam, să le punem în scenă. Voluntar. Și,
Doamne, ce scenă avea C.C.S.: cea mai nouă, cea mai spațioasă, cea mai dotată
din județ. Și ce sală!...Mai pot spune ceva despre salariații acestei instituții? E
de înțeles că nu poți face artă, poezie, în prezența unor figuri încruntate, acre.
Apropo de poezie: se spune că românii s-au născut poeți. Desigur, e cam exa-
gerat, dar...adevărat! În fapt, toate popoarele sunt la fel, în condiții asemănă-
toare, cărora li se crează asemenea condiții. Mai pe înțeles: poate crește o
plantă fără substanțe nutritive și lumină? Nu! Și cu noi românii, cum rămâne?
Dacă toți ne naștem poeți, ceilalți, cu celelalte meserii, de unde sunt? Din po-
poarele migratoare (de care n-am dus lipsă)?! Îmi vine să zâmbesc: Da. Toţi
suntem poeţi! Păi, ia gândiţi-vă: poţi realiza ceva durabil, frumos, fără a pune
şi ceva...poezie ? Nu! Vedeți ?De-aia suntem poeți! Așa că, și noi, actorii ama-
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tori, tot poeți suntem și rămânem. Acum nu trebuie să se creadă despre noi,
actorii amatori, că ne adunam acolo, la C.C.S., și vorbeam ca în... Parlament!
Nu!... Conducerea instituției se îngrijise de aducerea unor regizori profesio-
niști, cu vechime și ambiții, de la București, plătiți la acest nivel. Unii dintre
ei chiar se mirau: „Cum, domnule, chiar au jucat fără niciun ban?! Punerea în
scenă nu era ceva simplu, așa, ca un bună ziua! Era o activitate de lungă durată,
ca a mustului pe drumul vinului! Se aducea piesa de teatru „condamnată” și o
jucam noi. Se citea de față cu toți candidații și de fiecare în parte ca regizorul
să știe pe ce material se bazează. Uneori, chiar cerea să se aducă... alții. Se
făcea repartizarea rolurilor, se citea la  masă, apoi fără text în față, ca la urmă
să se treacă pe scenă, unde, parcă, aveam de-a face cu altă piesă. Mișcări, re-
lații, sonor, lumini etc. Deci, nervi și timp. Zile, săptămâni și luni. Se mai în-
tâmplau și accidente. Unul sau mai mulți, nu mai veneau. Căutarea altor
personaje, deci nu aveam dubluri, timp din nou până se ajungea la nivelul
celorlalți și se continua! La avanpremieră, din sală, nu lipseau... tovarășii cu
munci de răspundere în domeniu... Cenzura politică, deși nici la repetiții nu
duceam lipsă de ei. Dar despre unele aspecte cu acești tovarăși, mai târziu,
atunci când, chiar ne distram. 
...........................................................................................................................

Printre primele piese puse în scenă au fost Scufița Roșie și Cadoul
lui Paul Everac. Îl cunoașteți, nu? Acela care, fiind...Ministru al Culturii, după
anul 1990, și-a pus în scenă o piesă nouă, în care, episodic, apărea și el dând...
lămuriri! Da...

Arborele central al trupei noastre, indiferent de regizor, fără nicio con-
testație, era George! (O să mă feresc a da numele întreg al vreunuia...) Era
„copilul” teribil al trupei. Deși nu avea studii de specialitate, în materie de
teatru, datorită talentului său, ajunsese actor, cu acte în regulă, la un teatru pro-
fesionist, undeva în inima Transilvaniei. În borseta care nu-i lipsea niciodată,
alături de pachetul cu țigări bulgărești, avea împăturit cu grijă și un afiș de la
acel teatru. Era în plan central, parcă zburda, în piesa Unchiul nostru din Ja-
maica. Mai apoi, nu cu mulți ani în urmă, el fiind încă tânăr, a venit în Buzău,
responsabil la un club, în Zona Industrială. (Pe atunci, aveam și așa ceva!).
George acesta nici pe departe nu-și dădea aere de vedetă. Astea au apărut mai
târziu, și nu la el. Jucând alături, pe scenă, te simțeai mai sigur. Chiar dacă te
încurcai, sau uitai replica, el te ajuta.

Pentru că, una dintre cele mai grele probleme, în teatru, este...tracul!
Și aici mă refer, în special, la amatori, deși, din auzite, nici profesioniștii nu
sunt scutiți. Ați auzit de el? De obicei, în viața de zi cu zi, se manifestă la...în-
drăgostiți! Mai ales în prima fază! Ca la actori! Dar, una este să te bâlbâi în
fața unei fete, și alta în fața unei săli de spectacol, cu zeci ori sute de persoane.
Tracul acesta, pe scenă, este cel mai periculos fenomen. Intervine o stare de
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rigiditate, fizică, mentală și de vedere. Ești singur. Tu și sala care așteaptă re-
plica! Numai cu un efort extraordinar, sau cu un coleg în preajmă, poți depăși
momentul de trac, mai înainte ca sala să te fluiere, și să nu mai calci pe scenă,
cât vei trăi...Dar numai să ajungi în...pielea personajului. Așa-i, George? Din
primele spectacole, începusem a ne cunoaște, nu numai ca actori, dar și ca oa-
meni. Scufița Roșie era, așa cum o știm, o piesă pentru copii care necesita un
anume decor și anumite costume.Pentru lup un specialist din afara trupei, La-
zăr Valeriu (tehnician la IAC Buzău și responsabil al cercului de sculptură de
la Casa de Cultură – n. Ov. C. Petrescu) a confecționat un cap, din carton, vop-
sit, cu ochi lucitori și rigizi, cu dinții mari, amenințători. De la distanța sălii,
și în obscuritatea scenei, nu se obseva că...lupul vorbește prin gură!...Și, dacă
tot aveam un lup, nu trebuia să existe și un vânător? Era unul dintre angajații
instituției, un tip tânăr, sobru și inteligent. În rol, trebuia să fie și... tare de ure-
chi, unde se descurca de minune, înțelegând, numai cuvântul, nerostit, de...frip-
tură! Ce mai, avea un umor englezesc, de
neegalat (nu după mulți ani, ulterior eveni-
mentelor de la finele deceniului nouă, a
ajuns și în Anglia, ca parlamentar! Dar,
Doamne, păzește! Nu din jocul la...Scufița
Roșie, ci pentru că, după 1989, devenise
deputat! Terminase, între timp, ca salariat
al C.C.S., două facultăți: Filozofia și Drep-
tul. Asta, tot Viață, înseamnă. Atunci însă, ca actor amator, aducea bucurii în
ochii copiilor din sală, și nu numai, dar și nouă, colegilor, pe scenă. De reținut,
că spectacolele, erau cumpărate, de grădinițe ori școli, așa că, niciodată, nu
am jucat, cu sala goală. ...........................................................................................................................

Pe directorul instituției, dacă l-aș fi văzut într-un film englez, clasic,
aș fi zis că-i un lord! Înalt, cât să impună, suplu, brunet, de vârstă mijlocie, cu
o voce baritonală, plăcut, purta ochelari fumurii pentru a-și ascunde un mic
defect la ochi. Nu participa, ca actor, la formația de teatru, dar asta nu însemna
că era absent, așa cum nu era, nicăieri, în activitățile instituției. Urmărea, în
tăcere, repetițiile, mai ales când ajungeam la mișcările pe scenă. Discuta în
pauze cu regizorul, dar puțin. Aproba din cap și pleca. După primul spectacol,
de debut, am fost invitați într-o sală, unde am rămas uimiți! În mijloc era o
masă, încărcată cu bunătăți, începând de la gustări, și terminând cu fripturi de
pasăre. Dar, ce era mai important, o țuică naturală, și vin de Pietroasele, ceea
ce, numai directorul putea face rost în acele timpuri. A ținut un scurt toast și a
închinat un pahar, pentru succesul nostru, dar, mai ales, pentru viitor. Nici nu
am avut timp să ne mirăm că, într-un asemenea lăcaș de cultură, se  organizase
o asemenea masă, cu un asemenea consum. Mai târziu l-am înțeles. Unde în
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altă parte?! Știam că directorul este un om cu... relații, dar nici chiar așa! De-
spre studiile lui, nu puteai afla fără să te miri. Studiase Teologia, apoi Istoria,
obținând diploma de profesor. Chiar lucrase, pentru un timp, la Liceul din Pă-
târlagele, de unde venise aici. Și, ca mișcarea să fie completă, urma cursurile
Facultății de Drept, din București. Ultima, i-a adus și cele mai mari satisfacții.
A fost, pe rând, judecător, avocat, ajungând chiar deputat și mai apoi secretar
de stat în Ministerul Justiției, după evenimentele din finalul deceniului nouă,
al secolului trecut. Păcat. Inima l-a trădat, când era cel mai realizat, ca om.
După închinarea paharului, n-am observat să mai fi băut ceva, dar nu peste
mult timp, când spiritele se mai încinseseră, printre cei 20 de meseni (că doar
nu participau numai actorii) a apărut cu o chitară și, fără nicio altă introducere,
a început să cânte o romanță, în franțuzește. Nu cunosc limba, dar știu când se
vorbește. Era o melodie de boem, optimist, fapt ce confirma adevărul că muzi-
ca, indiferent în ce limbă s-ar cânta, o înțeleg. Poate că luasem o figură visă-
toare, când un coleg m-a întrebat:

– Știi franceza? Că doar ai învățat atâta!...
M-a pufnit râsul:
– Noi, generația mea, la orele de franceză făceam rusa!
– Înseamnă că rusește știi! nu s-a dat bătut colegul.
– Da. Ce-au uitat rușii, ca să nu mor de foame printre ei.
Practic, nu aveam și nu am nimic împotriva limbii ruse. În fond, este

o limbă vorbită de un mare popor, vecin, creator al atâtor valori. Numai că o
limbă, o cultură, un set de maniere, dacă n-ai plecat în viață cu ele, nu le poți
înțelege pe deplin. Iar la mine, în familie de meseriași, eram primul și singurul
care absolvisem liceul și o facultate. Ăsta-i adevărul! Acolo însă, în atmosfera
creată, cu spectacolul de debut într-o sală adevărată de teatru, la masa aceea
și ascultând melodia unduioasă, sigură, bărbătească, mă simțeam mai puternic,
mai bun. Asta-i! Nu știu când s-au terminat muzica și distracția. Fapt este că
dimineața rămăsesem numai trei. Eu, un coleg, și administratorul instituției,
un om cam de vârsta mea. Pe masă era o harababură greu de descris: pahare,
sticle, oase de pui, resturi de țigări, cești murdare de cafea și câte altele. Oricine
ar fi vrut să curețe, poate că, în primul rând ar fi apelat la o lopată, apoi la fur-
tunul cu apă. Atmosfera, atâta timp cât făceam parte din ea, era respirabilă.
Poate datorită și geamului ce dă spre curtea interioară, ferit de ochii și urechile
curioșilor, unde creștea un măr tânăr. Radu, administratorul, era holtei convins,
la cei vreo patruzeci de ani, cu un început de obezitate și, veșnic se «pregătea
să dea la științe economice...». De îmbrăcăminte, mereu purta aceeași geacă
veche, roasă și largă, cu deosebire că iarna avea mai multe jachete sub ea. Pe
cap nu mai avea nimic. Nici păr. În rest, era băiat... bun! Se „dădea” mare
talent în teatru, dar niciodată nu a acceptat un rol: „Nu râde lumea și-așa, când
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mă vede! De ce să mai apar și pe scenă?!” zicea el. Și, poate, avea dreptate. El
participa doar la festivități, în lipsa superiorului, ca gazdă! De aceea, aseară,
în ciuda volumului său, nu l-am observat. Acum, discuta în calitate de gazdă!
și a spart liniștea nebuloasă în care ne găseam.

– Ce facem, Grig? Parcă te-am mai zărit și aseară!... Râse, ca mersul
unui motor gripat. Nu vrei să ne... dregem?

– De parcă am mai avea ce!
Al treilea «pictor comercial» cum se recomanda, în comerțul local, îi

cam era indiferent unde se trezea, dimineața, ori unde îl prindea noaptea. De-
venise holtei, după ce îl «primise» nevasta, în «echipament de lucru», așa cum
spunea el, cu un alt bărbat, în pat. Ăsta era omul, sau ce mai rămăsese din el...
Își consumase mulți ani la teatrul popular al municipiului. Acum, îmbătrânit,
cătrănit, singur și slab, mai uita replicile. De aceea, se debarasaseră de el, ca
de o mobilă veche, și ajunsese la noi. Habar n-am dacă avea sau nu un domi-
ciliu stabil, o încăpere, despre care să spună: «la mine, acasă»! Viața fiecăruia,
ca și arborii: în teren plat și bun cresc viguroși, își ramifică rădăcinile și
crengile în mod echilibrat, indiferent cât și de unde bate vântul; la munte, în
teren sărac și pietros, în pantă, rădăcinile, ca și coroana, sunt noduroase și în-
curcate. Ca și oamenii! Sau, oamenii!... Acum, mahmur după noaptea nedor-
mită, mă uitam la pictor, neutru. Îi era totul indiferent. Ce să mai spună? Ce
să mai facă? Între timp, Radu adunase trei pahare, le umpluse cu vin, alături
de niște resturi comestibile din festinul consumat.

– Hai, Grig! Apropiați-vă!
Ne-am apropiat, am gustat din mâncare, de parcă executam o muncă

silnică, apoi am băut
– Ce-i, Grig? La ce te gândești? La nevastă?
– Nu!... i-am răspuns eu. I-am spus de ieri, că s-ar putea să cam în-

târzii…
– Și? Ai întârziat ceva!...râse el, fără a uita să se ospăteze. 
La asta, se pricepea, cu prioritate. Pictorul mânca de parcă executa o

muncă voluntară. Fără nicio tragere de inimă… Nu îi era foame, sau  nu realiza
că-i este, dar știa că trebuie să mănânce. Abia când a terminat paharul cu vin,
a binevoit să exclame:

– Mă! E bun și e bine, că-i duminică astăzi…
E  duminică! m-am bucurat eu, reușind să intru, total, în realitate.

Dumnezeu are grijă și de păcătoși. Așa m-am convins, a câta oară? de corec-
titudinea zicalei populare: «cui, pe cui se scoate»! Știam că undeva, aici la
etaj, sunt câteva chiuvete, mai puțin folosite. Le-am găsit, m-am spălat și am
revenit, răcorit și optimist:

– Băieți! A fost mulțumitor, nu? 
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– Da, Grig, acceptă Radu. Acum, pe sâmbătă, la premiera cealaltă…
– Da, «Cadoul». Dar o să mai facem ceva repetiții. S-ar putea ca pe

joi și vineri. Să facem un «șnur». 
– Da mai vii până atunci pe-aici, nu?
– Mai vin.
I-am salutat, le-am strâns mâna, și am plecat. Afară era cald și frumos.

Vara încă nu se terminase. Puteam respira un aer mai curat, să-mi curăț
plămânii de funinginea de la țigările din noaptea trecută și mirosul de cramă
din îmbrăcăminte. M-am uitat la ceas. Era aproape zece, ora la care apărea
«mira», adică se putea bea o bere, sau o tărie, la bufete și restaurante. Fie. O
bere ar fi mers și eu nu puteam să mi-o refuz. Știam că la apartament o să am
altă… piesă. Adică, un fel de dialog cu nevastă-mea, dar nu era ceva neobiș-
nuit. Așadar… Tot înainte!. ............................................................................................................................

Pregătirea în același timp a două spectacole de teatru, într-adevăr, era
ceva foarte greu pentru noi, amatorii. Totuși, ne crea o diversitate bine venită,
odihnitoare chiar. Așa cum, la o masă, mai multe feluri de mâncare îți deschid
apetitul. De la teatru pentru copii, din mers, trecusem la un teatru serios, chiar
dacă avea și câteva tente de umor. Trebuie să ținem cont și de faptul, deloc de
neglijat, că începuse o eră de deschidere, atât cât se putea, în cultură. Poate că
prea multe constrângeri ajunseseră la un rezultat contrar. Așa era și piesa lui
Paul Everac. Nu că ar fi «tăiat în carne vie», dar lăsa a se înțelege, prin replici
scurte, acide, o altă filozofie în societate. Eu aveam rolul unui holtei, îmbătrânit
în rele, dar... ajuns cineva! Făceam parte – în piesă – din ceea ce se cheamă
astăzi «clasa mijlocie». Și, ca atare – era necesar sau nu – copiam gesturi și
obiceiuri, pe care le consideram moderne...! Așa că, asemeni unor parveniți,
dintotdeauna și din prezent, aveam și o secretară, de «cinci stele» !, pe care,
din funcția mea nu o... vedeam!(?!). Așa că a trebuit să apară un alt personaj,
un «tehnician în marmeladă», curajos, realist, care să-mi explice mie și altora
de teapa mea care erau prezenți, ce fată aveam lângă mine... Ei, bine: acest
personaj  «tehnician de marmeladă», nu era altul decât George! Care, într-un
scurt final, m-a convins să văd și să primesc acest «cadou». Adică, pe tânără!
Moral, nu? Pentru acest spectacol s-au tipărit și câteva afișe, puține s-au pus
în interiorul C.C.S., ca și pe stradă, la un avizier public. Dar, pe cele mai multe,
le-am luat noi acasă pentru familie și prieteni. De asemeni, ni s-a creat un
decor de basm, la mărimea scenei, pictat profesional de o femeie, arhitect dar
și... poet, în ceea ce făcea. Însă, pe atunci, cum nu eram interesați, nu am păs-
trat afișele. Sau poate, în mintea noastră, nedezvoltată, apăruseră altele mai
colorate și cu poze, în turneele ce le-am făcut!... Pentru acest prim spectacol,
serios, ne-am invitat familiile și prietenii. Din partea mea au venit soția și cei
doi copii, băiatul și fetița, pe atunci elevi în clasele primare. Ca părinte, și actor
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ce mă aflam, i-am instruit cum trebuie să stea în bănci, cuminți, fără discuții
între ei, dar să aplaude odată cu ceilalți spectatori. Aici, poate este inutil să
mai spun ce suport moral, ce ajutor sunt pentru cei de pe scenă aplauzele. În-
cepusem să ne mișcăm mai lejer și să punem pe planul doi sufleorul, fără a
putea renunța la el. Mai știam, de asemenea, că nu putea să apară nimic pe
scenă nici măcar un cui sau o bucată de hârtie, fără a avea legătură cu specta-
colul. Începusem să alcătuim un tot, adică o trupă. Eu aveam părul mai... gri-
zonat în spectacol decât în realitate, și trebuia să vorbesc mai hotărât. Că de
aceea eram... șef! Și tocmai într-un asemenea moment, când pe scenă trebuia
să arăt cine sunt eu, într-un monolog de șef, din sala tăcută, am auzit o expresie
de mirare din partea fiică-mii: «Păi ăsta este tata!...» Am avut un moment de
poticnire, dar am rămas pe loc, tăcut și încremenit, până când valul de veselie
al sălii s-a potolit, și am continuat de unde rămăsesem. Întâmplări ca cea mai
de sus vin și trec, adesea, când ne așteptăm cel mai puțin. Rămân sarea și pipe-
rul în amintirile noastre, nostalgice, de mai târziu. Chiar, foarte târziu...”
............................................................................................................................

Noul director al instituției era la fel de energic în munca sa. Poate și
prin faptul că era mai tânăr și funcționase până atunci în aceeași instituție, ca
metodolog sau ceva pe aproape. Deci, nu era chiar un nou venit. Înalt, solid,
clădit să dureze. Uitându-mă la el, mi-a venit în minte unul dintre «Frații
Jderi», Ionuț. Se îngrijea nu numai de formația de teatru, dar chiar s-a angajat
ca actor pe scenă. Ambițiile lui nu se opreau aici. Dorea să luăm parte, și nu
oricum, la «Cântarea României». O instituție care, în prezent, necunoscuților,
le trezește un zâmbet de toleranță. Nimic mai fals. Este cazul să o privească
mai analitic. Era cea mai puternică metodă de recrutare și afirmare a talentelor
în toate domeniile artistice. Mulți dintre artiștii de frunte ai momentului, în
varii domenii, au debutat și s-au afirmat la «Cântarea României». Trebuie să
se mai știe încă, de cei care nu au aflat, că mulți dintre artiștii care ne mai de-
screțesc frunțile la TV. nu sunt...profesioniști cu patalama. Să mai spun că, pe
plan mondial, mulți actori renumiți n-au călcat într-o școală de profil, anterior
angajării, în realizarea filmelor? Acum să revenim la noi, cei de la teatrul
C.C.S. Buzău. Spectacole dădeam mai rar. Accentul era pus pe găsirea și
pregătirea unor piese de teatru care să corespundă cerințelor – erau destule –
momentului în «Cântarea României». Nu mai eram o formație de diletanți, și
nici în structura de început, ci aveam un scop mai înalt. Să fim recunoscuți și
în afara orașului și județului. Găsirea pieselor și a regizorului – neapărat pro-
fesionist – nu era un lucru prea ușor. Într-un an, am pregătit o piesă de-a lui
Băieșu. Subiectul era destul de actual: doi copii, plecați de acasă, de la țară,
ajung în București unde se stabilesc uitând cu totul de părinți. Abia peste mai
mulți ani iau legătura cu ei și chiar primesc o scrisoare prin care tatăl își anunța
venirea într-o anumită zi. Fiii îl așteptau la fereastră până când au zărit un
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cetățean, care semăna cu tatăl lor. L-au adus în casă, l-au ospătat până când
unul dintre ei l-a întrebat de când are mustață: Păi...din armată, a răspuns omul!
Deci...încărcături dramatice...dar credibile. Spectacolul de concurs s-a ținut în
sala Teatrului Popular. O sală mică dar cochetă, aducând a amfiteatru roman.
Rezultatul nu ni s-a comunicat, dar...nu am mers mai departe. Și, cum am în-
vățat de la romani, trebuia să...continuăm!

Însă nu totdeauna viața de actor amator era pe roze. Ca dintr-un vas
metalic închis complet zgomotele de afară se auzeau și în interior. Odată, di-
rectorul m-a chemat la el în birou. A făcut un gest să iau loc pe un scaun în
fața sa, frecându-și degetele de la mâini. Se vede treaba că avea ceva deosebit
de vorbit cu mine și nu-i era la îndemână. Apoi m-a privit direct, întrebător. 

– Măi...colega! Ce naiba au cu tine băieții ăștia cu geantă? Știam că
este vorba de securist și mi-a venit să râd: 

– Păi...nu i-ați întrebat? 
– Nu!...a râs el. Pe ăștia nu trebuie să-i întrebi, ci numai să le răs-

punzi... Dar cu grijă!...
– Așa-i, i-am zâmbit și eu, dar...care-i treaba? Omul a devenit serios: 
– Ieri. A fost pe la mine și m-a întrebat direct că...ce-i cu tine aici?

...Că ar fi mai bine să nu mai apari în spectacole!...
– Și? Am devenit eu mai serios. 
– I-am spus că aici te-am găsit! Și că, oricum, aici ești mai bine...ob-

servat! Altceva ce să-i mai spun? Ai avut?...         
– Nu. N-am avut nimic. Nici cu el, nici cu alții de-ai lui. Am tăcut,

dar parcă mi s-a arătat o lumină, și totdeauna eram pregătit. Știu de unde mi
se trage...

– Știi? Ce-ai făcut? Deveni directorul interesat. 
– Păi...undeva am spus adevărul!... și se pare, nu toți îl pot suporta...,

am zâmbit eu. Mai ales, celor mari, nu-i «igienic».
– Adică? A devenit omul și mai interesat. Am oftat fără să mă «pierd»

și am început: 
– În urmă cu vreo zece zile am fost la un instructaj, pe minister, la Bu-

curești. Așa cum făceam trimestrial...
– Și? 
– Acolo a venit și o...tovarășă, judecător undeva... mai sus. Era cam

de vârsta noastră... Ne-a ținut un logos într-o ținută destul de țeapănă, de parcă
eram niște sălbatici abia ieșiți din junglă...

– Te-a deranjat așa de rău? 
– Nu vocea ei m-a deranjat. Nici tonul, dar ne-a zis proști și puturoși! 
– Așa...Direct ?! 
– Nu... Mai pe ocolite! Zicea că a fost într-un control! La o intre-
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prindere, și, la oficiul juridic, a găsit în lucru, anual, cam o zecime din numărul
de dosare pe care le rezolvă ea! 

– Și ăsta-i motiv de supărare? 
– Da. Am luat cuvântul destul de civilizat și i-am explicat eu, că noi,

consilierii juridici, în intreprinderi, numai moașe comunale nu suntem. De la
negocierea contractelor, până la realizarea lor, noi suntem prezenți! Și răspun-
dem civil și penal pentru o viză greșită! Nu mai spun de celelalte litigii...Noi
alcătuim dosarele, filă cu filă. Le propunem și le redactăm acțiunile...Întâmpi-
nările și răspunsurile...Suntem prezenți în instanțe, în toată țara etc...Pe când,
judecătorii, repartizați pe domenii, doar răsfoiesc și citesc dosarele fără să
părăsească biroul! Restul, îl fac grefierele!...Mai suportă comparație numărul
de dosare pe rol? Nu! 

– Și tu, mă!...Zici că de la asta ți se trage? 
– Poate nu numai de la asta, că așa sunt eu. Dar sigur n-a rămas fără

urmări. Mai ales că, tovarășa judecător, n-a mai scos un cuvânt, dar, sigur, a
depus un «raport» de activitate solicitând...«măsuri!» Îmi știa numele și locul
de muncă...Ce-i mai trebuia? Ea atât știa din «lecție», atât a făcut! 

– Și nu te-ai plâns la partid? 
– Eu? Nici membru nu sunt! Doar specialist în meseria mea!...A râs

gălăgios, cum îi era obiceiul.  
– Ești băftos, mă!...Dar...țin-te tare!...       

Începusem să avem spectacole aproape săptămânal, fără a neglija pre-
gătirea altora. Mulți dintre noi aveam dubluri. Într-un teatru de amatori, ca sa-
lariați cu diferite funcții, în diferite unități, nu știam ce vom face a doua zi la
serviciu. Mai ales pentru mine care, deseori, plecam în țară mai multe zile, pe
la instanțele de judecată; încheieri de contracte economice; instructaje, ne-
gocieri ș.a.m.d. Dar și pe linie de teatru ambițiile noastre, deci și ale mele,
erau tot mai mari, adeverind zicala «Pofta vine mâncând»! De la București,
venise un regizor tânăr. Se spunea că-i de la «Național». Dorea să pună în
scenă cu noi, amatorii, una din piesele de rezistență ale lui Victor Eftimiu:
«Omul care a văzut moartea». Cunoșteam piesa și îmi plăcea. Nu cu mult timp
în urmă mă gândisem s-o pun în scenă, în intreprinderea unde funcționam. În-
cepusem chiar repetițiile, dar am realizat că era ceva peste puterile noastre și
am abandonat. Era spre sfârșitul toamnei, începutul iernii, când piesa a ajuns
la noi, în primele repetiții la masă. Regizorul tânăr ne cerea ca repetițiile să
fie cât mai serioase, adevărate spectacole, dându-ne continuu îndrumări. Se
supăra repede când greșeam și trebuia să o luăm de la capăt, ore întregi, până
noaptea târziu. Dar, ca să faci un spectacol cât mai profesionist îți trebuie nu
numai oamenii și decorurile, ci și câteva alte... mărunțișuri fără de care spec-
tacolul nu iese. Chiar și simplele... consumptibile, cum ar fi o simplă gustare.
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Trebuie să fie la orice repetiție! Altfel, în spectacol cum o să reacționezi?! La
piesa noastră, pe primul loc, la consumptibile, intra gustarea celui «scăpat» de
la înec. Mihăiță, un băiat tânăr, suplu, muncitor de profesie, cu alură de prim-
amorez, era cel care, uneori, obosit, decreta: «Gata! Eu nu mai pot. Pauză!»
Și, să fie cât mai convingător, într-o seară a apărut cu ditamai damigeana cu
vin de la bunici, de la țară. Am «gustat» noi din ea, în culise, până s-a prins
regizorul! A luat damigeana și a așezat-o în mijlocul scenei, la vedere: «- Până
nu iese bine repetiția, nimeni nu gustă nimic!» Da. Era clar...Și nu un sfânt
l-a adus atunci în sală pe un tovarăș cu... muncă de răspundere. După fața lui,
am văzut că venise să... găsească ceva. Dar nu vederea, ci auzul lui s-a mișcat
primul. A asistat puțin și a auzit o replică, care i s-a părut reacționară! Păi,
nu?! Ia auziți: «Ce nu se poate face în România în vremurile de azi?!» S-a în-
cruntat omul, cum îi șade bine în...funcția sa, ca un taur întărâtat, și a mers la
regizor să-i ceară socoteală. Dar nu și-a găsit omul. Regizorul, calm, i-a arătat
cartea și anul apariției, explicându-i că și el, recent, în București, pusese piesa
în scenă. Deci este admisă! S-a încruntat iar tovarășul...și a dat să plece, dar
ceva tot trebuia să constate. I-au «sărit» ochii la damigeană! «Dar cu asta ce
e?!» Numai că regizorul nostru era un profesionist. Știa să joace teatru, că
ne-a convins și pe noi: «Damigeana?! Face parte din decor1 Să vă arăt?» S-a
aruncat să răsfoiască precipitat volumul, dar tovarășul plecase! Până la final
tot noi, amatorii, i-am făcut o figură regizorului. Am spus mai înainte de gus-
tarea «salvatului». De obicei, salam ori șuncă și pâine. Nu mai spun ce greu
era pe atunci să găsești așa ceva. Nu că ar fi costat cine știe ce, dar nu se găsea.
Adică, inversul prezentului! Îmi vine să râd. Parcă suntem blestemați, nicio-
dată  nu trăim în echilibru... Dar, să revin. Din gustare, în finalul repetiției,
mai rămânea câte ceva și luam și noi, ceilalți. Numai că regizorul luase alt
obicei. În repetiție, pe scenă, printre noi și două indicații, mai gusta câte ceva...
În final, nu mai găseam nimic. Ideea i-a venit lui Crăița, o fată înaltă, singură,
ambițioasă, funcționară măruntă undeva în oraș. «Mă lăsați pe mine». A doua
zi, la repetiție, a adus ea gustarea. Șuncă afumată, cu «față comercială» ce ar
fi băgat în păcat și un sfânt! Fata a discutat, nu știu ce, în șoaptă, cu «salvatul»
și a început repetiția, fără să fim atenți la gustare. Abia când regizorul și-a
umplut fălcile, am realizat. A mestecat de câteva ori apoi, apoi, zgomotos, a
început să scuipe, să se șteargă la gură căutând cu disperare o sursă de apă.
Abia când s-a mai potolit a reușit să ne lămurească ce se întâmplase: «De unde
dracu ați găsit șunca asta, mă?» Am rămas surprinși,
dar văzând fața serioasă a Crăiței am înțeles ceea ce fata
ne-a explicat în final: «I-am făcut baie, în boia iute de
ardei. V-a plăcut?» Ne-a pufnit râsul pe toți. La repetiți-
ile ulterioare gustarea rămânea intactă, până la final”.
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Prof. Relu Stoica

Buzoieni şi râmniceni în primul
Parlament al României Mari

Marea Unire din 1918 făcea necesară o nouă arhitectură politică ce
trebuia să corespundă noilor realităţi determinate de aducerea provinciilor is-
torice Basarabia, Bucovina şi Transilvania la sânul patriei mamă. Primul pas
a fost făcut prin adoptarea, la 3/16 noiembrie 1918, a unui Decret-lege care in-
troducea principiul votului universal (numai pentru bărbaţi), egal, direct, obli-
gatoriu, stabilit de Parlamentul de la Iaşi, în 1917. Era înlăturat astfel votul
cenzitar pe colegii electorale practicat până atunci. Vechiul Parlament fusese
dizolvat, după căderea guvernului Marghiloman, la începutul lunii noiembrie
1918. Era necesară fixarea unei date pentru alegerea noului Parlament care să
poată legifera în România Mare. După amânarea de mai multe ori a datei ale-
gerilor, acestea au fost fixate pentru zilele de 2-4 noiembrie 1919, pentru Adu-
narea Deputaţilor, şi în zilele de 7-9 noiembrie pentru Senat. 

Febra alegerilor a cuprins şi judeţele Buzău şi Râmnicu Sărat, mai
ales că pe scena politică apăruseră şi alte formaţiuni politice noi, alături de ce-
le moştenite din perioada anterioară. Votul se dădea atât pe listă cât şi unino-
minal.

În judeţele Buzău şi Râmnicu Sărat s-au înscris în cursa electorală mai
multe formaţiuni politice şi candidaţi independenţi, atât pentru Adunarea De-
putaţilor (Cameră) cât şi pentru Senat.

În judeţul Buzău numărul voturilor valabil exprimate pentru Adunarea
Deputaţilor (Cameră) a fost de 28.751. Voturile obţinute de candidaţii înscrişi
pe listele electorale au fost următoarele: 

Lista Partidul Naţional Liberal: dr. Constantin Angelescu - 7012 voturi
(24,38%), George Georgescu - 6778 voturi (23,57%), Justin Stănescu - 6925
voturi (24,08 %), Ion I. Stănculeanu - 6677 - 23,22 %), Constantin C. Ru-
şaveţeanu - 6678 voturi (23,22 %), Alexandru Ionescu-Brădeanu - 6689 voturi
(23,26 %), George N. Orleanu - 6704 voturi (23,31 %), preot Grigore Popescu
- 6615 voturi (23 %), Gheorghe I. Dumitraşcu - 6620 voturi (23,02 %). Au
fost declaraţi aleşi ca deputaţi: dr. Constantin Angelescu, George Georgescu,
Justin Stănescu şi George N. Orleanu.
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Lista Gruparea liberalilor dizidenţi şi conservatori takişti: Constantin
C. Iarca - 2379 voturi (8,27 %), Anton A. Filotti - 2411 voturi (8,38 %), Pom-
piliu Ioaniţescu - 2450 voturi (8,52 %), Constantin N. Jitianu - 2187 voturi
(7,60 %), Dragomir Neagu - 2167 voturi (7,53 %), Constantin Ionescu-
Smeianu - 2172 voturi (7,54 %), Pretor Grigorescu - 2164 voturi (7,52 %),
Alecu Mihăilescu - 2206 voturi (7,67 %) şi Muşat Bivolaru - 2159 voturi (7,50
%). A fost declarat ales deputat Pompiliu Ioaniţescu.

Lista Partidul Conservator Progresist: Alexandru Marghiloman - 694
voturi (2,41 %), Constantin C. Arion - 664 voturi (2,30 %), Mihail Sc.
Pherekide - 473 voturi (1,64 %), Constantin A. Filotti - 522 voturi (1,81 %),
Ion Georgescu-Ceptura - 454 voturi (1,57 %), Petrache I. Gheorghiu - 491 vo-
turi (1,70 %), Constantin Mihălcescu - 427 voturi (1,48 %) şi Nicolae I. Bră-
tescu - 425 voturi (1,47 %). Acest partid nu a obţinut niciun mandat.

Lista Partidul Ţărănesc: Vasile Antonescu - 8913 voturi (31 %), Du-
mitru Sârbescu-Lopătari - 8744 voturi (30,41 %), Ioan Gănescu-Bozioru -
8736 voturi (30,38 %), Alexandru C. Cuza - 8803 voturi (30,61 %), preot Du-
mitru Nicolaescu - 8742 voturi (30,40 %), Nicolae Dodan - 8700 voturi (30,25
%), Nicolae Ciocan - 8695 voturi (30,24 %) şi Iorgu Tănăsescu - 8709 voturi
(30,21 %). Au fost declaraţi aleşi deputaţi Vasile Antonescu, Dumitru Sâr-
bescu-Lopătari, Alexandru C. Cuza şi preotul Dumitru Nicolaescu. Deoarece
Alexandru C. Cuza a fost ales şi în alt judeţ pentru care a optat, va fi înlocuit
de cel mai bine plasat, Ioan Gănescu-Bozioru.

Lista Partidului Socialist a cuprins un singur candidat, Ion G. Oprescu,
care a obţinut 372 de voturi (1,29 %).

Lista independentă: dr. Constantin Constantinescu, care s-a retras. 
Listă independentă: Niculae G. Teodorescu (268 voturi (0,93 %). 
Listă independentă: Alexandru I. Dumitrescu (145 voturi (0,50 %).
În urma rezultatelor acestor alegeri, judeţul Buzău a fost reprezentat

în Adunarea Deputaţilor (Cameră) de liberalii: dr. Constantin Angelescu,
George Georgescu, Justin Stănescu şi George N. Orleanu, ţărăniştii Vasile An-
tonescu, Dumitru Sârbescu-Lopătari, Ion Gănescu-Bozioru şi liberalul dizident
Pompiliu Ioaniţescu, în total nouă deputaţi.

Pentru Senat, numărul voturilor valabil exprimate în judeţul Buzău a
fost de 16.958. Voturile obţinute de candidaţii înscrişi pe listele electorale au
fost următoarele: 

Lista Partidului Naţional Liberal: general Benone Anastasiu - 6278
voturi (37,02 %), Titus N. Constantinescu - 6211 voturi (36,62 %), Plutarch
Mareş - 6079 voturi (35,84 %), Tudorache Teodorescu - 6115 voturi (36,05
%). Toţi patru au fost declaraţi aleşi senatori, partidul obţinând toate cele patru
locuri de senator atribuite judeţului.
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Lista Partidul Conservator Progresist: dr. Nicolae Bardescu - 924 vo-
turi (5,44 %), Constantin Garoflid - 636 voturi (3,75 %), Alexandru Scrădeanu
- 616 voturi (3,63 %), Constantin Tissescu - 638 voturi (3,76 %). Acest partid
nu a obţinut niciun loc de senator.

Lista Partidul Naţionalist: Ioan Gănescu-Bozioru - 5540 voturi (32,66
%), Constantin C. Ialomiţeanu - 5556 voturi (32,76 %), preot Constantin An-
gelescu - 5562 voturi (32.79 %), Eugeniu Melic - 5533 voturi (32,62 %). Deşi
a obţinut rezultate foarte bune, partidul nu a reuşit să ocupe niciun loc de sena-
tor.

Lista Partidului liberal dizident şi conservator naţional: Constantin C.
Iarca - 1286 voturi (7,58 %), Emil P. Teodoru - 1184 voturi (6,98 %), Con-
stantin N. Jitianu - 1093 voturi (6,44 %), Pretor Grigorescu - 1079 voturi (6,36
%). Cu aceste rezultate gruparea politică nu a obţinut niciun loc de senator.

Lista independentă: Constantin Tomulescu - 294 voturi (1,73 %), Petre
Şerdinescu - 299 voturi (1,76 %).

În urma alegerilor, judeţul Buzău va fi reprezentat în Senat, în cadrul
primului Parlament al României Mari, de liberalii: general Anastasiu Benone,
Constantinescu N.Titus, Mareş Plutarch şi Tudorache Teodorescu.  

●
În judeţul Râmnicu-Sărat, pentru Adunarea Deputaţilor (Cameră), vo-

turile obţinute de candidaţii înscrişi pe listele electorale au fost următoarele:
Lista Partidului Naţional Liberal: Alexandru I. Zamfirescu - 2987 vo-

turi (16,15 %), Alexandru O. Nica - 2701 voturi (14,60 %), Nae A. Mironescu
- 2774 voturi (15 %), Gheorghe Niculescu - 2782 voturi (15,04 %), Radu M.
Roşu - 2619 voturi (14,16 %). A fost declarat ales deputat Alexandru I. Zam-
firescu.

Lista Partidul Liberal Dizident: Iacob B. Coşereanu - 1508 voturi
(8,15 %), preot Gheorghe Popoescu-Popeşti - 1237 voturi (6,68 %), George
Cernat - 1226 voturi (6,63 %), Ioan Damian - 1242 voturi (6,71 %), Stan
Ionescu-Judeni - 1243 voturi (6,72 %). Niciun candidat al acestei formaţiuni
politice electorale nu a obţinut fotoliul de deputat.

Lista Partidului Conservator Progresist: Vintilă Popp - 497 voturi
(2,68 %), Gheorghiţă C. Lupescu - 418 voturi (2,26 %), Nicolae de Rău - 388
voturi (2,09 %), Alexandru Z. Zamfirescu - 416 voturi (2,24 %), Ion Enescu -
472 voturi (2,55 %). Nici adepţii lui Alexandru Marghiloman nu au obţinut
locuri în Cameră.

Lista Partidul Ţărănesc: Dumitru P. Mazâlu - 845 voturi (4,56 %),
Nicolae Protopopescu -  915 voturi (4,94 %), Ion E. Roşu - 762 voturi (4,15
%), Nicolae C. Şerban - 740 voturi (4,01 %), Sava Bordei - 742 voturi (4,01
%). Nici partidul lui Ion Mihalache nu a obţinut vreun mandat pentru Cameră.
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Lista independentă: Constantin C. Brăescu - 8726 voturi (47,19 %),
Vespasian I. Pella - 8640 voturi (46,72 %), Niculae Bratosin - 8601 voturi
(46,51 %), T. Dorobanţu - 8555 voturi (46,26 %), Gheorghe Grigorescu-Sihlea
- 8591 voturi (46,46 %). Această listă a dat, spre surprinderea multora, patru
din cei cinci deputaţi care reveneau judeţului Râmnicu Sărat, Constantin C.
Brăescu, Vespasian I. Pella, Niculae Bratosin, Gheorghe Grigorescu-Sih-
lea.

Pentru Senat, voturile obţinute de candidaţii înscrişi pe listele electo-
rale au fost următoarele: 

Lista Partidul Naţional Liberal: Alexandru P. Tătăranu - 1950 voturi
(16,15 %), Nicolae Şt. Gâică - 1929 voturi (15,98 %).

Lista Partidul Ţărănesc: Coman Negoescu - 687 voturi (5,69 %),
Aldea Voicu - 675 voturi (5,59 %).

Lista Partidul Liberal Dizident: Alexandru Iteanu - 1216 voturi (10,07
%), Ion I. Alexandrescu - 1141 voturi (9,45 %).

Lista Partidul Conservator Progresist: Constantin Iorgulescu - 269 vo-
turi (2,22 %), Matei Iosefache - 224 voturi (1,85 %). 

Lista independentă: Constantin C. Brăescu - 5230 voturi (43,32 %),
Vespasian I. Pella - 5207 voturi (43,13 %). Aceştia vor reprezenta judeţul în
Senatul din Parlamentul României Mari.

Lista independentă: Constantin S. Lupescu - 1717 voturi (14,22 %).
Judeţul Râmnicu Sărat va fi reprezentat în Senatul din Parlamentul

României Mari de Constantin C. Brăescu şi Vespasian I. Pella.
De remarcat că, în urma acestor alegeri, partidul buzoianului Alexan-

dru Marghiloman a fost scos în afara Parlamentului în judeţele Buzău şi Râm-
nicu Sărat, însuşi şeful partidului intrând în Parlament ca deputat în judeţul
Ilfov.

Primul Parlament al României Mari a funcţionat în legislatura noiem-
brie 1919 - 26 martie 1920 şi a avut ca prim rezultat votarea legilor de ratificare
a unirii Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu România, la 29 decembrie
1919.  
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POEZII PENTRU COPII

Elena Căpăţînă 
Primăvara fetişcană

Văd plete fluturând în vânt…
Și mirosul de zambile
Își ascultă al său cânt
Colorând senine zile.

Văd ochii ce din albăstrele
Își scutură mărgăritare
Rostogolind parfum din stele
Când în obraz bujoru-apare.

Văd gura-n care garofița
O dâră-n grabă a prelins
S-adune toată poienița
În vraja soarelui aprins.

Văd pieptul alb, trezit la viață,
Pe care-s prinse vii narcise
Cu fir de Lumină, fără ață,
Ca-ntr-un simbol toate-nscrise.

Văd mijlocelul prins în bete
Din curcubeu luând culoarea,
Iar faldurii suavi-s cu pete
De flori ce cântă sărbătoarea.

Văd sub dantela de la poale
Tiv ce tesaltă surprinzând 
Conduri ce-ating covorul moale
Din mătasea ierbii răsărind.

Te văd, ești ca o fetișcană
Săltând voioasă prin livadă,
Ușoară, cum este o pană,
Plutind prin fulgii de zăpadă…

Te joci cu ghiocelul care
E vestitor de pețitori

Îndrăgostiți de-a ta purtare
Când dăruiești tuturor flori.

Vara tinereţii

Cât de iubită ești, tu, vara cea fiebinte
Ce știi să coși, să țeși și să brodezi

câmpia
S-o colorezi din ape, din aer și cuvinte
Și să te-mbraci în straie să te admire

glia.

Cosițe aurii din holda cea mănoasă, 
Cerceii din cireșe, în ton cu roșii maci 
Îți umplu brațe albe.. ești tânăra

voioasă
Ce vrei ca de îndată în soare 

să te-mbraci.

Ești tânăra domniță ce scutură petale
Când fluturii valsează, polen 

împrăștiind,
Ca rodul să sporească în sânul 

gliei tale
Și toată măreția s-o bucuri dăruind!

Doamna Toamnă

Din ceața doamnei Toamnă o pânză
fină țes
Cu urzeala de lumină, din raze 

care au ales
Culoarea să-mi împrumute 

ca să fie viață
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Prin livezi, prin vii, pe dealul 
cu fâneață,

Prin codrul ce își pune strai 
de sărbătoare

Ca să se-oglindească în întinsa mare...

Din pânza înflorată o rochie-i croiesc.
Paiete, stropi de rouă, o împodobesc
Pe mâneci și la brâu, pe tivul cu ajur
La poalele cusute cu fir de aur pur...
La guler, voal din spuma rodului

mustit
Pe care doamna Toamnă un an 

l-a pregătit.

Privește doamna Toamnă la rochia
bogată

Își caută-ncălțări să fie asortată
La gât șirag de-alune, de ghindă 

își va pune
Pe deget un inel ca să poți iară spune
Că doamna Toamnă-i plină de roade,

de frumos
Și poate să încingă un dans armonios.

Bunicuţa Iarnă

Ți-ai pus broboadă albă și țurțuri 
diafani,

Cojocul cel pufos și noua cingătoare 
Să vezi cum trece vremea și te 

încarci de ani
În care-nțelepciunea ta-i biruitoare.

Tu încălzești ogorul, sămânța 
să-ncolțească

În pomi îți pui fuiorul, să torci 
fir de lumină,

Botezi în straie noi ca totul să rodească
Și-asculți la gura sobei o muzică 

divină.

De s-a topit cojocul, renaști precum

izvorul,
Cu un sărut, în gheață preschimbi

țurțurii vii
Privești înmărmurită la pacea 

din soborul
De îngeri ce așteaptă ca pace tu să fii.

Crăciunul

Crăciunul, ziua-n care poți    
Bradul să-l împodobești
Cu veșnicie pentru toți
Cei ce-n Lumină îi găsești!

Crăciunul, ziua-n care sfinții
Sunt așteptați la noi, la masă,
Căci printre ei sunt și părinții
Ce ne-au făcut viața frumoasă!

Crăciunul, ziua-n care magii
Călăuziți de steaua sfântă
Își descarcă-n noi desagii
Cu daruri. Și colinde cântă!

Crăciunul, ziua-n care zbor 
De pe Pământ spre-naltul Cer
Cu îngerii să cânt, în cor
Și pace lumii să ofer!

Crăciunul, ziua-n care, iată, 
Pomul vieții împodobesc
Și Adevărul mi s-arată
Din Lumina ce-o trăiesc!

Crăciunul, ziua-n care-n mine
Încape toată bucuria
Că dăruiesc cum se cuvine 
La cei ce-s frați cu armonia.

Crăciunul, ziua-n care-s împăcat
Cu Lumina din Lumină,
Cu Dumnezeu Adevărat
Din inima de daruri plină!
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Vasile Til Blidaru

La o vârstă rotundă

Dau sfaturi, nu pretind nimic,
Doar dacă mă chemaţi la masă
Vin, beau şi apoi mă ridic...
Am 70 de ani de-acasă!

Preşedintelui Consiliului UE 
Donald Tusk, la Bucureşti

Socrul tău, pe un parcurs,
Dacia avea să-mbie,
Însă prin al tău discurs,
Ai deja o Românie.

Încasatorul la plata impozitului

Mâna cu bănuţi întind,
Bucuros deschide gura,
Nu se-aude mulţumind
Dar, îi simt intens, dantura.

Epigramistele din antologia 
„Fetei cu lipici”

Fete mândre cu arnici,
Tainic ne seduc din start,
Dovendind că au lipici
Pentru câte poante-au spart! 

României

Un cânt sub frunză de stejar,
Un pas pe drumul bun de-nvăţ,
Iar mersul, după Centenar,
Cu ochi deschişi dar... fără băţ!

După invalidarea referendumului

Mă aflu într-o rea postură
Cu-a mea nevastă în putere:
Când ţip, îmi bagă pumnu-n gură,
Considerând că sunt muiere!

Lui Al. Hanganu 
pentru „Escală în purgatoriu”

Dacă treci cu toate câte-ai scris
Şi atingi, pe ultimul tău metru,
Poarta de intrare-n Paradis,
Nu ştiu ce-o să zică Sfântul Petru...

Lângă consoartă

Suport al ei nărav, uitându-l
Şi sper, de astăzi înainte,
Să mă înşele doar cu gândul,
Că-i foarte sprintenă la minte.

Teatru in familie

Formăm un cuplu ideal,
Căci, în familie, soţia
Îmi lasă rolul principal,
Iar ea semnează doar regia!

Unde ne sunt luptătorii

Ahile, mi se stinge glasul
De când te strig!... Am neplăceri
Că-ţi văd călcâiul la tot pasul,
Pe tine, însă... nicăieri!
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