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               LUCIAN MĂNĂILESCU 
 

 

 

  

ÎMI IUBESC PATRIA 
 

 
Îmi vine să urlu că nu pot să nu-mi iubesc patria, 

cu silicoanele ei amăgitoare legănându-se tandru 

pe buzele neantului, cu şobolanii din canalele revoluţiei trucate, 

cu ghişeele din spatele cărora o mână nevăzută 

împarte certificate de eroism şi adeverinţe lipicioase, 

cu oamenii ei politici deversaţi din patru în patru ani 

prin cartiere mărginaşe şi cătune, unde inundaţiile 

vin mult mai des, cu ţăranii ei înrăiţi de mireasma pământului 

care le fuge de sub tălpi, cu toate astea  

şi cu multe altele, trăite în grabă şi cu lehamite. 

 

Da, îmi iubesc patria! 

Mă înduioşează până la lacrimi grija ei 

pentru câinii comunitari, stâlciţi sub lumina 

de stricnină a farurilor nopţii, sterilizaţi ca să nască 

o rasă mioritică, mult mai rezistentă la vicisitudinile 

libertăţii (şi noi am fost comunitari şi încă 

ne mai domină reflexele lui Pavlov, încă mai salivăm 

ascultând discursurile preşedinţilor săraci şi cinstiţi 

sau foşnetul de lenjerie intimă al poeziei) 
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 „Mă, câine!” îi spun celui mai bun prieten al meu 

şi el se gudură şi mă face să cred că fericirea există. 

Dumnezeu, ca şi patria, este iubire... 

Aşadar, domnilor şi doamnelor, îmi iubesc patria! 

aşa cum îşi iubeşte ologul piciorul lipsă, 

cu patima celui care refuză să plece 

dintre apele ei mereu revărsate şi tulburi. 

O iubesc pentru că i-am trăit până la ultima fibră 

indiferenţa şi spaima, sărăcia şi zvonurile, 

pentru că în cârciumile ei am băut 

potire de lacrimi şi străzile ei 

am admirat umbra viitorului ce refuză să vină... 

 

Pentru mine patria aceasta, de la capătul lumii, 

crucificată pe toate punctele cardinale, 

este singura americă posibilă, singura şansă, 

unica iubire, pe care nici speranţa 

nu o mai poate ucide... 

 

 

(din vol. „Am auzit că viaţa este frumoasă”, Ed. Teocora, 2009, p. 6) 
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BUZĂU - 590 DE ANI DE 

ATESTARE DOCUMENTARĂ A 

ORAŞULUI AFLAT PE CURSUL 

STRĂVECHIULUI MOUSAIOS 

 

Dr. Marius – Adrian NICOARĂ 
 

În data de 30 ianuarie 1431, Buzăul a fost pentru prima dată atestat 

documentar, ca târg, conform privilegiul de comerţ dat negustorilor braşoveni de 

către domnitorul Dan al II-lea. Centru comercial şi meşteşugăresc străvechi, 

probabil reşedinţă de voievodat, reşedinţă domnească vremelnică şi capitală de 

judeţ, Buzăul este confirmat ca târg cu atribuţii comerciale bine precizate. Redactat 

în cancelaria domnitorului Dan al II-lea (conducător al Ţării Româneşti în 

perioadele: 1420? – 1421?, 23 octombrie 1422 – 22 ianuarie 1427, 6 aprilie 1427 – 

14 iunie 1431), documentul reiterează privilegiul acordat de domnitorul Mircea cel 

Bătrân, în 1413, negustorilor din Braşov, cu fixarea taxelor vamale pentru mărfurile 

exportate, importate sau tranzitate prin Muntenia, ceea ce dovedeşte că Buzăul avea 

atribute de târg, de centru vamal şi de tranzit, încă din anul 1431. 

 
  

Documentul ce atestă Târgul Buzăului, emis la 30 ianuarie 1431,  

în cancelaria domnitorului Dan al II-lea. 
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 Iată textul documentului: „Ioan Dan, mare voievod şi domn a toată ţara 

Ungrovlahiei. Scrie domnia mea întregii ţări a domniei mele, celor mici şi celor 

mari şi tuturor târgurilor domniei mele şi vămilor: rucărenilor (Rucăr - n.n.) şi 

câmpulungenilor şi arghişanilor (Argeş n.n.) şi târgoviştenilor şi târgşorenilor 

(Târgşor - n.n.) şi săcuianilor şi gherghiceanilor (Gherghiţa n.n.) şi brăilenilor şi 

buzăianilor (Buzău n.n.) şi flocenilor (Cetatea de Floci, de la gurile Ialomiţei, mai 

târziu Piua Pietrii - n.n.) şi cetăţii de la Câmpulung şi tuturor celorlalte târguri şi 

vămi şi altora, mici şi mari.  

 Şi aceasta să ştiţi, că s-a întocmit domnia mea cu braşovenii, ca să 

neguţătorească oamenii domniei mele şi să ducă la Braşov ce le va plăcea: fie 

ceară, fie său (seu - n.n.), fie argint, fie aur, fie mărgăritar, fie ce le va plăcea, iar 

ei să fie volnici (liberi - n.n.) să ducă la Braşov şi să neguţătorească ce le va plăcea 

şi să nu le fie teamă de nimic, pentru că a întocmit (negociat - n.n.) domnia mea. Şi 

iarăşi din Braşov să aducă în ţara domniei mele ce le va plăcea şi să 

neguţătorească: fie postav, fie argint, fie florini, fie ce le va plăcea, ei să aducă în 

ţara domniei mele şi să neguţătorească şi să fie cum a fost şi în zilele părintelui 

domniei mele, Ioan Mircea voievod, tot aşa şi acum să fie slobode toate. 

 Şi iarăşi spun tuturor vameşilor, câte vămi sunt şi târguri în ţara domniei 

mele, iar voi să luaţi vamă cum s-a luat şi în zilele părintelui domniei mele Mircea 

voievod, aşa să luaţi şi acum.  

 Şi iarăşi, dacă cineva are vreo datorie la vreun om din ţara aceea, el să-şi 

găsească pe acel om, care îi este dator, şi să-i plătească, iar de omul drept să se 

ferească ca de foc, pentru că cine va bântui pe omul drept, pe unul ca acela îl voi 

arde cu foc. Iar altfel nu va fi, ci să-şi afle datornicul şi să-şi ceară datoria de la 

el. Astfel să nu fie, după porunca domniei mele.  

 Şi a spus logofătul 

 + Io Dan voievod, din mila lui Dumnezeu, domn.” 

 Aşadar, urmare a acestui document avem prima atestare documentară certă 

şi sigură a oraşului de la Curbura Carpaţilor. 

 Să precizăm că din punct de vedere etimologic, oraşul şi judeţul Buzău 

şi-au luat numele de la cel al râului omonim, fenomen toponimic specific românesc, 

aşa cum aprecia şi marele istoric Nicolae Iorga. Mai mult decât atât, filologul 

Constantin Dominte consideră că denumirea este de origine dacică, iar Vasile 

Pârvan coboară în timp considerându-l de origine tracică, provenind din 

onomasticul Buzes - topicul fiind o alteraţie a cuvântului, deoarece grecii nu au 

litera b şi folosesc în loc literele mp, de unde Mpusaios – Mbusaios. De altfel, 

lingviştii au demonstrat că în limba dacă, sunetul m alterna cu b, alternanţă care s-a 

pierdut în procesul formării limbii române. Aşadar cuvintele Mpuseus (Mbuseus), 

Mpusaios (Mbusaios), Buseus, Busĕu, Buzău, reprezintă o metamorfoză milenară a 

etimologiei toponimului râului de la care şi-a luat numele oraşul, respectiv judeţul. 
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Un alt filolog, I. I. Russu explică topicul Buzău plecând de la cuvântul bùză, 

întâlnit şi în albaneză, considerându-l de origine autohtonă, carpato-balcanică. În 

însemnările sale, Paul de Alep, care a călătorit prin Ţara Românească la 1654, 

menţionează că a ajuns şi într-un târg pe care-l numeşte Botza. Gheorghe Şincai 

consideră că numele de Buzeu, cu mp este anteslav, antegot şi anteroman. 

Sunt ipoteze, potrivit cărora, numele este de origine slavă – boza, ce se 

traduce prin tulbure, variantă contrazisă de istorie, deoarece la momentul venirii 

slavilor, populaţia zonei era deja romanizată.  

În acest context este necesar să precizăm că prima atestare a numelui de 

Buzău se găseşte într-o scrisoare redactată în anul 374 în greaca veche (publicată în 

Analecta Bollandiana, Tomus XXXI, Bruxelles, 1912), şi se referă la râul 

Mousaios, străvechea apă curgătoare ce a dat mai târziu numele său târgului – 

oraşului – municipiului – judeţului. 

Este vorba de scrisoarea lui Junius Soranus, guvernatorul Scythiei Minor 

(Dobrogea) către Sfântul Vasile cel Mare, episcopul din Cezareea Capadociei, cu 

privire la Sfântul Sava de la Buzău (334-372) martirizat la 12 aprilie 372 prin 

înecare în apele râului Mousaios (Buzău).  

 

  

Analecta Bollandiana, Tomus XXXI, la Bruxelles, 1912 şi un faximil din 

scrisoarea lui Junius Soranus, guvernatorul Scythiei Minor (Dobrogea) către 

Sfântul Vasile cel Mare, episcopul din Cezareea Capadociei, din anul 374. 
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Iată paragraful din document, care se referă la râul Mousaios/ Buzău, în 

greaca veche şi traducerea sa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Documentul extrem de valoros, atestă în scris pentru prima dată, existenţa 

creştinismului în România în zona Buzăului şi Constanţei (Tomisului) şi aşa cum 

am arătat, menţionează pentru prima dată în scris denumirea de Mousaios văzând 

aceasta, a poruncit să fie ucis. Așadar, slujitorii fărădelegii l-au chinuit pe preotul Sansála 

legat, iar pe Sava l-au luat și l-au dus să-l înece în râul, ce se numește Mousaios. Iar 

fericitul, amintindu-și porunca Domnului, și iubindu-și aproapele ca pe sine însuși, a grăit: 

„Ce a păcătuit preotul, încât să moară împreună cu mine?” Dar i-au răspuns: „Nu ține 

de tine să te îngrijești de aceasta” (Buzău). Totodată, scrisoarea arată că alături de 

Sfântul Apostol Andrei şi numeroşii martiri de la începutul secolului al IV–lea de 

la Dunărea de Jos, Sfântul Sava de la Buzău a aşezat prin creştinismul practicat la 

Curbura Carpaţilor şi în Dobrogea, temelia identitară a poporului român. 

Din astfel de motive, putem spune că oraşul Buzău este un loc binecuvântat 

de Dumnezeu şi că nu este întâmplător faptul că strămoşii nostrii l-au aşezat exact 

la jumătatea distanţei dintre Ecuator şi Polul Nord. Mai mult, dezvoltarea 

creştinismului, poziţionare strategică la intersecţia marilor artere comerciale, truda 

zilnică a oamenilor, prezenţa marilor şi puternicilor boieri buzoieni şi a unor mari 

personalităţi din domeniul economic, cultural, politic sau social, au făcut ca acest 

ţinut să lase urme adânci în istorie. Întreaga zonă este o veritabilă matrice a 

spiritului românesc de care trebuie să avem grijă, ca de altfel şi de tradiţiile ţinutului 

şi identitatea naţională. 

În timp, oraşul Buzău a evoluat şi s-a dezvoltat, fiind astăzi o importantă 

capitală de judeţ din România, iar una dintre obligaţiile noastre, ale locuitorilor săi, 

este să recuperăm trecutul onorant al acestuia şi să îl oferim ca exemplu copiilor şi 

nepoţilor noştri.  

... Τότε γνοῦς πάντα ταῦτα Ἀθάριδος κελεύει ἀναιρεθῆναι 
αὐτόν. Οἱ γοῦν ὑπηρέται τῆς ἀνομίας, ἐασαντες τὸν πρεσβύτερον 
Σανσαλᾶν δέσμιον, παρέλαβον  τὸν Σάβαν καὶ ἀπήγαγον πνῖξαι παρὰ 
τὸν ποταμὸν τὸν καλούμενον Μουσαίον. Ὁ δὲ μακάριος μεμνημένος 
τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου, καὶ ἀγαπῶν τὸν πλησίον ὡς ἐαυτόν, εἶπεν· «Τί 
ἥμαρτεν ὁ πρεσβύτερος, ὅτι σὺν εμοὶ οὐκ ἀποθνῃσκει;» Άπεκρίθησαν 
δὲ αὐτῷ: «Οὐ σόν ἐστι περὶ τούτων διατάσσεσθαι»... 

... Atunci, Atháridos, văzând aceasta, a poruncit să fie ucis. Așadar, 

slujitorii fărădelegii l-au chinuit pe preotul Sansála legat, iar pe Sava l-au luat 

și l-au dus să-l înece în râul, ce se numește Mousaios. Iar fericitul, 

amintindu-și porunca Domnului, și iubindu-și aproapele ca pe sine însuși, a 

grăit: „Ce a păcătuit preotul, încât să moară împreună cu mine?” Dar i-au 

răspuns: „Nu ține de tine să te îngrijești de aceasta”... 
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TRIUMFUL PROPAGANDEI ÎN 
VREMEA PANDEMIEI 

 

Ovidiu Cameliu PETRESCU 
 
 
 

   Când mi s-a sugerat să scriu despre pandemia actuală am ezitat. 

  M-am gândit că oricum toate ziarele și toate televiziunile de pe biata noastră 

planetă comentează zilnic despre virusul SARS-CoV-2 și despre morții pe care 

acesta îi generează. A devenit un subiect obsedant și am început să obosim tot 

vorbind despre această boală și despre bolnavi.  

 Totuși, mi-am dat seama că ar fi interesant să vorbim despre groaza pe care 

o trăiesc sute de milioane de oameni sau poate miliarde de oameni în această 

perioadă. Începând din martie 2020, oamenii sunt din ce în ce mai înspăimântați de 

posibilitatea îmbolnăvirii și a morții. Este interesant să vedem de ce groaza s-a 

răspândit în lume mult mai rapid ca boala. 

  Groaza este, în opinia mea, cauzată de propaganda isterică pe care o 

promovează atât oamenii din presă cât și medicii. 

 Nu fac parte dintre cei care cred că virusul nu ar exista. Este clar că virusul 

există și se răspândește extrem de rapid, în comparație cu alți viruși cu care ne-am 

mai confruntat anterior. Fiind un virus nou, nu numai că la începutul pandemiei nu 

exista un vaccin, dar medicii nici nu știau care medicamente ar fi mai eficiente în 

tratarea celor infectați și de aceea existau decese relativ numeroase. Spun relativ 

pentru că de fapt rata de mortalitate nu este nici pe departe atât de alarmantă dacă 

comparăm acest virus cu alte virusuri care au generat epidemii. Evident că numărul 

celor infectați fiind foarte mare și numărul deceselor apare ca fiind mare. Decesele 

se înregistrează însă aproape în totalitate în cazul persoanelor trecute de 65 de ani 

și în rândul celor bolnavi cronici. Nu trebuie să uităm că și epidemiile de gripă 

obișnuită cauzează destul de multe decese în rândul populației vulnerabile, dar 

pentru că televiziunile nu dezvoltă acest subiect, oamenii nu sunt speriați de 

posibilitatea îmbolnăvirii de gripă. Utilizarea de către ziariști a expresiei „virusul 

ucigaș” este nejustificată pentru că ea presupune decesul tuturor celor infectați, ceea 

ce este evident acum că nu este cazul. Această nefericită expresie este utilizată 

pentru a accentua frica cetățenilor. Mai mult decât atât, putem spune că această 

preocupare permanentă de a genera spaimă este chiar ucigașă. În urmă cu câțiva 

ani, studii științifice serioase au demonstrat că o simplă ceartă între două persoane 
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generează o prăbușire a sistemului imunitar pentru patru ore. Un om supus unui 

stress este un om vulnerabil, este un om cu o imunitate scăzută, care nu mai face 

față unor agenți patogeni.  

  De ce doresc totuși anumiți oameni să își înspăimânte semenii?!  

 

Șabloane mentale și interese 
 

 După 1990 ziariști români au învățat de la colegii lor britanici și americani 

că ,,o știre bună nu este o știre”. Din păcate, este adevărat faptul că oamenii acceptă 

cu ușurință ca fiind corecte și interesante informațiile cu un conținut negativ, fără 

să își pună nici măcar o clipă problema unei minime verificări și privesc cu foarte 

multă neîncredere informațiile pozitive.  

 Cred că orice om, încă din tinerețe, a trăit numeroase dezamăgiri, a fost 

frecvent mințit de oameni în care avea multă încredere și la care ținea, a avut parte 

de eșecuri pentru care nu era vinovat. Aceste experiențe neplăcute, pe care aproape 

toți le-am trăit, ne determină să acceptăm, cu ușurință, ideea că ni se pot întâmpla 

multe lucruri rele și puține lucruri bune. Această vulnerabilitate psihologică este 

cunoscută de către ziariștii care ne informează despre tot felul de nenorociri care se 

întâmplă în jurul nostru. Și foarte multe lucruri normale sunt exagerate, sunt 

distorsionate până spre absurd pentru a fi transformate în evenimente negative.  

  Trebuie să se propage un sentiment de teamă, de nesiguranță, pentru că 

o populație înfricoșată este dispusă să creadă orice, poate să fie manipulată ușor, 

i se pot controla și direcționa reacțiile. 

  Cred că ați observat că de mulți ani în România nu mai începe să ningă 

iarna. Nu! În România se dezlănțuie ,,coșmarul alb” care ucide oameni. Trăim într-

o zonă temperată și este firesc să ningă uneori ceva mai mult. Este firesc să bată 

vântul și să viscolească zăpada. Este firesc să se blocheze unele drumuri și multe 

mașini să rămână în zăpadă ceva timp până când „autoritățile prinse din nou 

nepregătite” reușesc să deblocheze șoselele. Informațiile privind faptul că multe 

șosele din Germania sau din SUA sunt blocate de zăpadă în fiecare iarnă nu trezesc 

nicio reacție. Nu suntem în stare să ajungem la concluzia rațională că autoritățile 

din nici o țară, oricât de bogată și de puternica ar fi ea, nu reușesc să contracareze 

total și eficient fenomene naturale precum inundațiile, viscolele sau cutremurele. 

Dacă avem în mână telefoane inteligente (uneori mai inteligente decât proprietarii 

lor) credem că suntem atotputernici, că dominăm natura, că eliminăm hazardul. 

Referirea frecventă la „autoritățile care au fost prinse din nou nepregătite” trebuie 

să genereze o stare de nesiguranță a cetățenilor care nu mai pot avea încredere în 

instituțiile statului, instituții care nu sunt în stare să-i protejeze în mod eficient.  
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 Mereu ni se amintește că politicienii și funcționarii din administrația publică 

sunt plătiți din banii smulși din buzunarele cetățenilor, din banii contribuabililor, ca 

și când în SUA sau în Germania politicienii și funcționarii ar fi plătiți din buzunarul 

președintelui. Politicienilor și funcționarilor nu le pasă de soarta oamenilor, dar iată 

că presa intră într-o luptă curajoasă și îi obligă pe acești oameni răi să își facă 

datoria. Desigur, de câte ori apar probleme, trebuie să găsești niște vinovați, niște 

inamici publici care trebuie să fie condamnați, care trebuie să fie demonizați.  

  Ar trebui să amintim și ideea că toți ziariștii trebuie să se conformeze 

dispozițiilor date de proprietarii ziarelor sau ai televiziunilor la care lucrează. Ideea 

că patronii nu controlează activitatea ziariștilor angajați la societățile comerciale în 

care au investit banii este falsă. Toată lumea ar trebui să știe că ziarele, posturile de 

radio și posturile de televiziune sunt niște societăți comerciale care trebuie să 

producă profit. Ele nu sunt niște societăți de binefacere care au misiunea nobilă să 

informeze obiectiv cetățenii și să apere democrația. Desigur, societățile comerciale 

care activează în acest domeniu transmit informații, dar modul în care fac acest 

lucru slujește, în primul rând, intereselor patronilor care se străduiesc să influențeze 

atât cetățenii cât și liderii politici. În fiecare țară există un organism de tipul 

Consiliului Național al Audiovizualului care trebuie să stabilească niște reguli și se 

tempereze derapajele posturilor de televiziune și de radio, dar eficiența acestor 

organisme este destul de scăzută. S-ar putea spune că televiziunile funcționează cu 

banii proveniți din reclamele pe care le difuzează și acest lucru le-ar garanta 

obiectivitatea. Desigur, sunt reclame plătite ca să fie promovate anumite produse și 

astfel să crească vânzările aducătoare de profit. Sunt însă multe reclame care sunt 

plătite ziarelor, televiziunilor și posturilor de radio ca un fel de taxă de protecție. 

Unii plătesc reclame ca să nu fie difuzate informații cu caracter negativ despre 

anumite societăți comerciale, despre anumite instituții sau chiar despre anumite 

partide și despre anumiți politicieni. În perioada 2001-2004, într-un cotidian 

important apărea o reclamă cel puțin ciudată: „ROMATSA vă asigură siguranța 

zborului”! ROMATSA este o regie a Ministerului transporturilor care se ocupă cu 

securitatea culoarelor de zbor pentru toate avioanele care pleacă din România și 

pentru toate avioane care pătrund în spațiul aerian al țării. Nu mai există altă entitate 

care să se ocupe de așa ceva și în acest context o asemenea reclamă este absurdă. 

De fapt era o modalitate de a plăti sume mari de bani presei pentru a nu fi criticată 

activitatea ministerului care avea în subordine ROMATSA. Și în timpul orânduirii 

socialiste, pentru a finanța presa care atunci aparținea statului, se publicau reclame 

absurde. Revista Tribuna economică publica frecvent o reclamă la locomotivele 

electrice produse de uzinele Electroputere Craiova. Își cumpăra vreun cetățean o 

locomotivă ca să o ofere soției de ziua ei de naștere? CFR sau vreo altă întreprindere 

socialistă care ar fi avut nevoie de locomotive electrice ar fi putut să le cumpere de 

la altă firmă românească sau ar fi avut dreptul să importe locomotive? Desigur, nu!  
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 Multe firme care plătesc reclame, de fapt condiționează posturile de 

televiziune să invite frecvent anumiți politicieni în cadrul emisiunilor cu caracter 

politic și să-i laude pe respectivii invitați.  

 Revenind la tema pandemiei trebuie să ne amintim că Guvernul României a 

plătit 34 de milioane de euro presei scrise și electronice ca să difuzeze obsedant, de 

mai multe ori în aceeași zi, îndemnul de a purta mască. Este destul de limpede că 

televiziunile și ziarele care au primit sume foarte mari pentru a difuza anunțul de 

interes public privind purtarea măștii vor renunța, cel puțin pentru o perioadă, să 

mai critice un guvern atât de generos cu presa. Cu această sumă uriașă s-ar fi putut 

organiza testarea gratuită a cetățenilor și ar fi putut să fie izolați și tratați toți cei 

care au fost infectați, pentru a stopa răspândirea bolii. 

 Veți întreba ce interes ar avea medicii să creeze panică ? 

  Medicii doresc să-și sperie pacienții pentru a-i determina să urmeze 

tratamentele prescrise și să-și schimbe stilul de viață pentru a se vindeca. Ei au 

tendința să considere că orice persoană are o boală mai mult sau mai puțin gravă, 

care trebuie tratată. Mulți spun că un om sănătos este un pacient care nu a fost 

consultat cu atenție. Orice persoană în vârstă a cunoscut medici care i-au sugerat că 

va muri în curând dacă nu urmează tratamentul prescris de ei și nu țin un regim 

alimentar strict. Dacă mănânci doar câteva frunze de salată și o felie de măr în 

fiecare zi s-ar putea să supraviețuiești. În glumă se spune că tot ce este bun în viață 

este ilegal, imoral sau îngrașă. Frecvent, și medicii precum și alți specialiști se pot 

înșela. Când eram copil, o doamnă doctor oftalmolog i-a spus unei mătuși că va orbi 

în șase luni. Peste vreo 30 de ani, când a murit, mătușa mea nu orbise deși nu urmase 

vreun tratament pentru ochi. Când eram tânăr, medicii spuneau că vinul roșu  îi 

ucide pe cei bolnavi de inimă. Acum medicii spun că două pahare de vin roșu pe zi 

ar fi foarte bune și pentru cardiaci. La declanșarea pandemiei specialiștii 

Organizației Mondiale a Sănătății au spus că persoanele infectate sunt contagioase 

numai după ce au simptome. La puțin timp după această declarație, au spus că peste 

30% din cei infectați nu au simptomele bolii, dar sunt foarte contagioși. La început 

au spus că măștile trebuie purtate doar de cei bolnavi și de personalul medical, iar 

după câteva săptămâni au recomandat purtarea măștilor de către toată lumea. De 

fapt, Organizația Mondială a Sănătății a transmis cele mai multe mesaje care au 

generat panică la nivel planetar. Afirmația că Organizația Mondială a Sănătății 

promovează interesele marilor companii farmaceutice care produc și vând vaccinuri 

și medicamente este foarte plauzibilă. Și medicii din spitalele noastre care tratează 

bolnavi în perioada pandemiei primesc în plus 500 de euro la salariu. 

   Iată că există destul de multe interese pentru a propaga teama de 

îmbolnăvire și de a creea niște eroi care ne salvează din ghearele morții. Noi trebuie 

să ne supunem autorităților, să urmăm cu sfințenie recomandările medicilor și să ne 

vaccinăm, când vaccinul va fi distribuit, contra cost firește.  
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 Nu sunt adeptul teoriei conspirațiilor. Nu cred că un grup restrâns de oameni 
putred de bogați s-au întâlnit și au complotat să răspândească un virus creat artificial 
în laboratorul din Wuhan pentru a micșora populația. Reducerea populației a 
preocupat, totuși pe economiști și demografi și în trecut. În 1798 Thomas Robert 
Malthus a publicat o carte devenită celebră, intitulată - „Un eseu asupra principiului 
populației”. Malthus considera că îmbunătățirea condițiilor de viață determină o 
creștere a populației, dar populația crește în progresie geometrică în timp ce 
mijloacele de subzistență cresc în progresie aritmetică. Bunul cleric și savant englez 
considera că sărăcia, bolile, epidemiile și războaiele sunt factori pozitivi pentru 
omenire pentru că asigură un echilibru între mărimea populației și cantitatea 
mijloacelor de subzistență. În anii 70 ai secolului trecut, în mediile politice americane 
s-a discutat intens despre necesitatea reducerii populației globului. Această temă de 
dezbatere a redevenit actuală. Acum câțiva ani Christine Lagarde, la momentul acela 
președinta Fondul Monetar Internațional, a declarat că bătrânii trăiesc prea mult și 
trebuie făcut ceva. Sigur nici doamna Lagarde nu este o puștoaică, fiind născută la 1 
ianuarie 1956, dar când vorbim de elite, vârsta nu contează. Chiar dacă nu sunt 
convins că virusul SARS-CoV-2 a fost creat să rezolve problema cu bătrânii care mor 
prea târziu, sunt totuși ferm convins că atunci când epidemia a apărut, acei oameni 
puternici și bogați au decis să folosească în mod inteligent și cinic această nenorocire 
pentru a deveni și mai bogați, și mai puternici. Producția unor medicamente a crescut 
foarte mult, producția unor echipamente pentru secțiile de terapie intensivă a crescut 
foarte mult, iar producerea a câtorva miliarde de doze de vaccinuri va aduce, de 
asemenea multe miliarde de dolari în conturile firmelor care produc respectivele 
vaccinuri. Și alte afaceri au prosperat în această perioadă. Amazon.com care 
expediază colete, Microsoft sau Facebook au devenit și mai bogate. În general, 
firmele foarte puternice nu sunt afectate de restricțiile impuse de pandemie. Din 
păcate, firmele mici și mijlocii din toată lumea au avut pierderi mari și multe au intrat 
în faliment lăsând pe drumuri sute de milioane de oameni. În SUA peste 12 milioane 
de lucrători sunt acum în șomaj, iar țările din Uniunea Europeană sunt și ele într-o 
situație foarte proastă. Și în România înregistrăm peste 500.000 de șomeri. Cei foarte 
bogați devin și mai bogați, iar cei săraci devin și mai săraci. Conform site-ului 
financer.com/ro, Jeff Bezos (Amazon.com) are în 2020 o avere de 188 de miliarde de 
dolari, Elon Musk (Tesla) are acum 132 miliarde de dolari, iar Bill Gates 129 de 
miliarde de dolari. Doar ca să vedem cât de bogați sunt acești oameni, vom spune că 
produsul intern brut al României în 2019 a fost de 240 miliarde de dolari. 
 

Jocul periculos cu mințile oamenilor 
 
 Pandemia reprezintă și un prilej minunat pentru derularea unui experiment 

psihologic și sociologic la nivel planetar. Putem vedea și noi, nu numai specialiștii, 

cum groaza de moarte îi face pe oameni să se supună unor reguli impuse de 
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autorități, reguli care le restrâng drastic drepturile și libertățile. Toate dictaturile au 

spus oamenilor ca abuzurile săvârșite de conducerile statelor sunt menite să îi 

salveze de dușmanii națiunii sau de diverse lucruri rele care ar avea consecințe 

catastrofale. Cetățenii trebuie să fie recunoscători că au norocul să aibă niște lideri 

puternici care îi apără de pericole mortale. 

 S-a spus că lumea va fi alta după pandemie și, din păcate, acest lucru este 

adevărat. S-a demonstrat acum că utilizarea unor mijloace relativ simple de 

manipulare la nivel planetar cum este propagarea fricii de moarte, transformă 

populația planetei între o masă amorfă, dispusă să renunțe la drepturile și libertățile 

dobândite de-a lungul unei evoluții de câteva secole. 

 Ar trebui să ne amintim de unele experimente interesante ale unor mari 

psihologi americani, care, deși desfășurate cu un număr restrâns de subiecți, se 

dovedesc acum perfect valabile. Experimentul profesorului Stanley Milgram de la 

Universitatea Yale desfășurat în 1963 a demonstrat că oamenii manifestă în 

proporție de 62% o totală obediență față de autoritate, chiar și atunci când a se 

supune contravine principiilor lor morale. În cazul acelui experiment era vorba de 

autoritatea pe care o avea un cadru universitar îmbrăcat într-un halat alb. Nu era 

vorba de un militar, de un polițist sau de reprezentantul unei autorități 

administrative. Deși pare ciudat, subiecții experimentului s-au supus instrucțiunilor 

date de conducătorul experimentului, știind că acțiunile lor vor putea duce la 

torturarea și moartea unei persoane (dacă doriți detalii, puteți să dați o căutare pe 

Google). Ca fapt divers, mama profesorului Milgram era venită din România, iar 

tatăl din Ungaria. Tot un experiment semnificativ a desfășurat în 1971 profesorul 

Philip Zimbardo de la Universitatea Stanford. Un grup de studenți au fost selectați 

ca să joace rolul unor gardieni de închisoare, iar un grup similar să joace rolul 

deținuților. Participanții la experiment urmau să primească 15 dolari pe zi 

(aproximativ 90 de dolari în ziua de azi) pe 14 zile. Experimentul a trebuit să fie 

întrerupt după numai șase zile pentru că studenții care interpretau rolul gardienilor 

au început să îi tortureze pe deținuți, iar cei care interpretau rolul deținuților au 

început să organizeze revolte. Despre acest experiment s-au scris cărți și s-au făcut 

filme. Dacă niște studenți care știau că participă la un studiu de psihologie socială 

și-au pierdut controlul în câteva zile, ne dăm seama cât de ușor niște autorități reale 

pot deveni abuzive. Obediența față de autorității poate fi explicată și dacă studiem 

conceptul de disonanță cognitivă. În 1957 profesorul Leon Festinger de la Universitatea 

Stanford a publicat o carte despre acest concept. El spune că în clipa când oamenii 

trăiesc conflicte interioare se declanșează un fenomen de auto-manipulare, de auto-

convingere prin care acceptăm niște opinii complet iraționale cărora le găsim o 

justificare aparent rațională. Ne transformăm greșelile în acte virtuoase, ori măcar 

acceptabile. Când, în mod obiectiv nu putem să ne opunem puterii politice abuzive 

sau nu avem curajul să facem acest lucru, vom găsi argumente pentru a demonstra 
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că situația este acceptabilă, că este normal să ne adaptăm. Filosoful german Karl 

Jaspers, analizând după al doilea război mondial „culpa germană” afirmă că 

,,puterea de stat nu este resimțită de individ ca ceva care îl privește. El nu se 

consideră coresponsabil, ci asistă pasiv la ceea ce se întâmplă în plan politic, viața 

și munca lui desfășurându-se într-o obediență totală. Obediența și neparticiparea 

în raport cu ceea ce decid și întreprind deținătorii puterii, sunt însoțite de o 

conștiință de sine împăcată. Realitatea politică este suportată ca ceva străin cu 

care individul șiret încearcă să se împace pentru a obține anumite avantaje 

personale. Alteori el participă cu entuziasmul orb al celui gata de sacrificiul de 

sine.” (Karl Jaspers, Texte filosofice, Editura Politică, București 1986, pagina 40). 

 

Nu este nimic nou sub soare 
 

 În momentul când oamenii s-au autoconvins că este firesc să se supună 

autorităților, să renunțe la multe drepturi și libertăți ca să își salveze viața și să 

salveze viețile semenilor precum niște supereroi americani, anumite realități nu mai 

sunt luate în calcul. 

 Sigur că este firesc să dorim să trăim cât mai mult și să avem o sănătate de 

fier până la adânci bătrâneți, dar trebuie să acceptăm și ideea că de multe ori nu se 

întâmplă așa. Viața noastră este supusă multor riscuri, cele mai multe greu de evitat, 

în cele mai multe cazuri, nu suntem în stare să ne dăm seama de existența lor. 

Citeam, nu cu mult timp în urmă, că un tânăr de 35 de ani s-a dus la frizer și după 

ce s-a așezat pe scaun a murit de infarct. Ideea că tinerii sau copiii sunt sănătoși ar 

trebui să fie privită cu îndoială în situația în care numărul copiilor care se 

îmbolnăvesc de cancer crește dramatic în fiecare an. În România mor în fiecare an 

între 2.000 și 3.000 de oameni în accidente de mașină. Se gândește cineva care 

pleacă dimineața cu mașina că s-ar putea să moară în acea zi? S-ar putea să se 

întâlnească în trafic cu un șofer beat sau drogat care să-l omoare. În anul 2020 au 

fost în România două cazuri în care niște indivizi care au decis să se sinucidă au 

intrat cu mașina lor într-o altă mașină. Și-au rezolvat problema, dar au omorât și 

oameni nevinovați. 

 Moartea ne pândește la fiecare pas, și nu știm ce ne rezervă viitorul. Poetul 

latin Horațiu a scris în urmă cu peste 2000 de ani: „Carpe diem, quam minimum 

postero” (Trăiește clipa de azi și fii cât mai puțin încrezător în ziua de mâine ). 

Oricum existența noastră este sortită morții. Marin Sorescu scria într-o frumoasă 

poezie, intitulată „Boala” - „Cred că m-am îmbolnăvit de moarte/ Într-o zi/ când m-

am născut”. Florin Bogardo a compus o superbă melodie pe aceste versuri. Cei 

interesați de filozofie ar putea citi o carte de Cristian Ciocan intitulată- 

„MORIBUNDUS SUM. Heidegger și problema morții”.  
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 Despre moarte au scris și poeții antici, autorii marilor tragedii grecești și 

filosofii antichității. Hesiod (sec. VIII, Î.Hr.) scria în poemul Munci și zile: „Plin e 

de patimi pământul și marea e plină de ele,/ Boli din senin se iscau și noapte și zi 

bântuiau/ Printre cei muritori purtându-și jalea mutește/ Căci înțeleptul stăpân Zeus 

răpitu-le-a graiul/ Astfel nu-i nimeni în stare să frângă voința lui Zeus”. În acele 

vremuri oamenii credeau că viața lor este guvernată de zei și de destin. Poetul 

Arhiloh (680- 645 î. Hr.) scria: „Totul îi este dat omului, Pericle, de întâmplare și 

destin”. Tema destinului și tema morții sunt dominante în tragediile scrise de 

Sofocle, Eschil și Euripide cu 2.500 de ani în urmă. Poetul și filozoful latin Titus 

Lucretius Carus (95-55 î.Hr.) în poemul său „De rerum natura” (Despre natura 

lucrurilor) vorbește și despre ciclul de neîntrerupt al vieții și al morții: „Miscetur 

funere vagor/ Quem pueri tollunt/ Visentes luminis oras” (Se amestecă jalea 

înmormântărilor cu strigătul pe care-l scot copiii văzând tărâmurile luminii). 

 Cred că și noi ar trebui să ne gândim, din când în când, la moarte pentru a 

putea trăi cu mai multă înțelepciune. 

 Nu ar trebuie să uităm faptul că în ultimii patru ani în România au murit în 

medie 700 de oameni pe zi. Poate unii nici nu știu acest lucru, dacă televiziunile nu 

prezintă zilnic numărul de morți decât acum în vremea pandemiei. Cei mai mulți 

oameni mor de infarct, din cauza accidentelor vasculare cerebrale și de cancer. 

Urmează decesele cauzate de boli respiratorii și accidentele de mașină. În 2020 

statistica oficială arată că nu au murit mai mulți români ca în 2019. 

             Într-o lucrare recentă filosoful Bernard-Henry Levy respinge ideea unei 

vieți ,,îngrozită de ea însăși și îngropată în vizuina ei kafkiană, transformată în 

colonie penitenciară. O viață care, ca să i se garanteze o minimă supraviețuire, era 

gata să cedeze tot restul (rugăciunea, respectul fașă de cei morți, libertăți, balcoane 

și ferestre care dau în curte și prin care vecinii, după ce au terminat de aplaudat 

personalul sanitar, ne spionează)” (Bernard-Henry Levy, Acest virus care ne 

smintește, ACT și Polirom, Buc. 2020 pag. 83). 

 Cred că trebuie să urmăm tot sfatul lui Horațius: „Est modus in rebus” (Este 

o măsură în lucruri ) și să nu cedăm în față unor abordări isterice ale televiziunilor 

care ne amenință tot timpul cu moartea. Este firesc să fim precauți în această 

perioadă, dar nu trebuie să trăim o teamă excesivă de moarte. Tot Horațius scria că: 

„Acolo unde întreaga viață nu e decât teamă, moartea e cea mai de dorit”. 

 Dacă suntem atât de îngroziți de moarte, ar trebui să explicăm unde mai 

trăiește poporul care a creat balada Miorița. De ce un popor care se declară creștin 

ortodox este paralizat de ideea că s-ar putea să treacă curând în lumea de dincolo? 

 Poate singurul lucru bun pe care îl produce pandemia este acela că ne-a 

obligat să medităm la viață și la moarte.                
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Remember     

Lucian Mănăilescu 
 
 Am aflat cu tristețe că LUCIAN 

MĂNĂILESCU, poet, publicist, editor, ne-a părăsit 

după o grea suferință pe care a suportat-o cu stoicism 

până la final. Cei care l-am cunoscut și l-am apreciat, 

prieteni și mai puțin prieteni, regretăm dispariția sa 

prea timpurie și ne exprimăm compasiunea pentru 

familia greu încercată. 

 S-a născut la 11 noiembrie 1951 în comuna 

Siriu, satul Broasca, a urmat cursurile primare în 

comuna Siriu, gimnaziul, liceul și Școala Postliceală Sanitară, la Buzău, iar în anul 

2002 a absolvit International Computer School. În anul 2011 a devenit licențiat în 

Istorie. 

 A fost asistent medical la Spitalul din Vintilă Vodă, în comuna Siriu, apoi asistent 

epidemiolog la CSA Buzău și asistent principal epidemiologie la IPSMP Buzău. 

       A fost redactor al publicațiilor locale „Viața Buzăului”, „Informația Buzăului”, 

„Muntenia”, redactor-șef al săptămânalului „Jurnalul de Buzău”, iar din anul 1996 până în 

2006, redactor al publicației „Amprenta”, editată de Inspectoratul de Poliție. A fost și 

consilier cultural al primarului din orașul Mizil și redactor-șef al revistei lunare de cultură 

„Fereastra” ce apărea în această localitate (până în 2016). Ani la rând s-a ocupat de 

realizarea și redactarea almanahului „Renașterea Buzoiană” și a Almanahului cultural” 

care apărea la Mizil. Tot la Mizil a organizat nouă ediții ale Festivalului Național de 

Literatură „Agatha Grigorescu – Bacovia”. Multor autori buzoieni, și nu numai, le-a 

redactat și tehnoredactat volumele pentru tipar. 

 Debutează cu versuri în revista „România literară” încă din adolescență (1968), iar 

apoi a colaborat, atât cu poezie cât și cu proză la „Luceafărul”, „Cronica” de la Iași, „Viața 

românească”, „Vatra veche” de la Târgu Mureș, „Poesis” de la Satu Mare, „Actualitatea 

culturală” din Lugoj, „Spații culturale” de la Râmnicu Sărat, „Bucureștiul literar și artistic” 

și la alte publicații culturale sau doar literare locale și din țară. 

 Editorial a debutat în anul 1997 cu volumul de fabule intitulat „Cartea junglei”, 

după care au urmat volumele de versuri „Lacrimi de Murano” (2001); „Rememorări” 

(2004); „Ultima eră glaciară” (2006); „Am auzit că viața e frumoasă” (2009); „La început 

a fost umorul” (2011), iar cu prilejul aniversării a șase decenii de viață a editat volumul 

„60” (2011). În anul 2011, Editura Tipo Moldova i-a editat volumul antologic „Raiul 

pirania”, dar scriitorul nu s-a oprit aici. A mai editat volumele de versuri 

„Atrocitățile fericirii” (2015); „Fractali” (2017); „Patria amară” (2018); și volumul 

de eseuri și interviuri „Ferestre literare” (2016). Avea pregătite pentru tipar volumul 
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„Acrobații la zidul morții” și volumul antologic din lirica poetului Marin Ifrim intitulat 

„Cele mai frumoase o sută de poezii ale lui Marin Ifrim”. În anul 2017 a alcătuit, împreună 

cu scriitorul Alex. Oproescu, antologia „Scriitori nehoieni”. 

 Membru al Uniunii Scriitorilor din România din anul 2006, a fost distins cu diferite 

premii la festivaluri de epigramă și de versuri. Între acestea amintim Marele Premiu la 

Concursul de Poezie „Carmen Patriae” de la Brașov, în anul 2005; Premiul I la secțiunea 

Proză a Concursului Național „Dor de dor” de la Cluj-Napoca, în anul 2007 și multe altele. 

 Pe lângă textele semnate cu propriul nume a mai semnat și cu pseudonimele: Mihai 

Băceanu, Florin Ursuleanu, Eugen Pelmuș, Alexandru Noapteș. 

 Să-ți fie somnul lin, Lucian Mănăilescu, iar lumina fără de sfârșit să-ți strălucească 

veșnic!   

                                                                                      Marcela Chiriță 

     
„MISTREȚUL CU COLȚI DE ARGINT” 

 

       Emil Niculescu                                                                      
 

 

 Lucian Mănăilescu, acum vreo treizeci de ani, își 

făcuse obiceiul ca pe la unele agape literare, multe 

„particulare”, organizate într-un spațiu mai securizat de 

intruziunea urechilor  cu deversare la „organe”, să recite, 

după o anumită oră și un număr de pahare (fiindcă, era, 

totuși, un timid) balada lui Șt. Aug. Doinaș. 

 Atâta tenacitate mai dezvolta, în epocă, indiferent de 

mediu, Ion Stanciu cu producția sa chtonică, bucolică 

„Masă la câmp” (în fond o destul de idilică pauză de masă 

pe vipia prașilei sau culesului de tutun), pe care, de la un moment dat, o știam cu 

toții pe deasupra. 

 Nu era același lucru, nici aceeași interpretare teatralicească/ artistică precum 

cele investite de Lucian în „Mistrețul cu colți de argint”. Aici efectele erau potențate  

până peste  prestațiile unor cunoscuți oameni ai scenei, ce îi vedeam, când și când, 
la emisiunea consacrată de atunci – „Poesis”.  

 Raveliana chemare a prințului din Levant, ce își îndemna suita de 

vânători: „Veniți să vânăm în păduri nepătrunse/ mistrețul cu  colți de argint, 

fioros,/ ce zilnic își schimbă în scorburi ascunse/ copita și blana și ochiul 

sticlos...”, era condusă, pas cu pas, sub ochii din ce în ce mai obraznici ai 

servitorilor, care îl credeau un halucinat, un rătăcit cu mintea, către finalul inexorabil:   
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„Ce fiară ciudată mă umple de sânge,/ oprind vânătoarea mistrețului meu?/ Ce 

pasăre neagră stă-n lună și plânge?/ 

plânge?/ Ce veștedă frunză mă bate mereu?/ - 

Stăpâne, mistrețul cu colți ca argintul,/ chiar el 

te-a cuprins grohăind sub copaci./ Ascultă cum 

latră copoii gonindu-l.../ Dar prințul răspunse-

ntorcându-se: - Taci!” 

 Era, paradoxal parcă, de un optimism 

incurabil. Mai pe vara trecută i-am spus că proza 

pe care a publicat-o în ultimul almanah 

„Renașterea buzoiană”, o evocare a braco-

nierilor postbelici din zona Siriului (iubitori și 

de cai și meșteri în a le măslui înfățișarea), mi 

s-a părut printre cele mai bune din sumar; mi-a 

spus că, de fapt, acesta ar urma să constituie un 

capitol dintr-un roman, pe care îl are „în cap” și 

va pleca, undeva (proprietatea natală fusese 

vândută), pentru două săptămâni, să-l termine. 

Și, din câte știu, acesta nu era ultimul dintre 

proiectele ce la avea în vedere sau într-un anumit stadiu „în șantier”. 

 După o lungă și grea suferință, dusă pe picioare și în baston câțiva ani, poetul 

Lucian Mănăilescu s-a stins în 3 noiembrie, în anul de dizgrație 2020. Mistrețul cu 

colți de argint s-a numit în diagnosticul medical A.V.C. 

Această evocare ar putea fi un necrolog personal pentru cel pe care îl cunoșteam de 

foarte mulți ani, de la cenaclul „Viața Buzăului” (pe ultima mea plachetă, „Masca”, 

dedicasem olograf niște versuri ce veneau tocmai din acea zonă).     

Închei, nu fără a-mi aminti ultima dorință  a prințului: „Mai bine ia cornul și suflă 

într-una./ Să suni până mor, către cerul senin.../ Atunci asfinți după creștete luna/ și 

cornul sună, însă foarte puțin”. În acest ultim vers - recitat alb, ca un giulgiu - 

actorul de altădată făcea o pauză, de mare dramatism, după „sună”. Ca un memento 

la versetul biblic al deșertăciunii deșertăciunilor. 

 Dumnezeu să-l odihnească!  
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Emil Niculescu 
 

Viață literară 
 

                                                         In memoriam L.M. 
 

                                              Motto:  Poesia – questo mestiere perdito... 

                                                                                  Giuseppe Ungaretti 
 
La fel, cred, de ridicoli precum cuirasieri 

În filme cu parade din Marele Război 

Prin marile vacanțe, chiar la-nceputul verii, 

Ne agitam panașul de poeți foarte noi. 
                             
Mergeam, săptămânal, la un colbăit cenaclu 

Zămislitor, pe vremuri, de nume proletculte, 

Să scrijelim în marmuri cu câte un șperaclu, 

Versuri. Și avea cin-să ne-îndrume, să ne-asculte. 
 
Ocolind ca pe ochiul de râu, înghițitor, 

De maelström nu știam, doar de bulboane, 

Teme, doar despre țară și-al ei conducător 

Urma să scriem. Esenin: era între icoane. 
 
Cenaclul – atenansa unei tipografii 

'Nălțată-n perimetrul unui fost târg de vite 

Mugea (strada-i și azi, Chiristigii) 

Minoic: slavă!, zdrobindu-ne-n copite. 
 
Voiam, un grup de prieteni, să supraviețuim 

Paralizați de mitul literei tipărite. 

Mai virau, unii, versuri, dar sub pseudonim, 

Spre poște de redacții, de altfel, renumite. 
 
Miracol, dar se poate lesne afla și anul, 

Semn drept unei cunune de laur însumate, 

Primi Mănăilescu, ce semna Ursuleanu, 

Prin Geo Dumitrescu brevetul de cetate. 
 
După așa izbândă ne-am dus, era și cazul, 

A ne cinsti, nebunii cei proțăpiți de-o lotcă, 

Era destul de-aproape, spre-a ne cinsti obrazul, 

La „Pomul verde” unde am ras o dublă vodcă. 
 
Spartul Drăgăicii cu-adunat de bolduri. 

Cu-analfabeții (de-azi) funcționali, 

Rezultă, trasă linie, la solduri: 

Decât poeți, mai bine inși normali.  
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Poesis  Lucian MĂNĂILESCU 

 

JOC DE-A RĂZBOIUL 

 

Soldatul necunoscut se întoarce de pe front, 

fără să știe de ce a luptat și pe cine-a ucis... 

În piept îi zornăie o inimă de tablă:  

„Pentru eroism!” a spus generalul;  

„Petru rănile tristeții!” a adăugat 

ministrul de război, agățându-i  

cu delicatețe de piept sclipitoarea medalie... 

Acum războiul s-a terminat, va fi pace 

1000 de ani, s-au bucurat copiii soldatului, 

împărțind pâinea mucegăită din rucsac  

și continuând să se joace în praf de-a războiul 

și de-a „Uite-l pe tata!” 
                                                                                                         28 09 2020 

PODUL LUI CAROL I 
 
Orașul meu rotund este pătrat 

cu oameni spânzurați de cer 

cu elevi care învață să zboare 

printre mese și scaune la pătrat, 

cu profesori severi care meditează 

la nemurire și harnici culegători 

rătăciți pe hărțile castelelor de nisip. 

Mai sunt și blonde comunitare 

care visează în lună 

și polițiști care au viteza mai mare 

cu câteva kilograme 

decât cea a Astrului celest, 

ce sare în aer cu bancomatele 

mereu cu o secundă 

înaintea oamenilor legii... 

Un oraș ciudat, vă spuneam eu 

cu statui ce țin locul 

unor personalități mai mult 

sau mai puțin celebre, cum ar fi 

țăranul din regiunea Ploiești 

care s-a rătăcit la Buzău. 

Un oraș care-și construiește un pod 

de câteva decenii, visând să ajungă 

pe celălalt mal, printre ninsorile de 

salcâm, 

în plin război dintre albine și prigorii. 
                                                   25 09 2020 

 

POIANA LUI IOCAN  
 
Am obosit să ne cărăm în spate, 

să învățăm o viață pe furate, 

să ne prefacem că venim la masă, 

copii fugiți din raiul de acasă. 

Din când în când, mai înjurau și ei 

că satul era plin de derbedei. 

Dar vorbele aveau garduri înalte 

și casele tot cerul într-o parte. 

Iar seara se adunau vecinii-n porți. 

tăcând o vorbă-două despre morți 

apoi intrau, uituci, să buchisească, 

dint-o gazetă, ce-au să mai trăiască. 
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Fântâna din cer 

 

Ce mănăstire era trupul tău, Ana, 

zidit în văzduhul toamnei, 

și risipit printre lianele ploii... 

Dumnezeu ne zidea, pe atunci, 

într-o lucarnă din cer 

și sânul tău palid hrănea întunericul. 

Iartă-mă, Ana! Acum 

eu mă zidesc într-o singurătate 

care nu mai poartă numele tău... 
                                                   23 09 2020 

 

 

 


 

 

NUNTĂ LA CANA - GALILEII 

 

Nu pune pe seama mea, 

toate crimele... 

Da, eu ți-am ucis zâmbetul 

în fiecare moarte, 

iar și iar, până ai rămas 

o păpușă cu gheare și colți. 

până când am îmbătrânit 

în adolescență 

călcați în picioare de hoardele 

scăpate din vitrine... 

Dar nu mă acuza pe mine 

de Orient – Express-ul care trece 

prin gară, nu-mi pune în mână 

pumnalul blândeții, 

lasă-mă să mă adăpostesc aici,  

sun ghilotina ploilor repezi 

care înmulțesc sângele la Gala Galileii. 

MAREA IUBIRE 

 

Iubirea poate fi cât oceanul albastru de mare, 

cât cerul, cât infinitul; din ea răsare soarele 

și toate ființele zburătoare... 

Dar nici o iubire nu poate atât de mare să fie 

Cât puful de păpădie... 

 

MILOSTIVA CU COASA 

 

Vine bătrâna obosită de drumul prea lung, 

se șterge cuviincioasă la intrare 

și își atârnă coasa în tindă... 

Fac repede un ceai fierbinte – fierbinte 

și întreb și eu, ca prostul: 

- Mătușă, da’ ce naiba faci 

cu coasa acum, în vârtejul ăsta de viscol.  
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- Ehei, maică, ehei! dacă ai știi 

câte lanuri de zăpadă am cosit azi, 

și sub ele erau amintiri și vieți netrăite 

și biete păpuși cu picioare și capete rupte 

și lupi și greieri pândind întunericul. 

- Dar ție nu ți-a fost milă niciodată? - îndrăznesc 

și ea se uită atentă la iarba din mine, 

și mă privește cu ochii ei orbi 

ca și când ar urla în tăcere. 
                                                                         21 09 2020 

 
                                                            

MOARTEA VECINULUI DE LA PARTER 

 

Azi-noapte, vecinul de la parter 

și-a mutat singurătatea în cer. 

Pe holul blocului o momâie 

afumă tăcerea cu tămâie, 

alta pâlpâie lumânările 

și trântește ușa și zările, 

iar a treia șterge soarele din ferestre, 

pune o cană cu întuneric pe masă 

și scoate oglinzile și amintirile din casă. 

Doar un copil, cine știe al cui, 

plânge cu lacrimi căprui, 

în timp ce oamenii din bloc 

își dau capetele de-a dura pe trepte 

șoptind în grabă un: „Dumnezeu să-l ierte!” 
                                                                 14 09 2020 

 

NEGOȚ CU ARIPI 
 
Am navigat prieteni, spre zări de mucava, 

pândind pe cerul nopții: iubiri, trădări, ispite, 

prășind duioase molii în văl de catifea, 

să fac negoț cu aripi în zări nemărginite 

Și-am inventat oceane și-o lume de culori, 

aveam un rai în suflet și un infern în minte, 

trecând prin preeria de oameni și bizoni 

în care poezia e sclavă la sfârșit de cuvânt.
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Lecții de citire  
  

Paul ANDRONE     
 

De câțiva ani, sfârșitul lui octombrie, 

începutul lui noiembrie, au devenit 

pentru mine file de calendar sensibil, un 

sunet de gong ca la teatru, în întunericul 

sălii, înainte de spectacol. Numai că, în 

cazul meu, nu este vorba de teatru, de 

ficțiune pe scenă, ci de o realitate cu 

funcție simbolică. Realitatea e că în 

intervalul menționat, cu regularitate de 

ceasornic, trec stoluri de gâște sălbatice 

spre tărâmuri sudice, necunoscute.  

Funcția simbolică este  la vedere: toamnă, 

sfârșit de an, cerc care se închide, plecare, 

timp irepetabil. Tocmai de aceea vederea 

stolurilor pe cer mă tulbură toamnă de 

toamnă; le aștept, le pândesc trecerea și 

le urmăresc până se pierd în zare. Încerc 

să identific direcția lor de zbor și să 

aproximez destinația, îmi par să se 

orienteze spre sudul Crimeii sau dincolo 

de Marea Neagră, la sud de Caucaz ori 

nordul Iranului, distanțe uriașe dacă mă 

gândesc că au plecat din nordul Europei. 

Ce busolă le dirijează zborul? Cât de 

puternic, de irezistibil este instinctul 

care le impune această navetă planetară? 

Ce taine ascunde această lume zburătoare 

paralelă cu lumea noastră târâtoare, dar 

atât de orgolioasă? Stolul lor scrie pe cer 

un text hieroglific pe care nu-l putem citi 

fiindcă nu avem acces la ,,corola de 

minuni a lumii’’, vorbim limbi diferite și 

translatorul se poticnește la prima 

încercare de traducere. Înainte de a le 

vedea, le aud gălăgia, un amestec de 

sunete ascuțite, de ga-ga familiar și totuși 

ciudat pe care îl cred la început că vine din 

curțile vecine, dar treptat îl descopăr sus, 

în înalt. Corul lor polifonic și dizarmonic 

reverberează  în vastitate cerului și umplu 

sonor aerul  cu strigăte, când triumfale, 

victorioase, când istovite, imploratoare. 

Abandonez orice treabă și le contemplu 

mut, spectator îndepărtat la o manifestație 

sacră. Când trecerea stolurilor are loc 

seara târziu sau noaptea, pe întuneric, 

efectul corului este și mai tulburător, nu-l 

poți localiza, vizualiza, de parcă însuși 

Dumnezeu ne-ar certa din slava cerului și 

fiorul care te cuprinde îți creează, 

paradoxal, o stare de bine, o bucurie 

ciudată că, deși te-a certat, Dumnezeu ți-a 

vorbit. Mai rămân încă o vreme, după 

stingerea ultimelor ecouri, în speranța că 

minunea se va repeta și uneori  așteptarea 

îmi este răsplătită. Ziua imaginea auditivă 

este dublată de cea vizuală. Gălăgia 

gâștelor îmi îndreaptă privirea spre cer și 

văd stolul în forma unui V uriaș, agitat, 

din puncte întunecate pe alburiul cețos al 

bolții. V-eul acesta este întruchiparea 

nestatorniciei, căci păsările își schimbă 

continuu poziția în formație, trece una în 

locul celeilalte ajungând pe rând în rolul 
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conducător, făcând ca imaginea literei 

să se compună și să se destrame ritmic 

într-un fel de mișcare  respiratorie  a 

unui unghi ascuțit. Îmi imaginez, 

urmărind stolul, că o mână invizibilă scrie 

cu păsări pe coala cerului, neliniată, și de 

aceea rândurile ies mai mult strâmbe, și 

tot de aceea  altă mână șterge repede toate 

cuvintele. 

     Mă întreb de ce văd doar plecarea, nu 

și întoarcerea  păsărilor! Să aibă alte 

rute, primăvara, pentru revenirea la 

vechile cuiburi? Ochii și urechile mele  

să funcționeze special doar toamna, ca 

un radar sensibil numai la un anumit tip 

de semnale, făcând din sufletul meu 

oglindă pentru chipul toamnei? 

     Primăvara schimb bolta înaltă cu 

lumea de la picioarele mele, cu iarba, cu 

primele flori, cu miei și cu iezi și cu tot 

ce înseamnă trup, materie renăscută de 

seve. Mă las furat de cântecul neauzit al 

făpturii, de iluzia vieții fără de moarte, 

privesc doar pământul din care izbucnesc 

minuni și tic-tacul ceasului măsoară  alt 

timp decât ,,clipa cea repede’’. Intonez și 

eu, chiar falsând, imnul închinat naturii 

și vieții și amân până toamna lectura 

textului sacru, scris cu păsări de un autor 

nevăzut, despre om, despre destin, 

despre timpul în care încape existența  

noastră. 
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PASTORATIE PENTRU PANDEMIA NECREDINTEI 
 

Mihail MILEA 
 

Slavă lui Dumnezeu pentru toate! 

În lumea aceasta în care trăim noi astăzi, anul mântuirii 

2020, totul se petrece doar cu îngăduința bunului Dumnezeu, 

care nu ne lasă, indiferent cât de grele sunt vremurile actuale. 

De la începutul anului 2020 și până în prezent au trecut 

aproape zece luni și întreaga omenire, de la un capăt la celălalt, 

trece printr-un mare examen, o luptă între viață și moarte, între 

credință și necredință, între tristețe și bucurie, între sănătate și 

boală, pricinuită de apariția unui virus, catalogat „Covid 19”, 

care a produs o frică mare. Aceasta s-a transformat în psihoză, 

spaimă, groază, neliniște și neîncredere în puterea salvatoare a Bisericii lui Hristos. 

 În aceste momente de răscruce a istoriei omenirii - înainte de Covid 19 și 

după Covid 19 -, Biserica Ortodoxă nu poate sta indiferentă, pasivă la această 

pandemie a necredinței. Este nevoie de o pastorație deosebită, specială, adecvată 

vremurilor de astăzi. E necesară o nouă abordare teologică și socială. 
 Ce este acest Covid 19? De unde vine el? Ce se ascunde în spatele lui? Ce 
poate face medicina? Până unde poate merge ea? De unde nu mai pot lucra 
medicina, știința, politica etc.? Cine poate merge mai departe, ca să dea totuși o 
șansă de viață omenirii? 
 Există doar o singură cale salvatoare: încrederea totală în Dumnezeu și 
ancorarea în puterea harică a Bisericii lui Hristos. 
 Acest „Covid 19” este în sine un virus, creat în laboratoare, după mărturia 
multor oameni de știință, specialiști în virusologie, în epidemiologie. A fost creat 
de forțe oculte, din umbră, pentru a diminua drastic populația lumii și pentru a crea 
o nouă eră mondială, cu pornire de la zero, bazată pe nonvalori și principii satanice, 
susținute de noua religie mondială: New Age. 
 Propaganda mediatică în favoarea acestui Covid 19 este uriașă. Ea a pus în 
mișcare, cu turație maximă, toate trusturile mass-media, toate forțele politice și 
toate guvernele din lume, care ascultă orbește de instrucțiunile guvernului mondial. 
 Medicina în care oamenii dintotdeauna și-au pus nădejde de refacere a 
sănătății s-a divizat în două. O mare parte din medici au uitat de jurământul lui 
Hipocrate și au cedat repede la îndrumările Organizației Mondiale a Sănătății, care 
de multă vreme s-a compromis din cauza amestecului cu forțele oculte și cu marile 
cercuri politice mondiale.  

, , 



Renașterea buzoiană/Almanah 2021 

 

  31   
 

 Doar o mică parte din medici luptă astăzi cu adevărat pe baricade, chiar în 

linia întâi, ca să mai salveze ce se mai poate salva. 

 Acest virus este creat să atace nu doar trupul, ci și sufletul pacientului, 

insuflând o mare frică de un necunoscut care atacă pe la spate și-i ia orice speranță 

de viață. 

 Acest virus creează în primul rând o psihoză de moarte, scade imunitatea 

organismului, care cedează repede; oprește respirația, produce panică, iar aceasta, 

în final, duce chiar la suicid în cazul unor persoane slabe în credință. 

 Aceste persoane contaminate de virus își văd moartea în față. 

 Măsurile de stopare a virusului și de izolare în acest context, stabilite prin 

protocol de guvern, produc o mai mare panică, o distanțare între oameni, care se 

încheie cu ură, dușmănie, gelozie, denunțuri etc. 

 Legea firii lăsată de bunul Dumnezeu este ca oamenii, în vremuri grele, să 

fie mai solidari, apropiați și fizic, și psihic față de bolnavi, indiferent de diagnostic. 

 Sfântul Vasile cel Mare, medic și ierarh în secolul IV, conducea un spital de 

leprozerie, lepra fiind o  boală foarte contagioasă; dar el nu a fugit de acești pacienți; 

dimpotrivă, era tot timpul cu ei, îi îmbrățișa, le spăla rănile, îi pansa, stătea cu ei la 

masă etc. 

 Această apropiere le-a dat bolnavilor curaj de vindecare și de ridicare a 

demnității. Orice bolnav, indiferent de diagnostic, trebuie privit și tratat medical și 

social ca om al lui Dumnezeu. 

 În tratarea bolilor trebuie apelat în primul rând la credința religioasă, care 

înseamnă încrederea în Dumnezeu, Existența Supremă, concretizată în Sfânta 

Treime: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. 

 Fără credință nu este posibilă nicio știință din lume. Mai întâi este credința 

și după aceea apare știința în orice domeniu. 

 Cea mai mare greșeală a guvernanților din toată lumea a fost închiderea 

Bisericii. S-a oprit accesul oamenilor în Biserică de către guvernanți, care nu cred 

deloc în Dumnezeu și care nu cunosc puterea vindecătoare a Bisericii lui Hristos. 

 Biserica este în sine un spațiu sacru, consacrat lui Dumnezeu. În Biblie citim 

că Dumnezeu a poruncit lui Moise așa: „Să-Mi faci locaș sfânt, și Eu voi locui în 

mijlocul vostru” (Ieșire 25, 8). 

 În Biserică nu te poți îmbolnăvi, pentru că e casa lui Dumnezeu! El nu te 

poate îmbolnăvi sub nicio formă. 

 Biserica este a lui Dumnezeu. Ea nu este a preotului, nici a ierarhului și nici 

a Patriarhiei. Ea este doar a lui Dumnezeu. Atunci când scoatem sacrul din Biserică, 

am scos totul și ea rămâne goală, fără conținut dumnezeiesc. În acele clipe, Biserica 

devine doar o clădire publică, un teatru, un muzeu etc. 

 A purta mască în Biserică, atât de către preot, cât și de către credincioși, 

contravine sfințeniei Bisericii. Este o negare a ei.  
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 Atunci când se afirmă public în mass-media că trebuie purtată masca 

obligatoriu în Biserică, de fapt i se ia credinciosului orice speranță de vindecare. 

Biserica este ultima lui speranță. Dacă Biserica s-a îmbolnăvit sau ea ne 

îmbolnăvește, unde mai alergăm??? 

 În istoria omenirii au fost multe boli contagioase, dar nu s-a oprit niciodată 

accesul în Biserică. 

 Pentru vindecarea acestei boli există în Biserică tot felul de mijloace reale, 

eficiente, gratuite: Sfânta Liturghie, maslul, dezlegări, rugăciuni etc. Preoții din 

Biserică să nu uite că bunul Dumnezeu le-a dat prin hirotonie puteri miraculoase: 

să facă Euharistie, care înseamnă Trupul și Sângele lui Iisus Hristos, să-L coboare pe 

Dumnezeu din cer în Biserică la epicleză; ei au puterea de a vindeca orice boală, de 

a lua în mâini șerpi și orice reptilă ucigătoare; puterea de a alunga duhurile rele din 

oameni, din case și de peste tot, cum se arată în moliftele Sfântului Vasile cel Mare. 

 Preoția este uriașă, sfântă, dumnezeiască; păcat că mulți slujitori nu 

realizează aceste daruri harismatice primite la hirotonie, iar credincioșii nu cunosc 

temeinic puterea salvatoare a preoților din Biserică. 

 Acest virus Covid 19 a avut ca țintă slăbirea fenomenului religios, 

distrugerea Bisericii prin desființarea sacrului din ea. Virusul și-a atins scopul: 

credința a slăbit în rândul oamenilor. De aceea, vremurile actuale sunt numite 

generic „pandemie a necredinței”. 

 Dacă toți am deveni credincioși cu adevărat, încrezători în puterea lui 

Dumnezeu, atunci această boală s-ar vindeca repede. 

 
 

                                    
 

Catedrala Sfântul Sava de la Buzău  
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Poesis   Iuliana PALODA-POPESCU 

 

 
 

Litania ploii 

Suflete-al meu, 

în albastrul de ziuă, Îngerul 

iubirii se arată înveșmântat în mantia 

de fum și-mi șoptește să scriu despre tine, 

despre cum stai adunat pe o margine de lume  

și mă strigi și mă chemi din adâncul ființei tale,  

cu numele cel nou și te rogi împreună cu mine,  

iar în clipa de taină, eu încep să văd, să-nțeleg  

cum mă rup de trupul meu vechi, de numele  

meu vechi și acoperită de Lumina albă, mă  

înalț către Cer, în cântecele păsării ce  

visează îndrăgostită de arborele  

ploii, de Suflarea sfântă, 

din care, cândva, 

ne-am ivit! 

 

Litania cuvintelor  
 

Pe atunci  

păreai orb și treceai 

neștiut între lumi, pașii tăi se  

opreau lângă mine, apoi se-nălțau   
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și în somn te purtau și visai parfumul   

de ambră al pletelor mele răvășite de  

vântul de seară ce ne atingea cu sfială  

pleoapele, palmele și încet începeai 

să vezi, să auzi, ca un foc lumina  

chipul tău pe cumpăna nopții,  

gândurile hoinare  

 

se adunau,  

îngânau cântecul  

apei și vedeam cum un Înger  

pribeag îți scria numele pe o sferă  

de aer ce plutea între Cer și Pământ,  

o himeră ieșea din aburul Lunii, uneori  

părea verde, alteori de un roșu profund,  

iar din coama ei adunam cuvintele vii, 

cuvintele rotunde, care se întețeau  

în amurgul pustiu, ca niște  

ploi de aur! 

 

Litania Învierii 

 

Doamne, în zadar  

te strigam și înfiorată îți scriam  

numele, înstrăinați rămâneam și fără  

speranță erau clipele troienite în giulgiul  

de nea! Somnul nu ne mai atingea pleoapele,  

Pasărea vieții ne ciugulea din palme grăunțele  

albe, apoi, își deschidea aripile peste păduri, 

peste ape și încununa Cerul cu purpura  

inimii calde! Pentru Tine alungam  

umbrele și îmbrățișam  

Lumea,  
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singură,  

în pustiul iubirii, căutam  

Fața Ta și uitam cum trec clipele,  

anii!... Ca niște corăbii pe mările reci  

lumile vechi se pierdeau, amintirile vii 

se stingeau pe altarele toamnei, numai  

Soarele veșnic era și ne mângâia fața cu  

lumina sa!... Pentru Tine luam chip  

nou, nume nou și mă închinam,  

doar pentru Tine îmi urmam  

credința,  

 

călăuzită 

de-o himeră albă, ca un 

soldat îndrăgostit de-un chip suav, 

care-l învață cum să-nvingă moartea, 

când singur este și revine pe-nserat, cu 

fruntea-nrourată și deschide peste lume 

pleoapele-azurii, să mă întrebe dacă știu 

cum se desprinde sufletul de trup, iar  

eu tresar și-ncerc s-aprind speranța  

în făptura sa și scriu cu lacrimă  

de mir Litania Învierii!... 

 

Litania merelor 
 

Un vânt  

sălbatic înfioară merii  

și Îngerii pogoară-ncet, s-aprindă  

candela-n chilia bătrânului anahoret,  

ce-n rugă își adună anii și scrie pe un  

țărm de vis, litanii albe de-nchinare,  

pe care-n zori le-aruncă-n mare,  

s-aline rănile uitate și sufletele  

ce au plâns!...  
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Din pomi cad  

mere purpurii și sfere de  

lumină-mi par, ce lunecă prin  

ierburi arse și răspândesc miresme  

dulci, pe-un orizont cu flori de jar.  

Agale, prin grădină vine mama și  

cu sfială se apleacă să culeagă  

mere, în timp ce tata ține-n  

palme o ramură  

 

din mărul înflorit 

a doua oară, iar eu privindu-i  

pe părinți, îmi pare că-n grădina  

noastră văd o icoană cu doi sfinți,  

când tata-mi pune-n brațe flori  

și mama îmi oferă mere, dar  

nu-nțeleg ce vor să-mi  

spună, fiindcă în  

taină 

 

îmi șoptesc, 

iar mama-mi pare mai  

frumoasă când pașii-i tremură  

ușori, sub mărul care se rotește și  

înflorește-n ochii noștri deschiși în  

cântece de îngeri înălțate-n zori  

și-n ruga mea dintru această  

carte gătită parcă pentru  

sărbători! 
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Viața ca literatură 

și literatura ca viață 
 

Magda Ursache 
 

 În plin delict de vârstă (a treia) și de delict de 

opinie, diferită de cea oficială, dar și de cea a intereselor 

de grup, eseistul, criticul și istoricul literar, prozatorul, 

reporterul, epigramistul, memorialistul (e o varietate a genurilor de invidiat, invidie 

empatică), Florentin Popescu așază pe coperta cărții  Viață și literatură  (Ed. Rawex 

COMS, București, 2020) cifra 75. Dacă ar fi uzat de numărul volumelor publicate, 

cifra ar depăși-o cu prisosință pe cea din cartea de identitate. 

 L-am cunoscut pe liceanul brunet cu guler rabattu, poet (atunci) de Cenaclu 

buzoian („Al. Sahia”, frecventat de Ion Băieșu, Ion Gheorghe, A.I. Zăinescu). După 

debut în revista „Luceafărul, își înmulțește talantul cu hărnicie în „Viața 

studențească” (red. șef Niculae Stoian) și în „Amfiteatru” (red. șef Ion Băieșu). 

Norocos? Ba cu fabuloasă putere de muncă, devenind scriitor la ziar(e), dar și la 

reviste. Nu faci nimic, nu riști nimic. Eu, una, cred că norocos a fost Florentin când 

Gheorghe Constantinescu l-a dat afară de la Editura Sport-Turism  și a ajuns la Ed. 

Albatros, în 1985. Însă cu adevărat marele noroc a fost întâlnirea cu viitoarea soție, 

poeta Iuliana Paloda. Unde altundeva decât la Cenaclul „Bacovia”? Iată 

„întâmpinarea” sa: „Scriitorul Florentin Popescu nu poate fi cuprins decât cu 

sufletul deschis. Alături de el viața este plină de lumină și bucurie. Felul în care se 

închină Cuvântului este cel mai frumos poem, din care, din voia Bunului Dumnezeu 

fac parte și eu, trăindu-l aievea. La mulți ani, „scribul” meu drag!” 

 „Mereu-peregrinul” (titlu de volum apărut la CR, în 1972) și-a întreținut 

pasiunea pentru călătorii: de pe picioarele de plai și gurile de rai din munții Buzăului  

până la Ninive, din vatra Mioriței până în Babilon. A fost și-n Țara lui Papură –

Vodă (a lui Băieșu), iar de pe Bulevardul Crângului  din Buzău a ajuns pe strada 

Apolodor 13-15, în „blocul scriitorilor”. Trebuie încălțări rezistente pentru toate 

astea. 

 „Obsesia păsărilor” (debut editorial, 1970) apare și ea în „Diligența cu 

păsări” (Ed. Eminescu), dar și în numele revistei „Colibri”, alcătuită după an 1989. 

Am apucat să scriu și eu despre placheta Mereu-peregrinul , în „Cronica” anului 

1973. Cam la fel aș scrie și azi, ca atunci când nu împlinisem 30 de ani. Florentin a 
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păstrat prezentarea mea. Când Liviu Leonte m-a dat afară de la revistă cu ajutorul 

lui M.R. Iacoban și am început lungul drum al semnăturii interzise vreme de 13 ani, 

am aruncat toată colecția „Cronicii”. Ce a decupat Florentin m-a întristat și bucurat 

în același timp: „Scăldate într-o lumină nostalgică, tradusă într-un vers dacă nu 

insolit, cel puțin plăcut fluent, elementele naturiste trec din planul decorativului în 

acela al simbolicului. Florentin Popescu nu se rezumă la colorarea afectivă a 

peisajului, răspunzând cerinței poeziei moderne de a transforma decorul în obiect 

de reflecție. Astfel, peregrinarea devine o veritabilă aventură a cunoașterii, 

imaginația redeschizându-se spre reliefurile interioare ale poetului. Este calea spre 

vocația citirii peisajului cu unghiul întors înăuntru, unind în spațiul poemului 

reprezentarea cu alegoria.” 

 M-am tot întâlnit cu Florentin: pe scara liceului „B.P.Hasdeu”, în triunghiul 

Bâscelor, Bâsca Mare, Bâsca Mică și Bâsca Chiojdului, prin locuri cu nume ciudate: 

Grajdu Zmeilor, Dealul Balaurilor, Genunea Dracului,Valea Rosilei, Vadu 

Cornului, Gura Milei, Calea Hoților. V.Voiculescu a căutat și el Comoara 

Manciului, îmi povestea tatăl meu, care visa la tezaurul vizigotului Athanaric. 

Mergând pe drumurile lui V.Voiculescu, în zona  Pârscov, Florentin Popescu o fi 

văzut lostrița din râul Bălăneasa, plaurul plutitor din lacul Mocearu, focul viu de la 

Lopătari, poate și peștera Agathon. S-o fi întâlnit cu solomonarii și cu vrăjitorii  

„buzăieni”, o fi  auzit lucruri de neînțeles. Florentin pare a fi cunoscut puterea lor 

de a face și desface lumea, exorcizând răul.  

 Intenția de a alcătui o antologie a poeziei creștine am avut-o și noi, Petru 

Ursache și cu mine. A lui, „Antologia poeziei religioase românești”, în 1992, la 

Albatros, iar  ed. II, în  două volume, la Minerva, 1999, în colecția Biblioteca pentru 

toți;  a noastră, „Duh și slovă”, cu prefața lui Petru Ursache, la Editura Institutul 

European, în 1996 și la Junimea, în 2002. Iar Florentin n-a întâmpinat rezistența 

unei redactore de carte care găsea titlul Duh și slovă prea... slavon, în neștiința 

faptului că era titlul  revistei  lui Mircea Vulcănescu, așa cum sta scris în nota ediției. 

 Florentin Popescu a fost mai bun cu Buzăul decât mine. Când am pornit spre 

Iași, voiam să mă depărtez de un oraș legat de numele torționarului Alexandru 

Drăghici și de pușcăria de pe Bulevarul Gării, ridicată de Chivu Stoica, analfabetul 

din Zmeeni ajuns om de stat. Tatăl meu mi-a cerut atunci să gândesc pozitiv: Sava 

Gotul a fost martirizat prin înec la Vadu-Pașii; ortodoxistul Voiculescu a fost 

martirizat pentru poemele religioase. Un sfânt. A refuzat cât a trăit -79 de ani- 

compromisul. I-a spus testamentar fiului: „Ionică, eu mor. M-au omorât. Nu le dau 

nimic.” Se referea la manuscrise. Și n-a scris niciodată poezii pentru regim. De Sava 

Gotul și de V. Voiculescu trebuie legat Buzăul. Cât despre „fotoliul de onoare” pe 

care Florentin Popescu îl are acolo, în orașul castanilor roz, cred că se datorează și 

prozei intitulate „Povarna și alte povestiri” (Ed. Ion Creangă, București, 1987 și 

Pallas-Focșani, 2004),  țesută din imaginarul buzoian, povestașii aducând însă cu 
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cei poposind la Hanu-Ancuței: uncheșul sfătos se ivește în multe locuri, ca și 

țărănușul isteț ca un proverb.  

 Ca să-și întregească portretul ambițios făcut sieși „scrijelind pe nisipurile 

Universului”, trebuia mers spre orizonturi îndepărtate, peste nouă mări și țări. 

Florentin Popescu a auzit răsunetele Sumerului „în Pind și Carpați”, cum scrie 

Petru Ursache în „Convorbiri literare”, urmărindu-i pașii spre „culturi 

gemelare”, „ale vechilor cucutenieni și sumerieni”. Încercat de ispita mitică, 

ivește „Dicționar de mitologie orientală” (Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2005), 

ceea ce îl determină pe Petru Ursache să constate încă o dată că „întoarcerea la 

modele mitice este întăritoare pentru ființă.” Cât despre acte magice, Florentin 

Popescu le-a cunoscut cu siguranță „pe teren”, la fața locului,  în munții Vrancei, 

ca să confirme ideea că vrăjitorul carpato-dunărean se asemuie cu magul asiatic 

și cu inițiatul european din primul mileniu creștin. Iar el crede în magicianul 

anonim din vatra satului. 

 S-a înțeles că tot, toate s-au transformat în cărți: falimente de reviste și 

edituri, transferuri peste transferuri, până la pensionarea anticipată (2005), 

pentru a se dedica predilect scrisului. Truda de monografist (viețile lui 

Odobescu, Voiculescu, Labiș, N. Porsenna) i-a adus alte premii. Ultima carte a 

sa primită de mine este „Convorbiri cu Theodor Damian” (Ed. Rawex COMS, 

2020). 

 În flora (și fauna) exegetică, Florentin Popescu e floare rară: ne citește pe 

toți. Preț de șapte volume, ne face portrete în peniță, de la seniori la debutanți, scrie 

despre recunoscuți și necunoscuți (Ana Dobre îi descoperă „surâsul sarcastic” sub 

„zâmbetul cald” al criticului), fără a-i uita pe marii boemi. „Lectură captivantă” 

este, pentru C. Stănescu, O istorie anecdotică a literaturii române. Citește atent și 

senin, cu bucurie, fără suspiciuni, comprehensiv, impresionist (nu-i un defect) și 

scrie convingător, niciodată detașat. Prietenii săi, cărțarii, nu sunt nici ei detașați în 

ce-l privește. Nici eu. Prietenia noastră e statornică, deși el e... capitalist, iar eu –

provincială. 

 Bunul mers al muncii sale este apreciat la unison: Ioan Adam vorbește de 

„explorarea tradiționalismului; Ion Rotaru vede în el – ca și Ioan Adam – „un 

tradiționalist neoromantic”. Așa și este: Florentin aude plânsul pământului, „într-un 

dor nepotolit de cai”. Lucian Mănăilescu îi poate recita, peste ani și ani, poezia La 

clopote, dintr-un volum de tinerețe. Iar Romul Munteanu admiră „frumoasa poezie 

a tandreței umane” din discursurile îndrăgostite. Tudor Cristea se oprește pe ciclul 

de poeme Sumeriene, Florin Costinescu preferă „Peregrin la Ninive”. Slavă 

Domnului, are fiecare de unde alege. Mihai Stan scrie repetat despre „polihistor” 

și-l publică în „Litere”.  
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 Pentru Șerban Codrin Denk, „Don Florio” e „ meseriaș”: „povestitor subtil”, 

iar Mihai Milca ascultă „povești cu rosturi și rostuiri”, ca și mine. Voi reveni la 

Povestiri din Anul Cocoșului de foc, Editura Antim Ivireanul, 2017. 

 Florentin a strâns multe reverențe și îmbrățișări în volumele omagiale. 

Spune-mi cine te citește ca să-ți spun cine ești. Liviu Grăsoiu îl găsește harnic și 

inspirat. Aureliu Gogi îl prețuiește pentru „tonusul vital invidiabil”, Dumitru Ion 

Dincă  pentru că e „uimitor de tenace” în proiecte, Marin Ifrim pentru că este 

„singurul care a făcut ceva durabil pentru impunerea literaturii buzoiene. Buzăul îi 

este dator lui Florentin Popescu”.  

 Șerban Cioculescu a remarcat „devoțiunea” cu care Florentin Popescu a 

scris „Pe urmele lui V. Voiculescu”.  Și de atunci, din 1982, au urmat 6 cărți despre 

doctorul fără arginți. Gheorghe Istrate l-a iubit pentru „lacrima ceremonioasă la 

căpătâiul unor mari dispăruți”, Stancu, Cioculescu, Ivașcu, printre care se numără 

și el, Gheorghiță. 

 Spune acad. Gh. Păun că Florentin Popescu „nu are nevoie să pună o Ană 

în zid, pentru că îi place ce face”, menirea sa „face improprie ideea de sacrificiu”. 

Sunt și eu un fel de Ana (lui Petru), mă zidesc de bunăvoie în cărțile lui, cu bucurie 

și cu durere. Petru Ursache nu s-a întors viu din clinica blestemată, dar s-a întors 

altfel: în cele 15 cărți tipărite postum de Eikon, în 7ani. 

 Mă întâlnesc cu colegul meu de liceu și în credința că viața e un pretext 

pentru scris, că scrisul e un mod de a supraviețui. Altfel spus, existența ca texistență, 

zile goale fiind cele fără scris-citit. Și-nainte mult mai este; Florentin! 
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Poesis  ION P. IACOB  
 

 
 

CRISTALE DE ONIX 

 

într-un timp greu de-ntuneric 

macerat în lumină 

am văzut disperarea 
 
un animal 

cu o mie de inimi 

sfâșiate 
 
     * 
 
sunt milioane 

de oameni 

pe lângă care  

trec neatent 
 
sunt clipe 

în care legitimez 

străinul 

care ocupă  acum 

cartea mea de identitate 

 

ANTI-POETICE 
 
Poezia 

e o celulă 

din care poți evada 

oricând 

realul  

te primește 

împărătește 
 
vânez tăcerea  

nenumăratelor flori 

dar 

una singură  

e încoronată 

de fluturi 
 
exilat in gol 

calc pânza de păianjen  

cotidiană 

și presimt 

sabia strecurată 

printre scuturi 
 
care poezie 

care real 

care fluturi 

 

NOAPTE DE AN-NOU 
 

Ninge la televizor 

o zăpadă 

care nu se așează 
 
în lumina din noapte 

un popor întreg  

dormitează. 

 

RUPERI DE RITM 
 

dedat furtunii 

aproape de a fi 

satyr sau faun 

prin aerul didactic 

scrib consemnam prețios  

„sub cerul acoperit de pământ 

(ecou: 

sub ceruri 

acoperi cu pământ  
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pornirile diurne 

de la un capăt la altul  

se descoperi numai pe sine) 

creștea sămânța visului 

împreună cu gândul 

până s-au rupt  

barierele cerului  

și 

pe cai negri  

cu picioare de foc 

se apropia 

vremea secerișului” 

 

OCNA DE SARE 
 

cu dinții de lapte 

ai scurtei mele biografii 

mursecam simbolic  

tărâmul blândeții 
 

pe câmpia devorată cu dinți de  hârtie 

într-un timp fără spațiu 

într-un spațiu fără anotimp  

Lao  Tze 

contempla pentru  mine 

cadavrul unui cu vânt: 
 

„până la nirvana 

e cale lungă și primejdioasă 

mai de preț e lumina  lunii 

în ocna de sare” 
 

într-un timp în  care 

am părăsit 

teritoriile prolixe 

pe calul mort  

al formelor  fixe 

 



ADIO MONTALE 
 

„poezia  este la fel  
ca mierea;  
în cantități mari  
devine toxică” 
 

în curtea interioară 
a blocului meu 
un câine  
străin 
e un poem 
plin de oase 
(adio ossi di sepia 
adio montale) 
care mă privește  
cu un ochi hămesit 
adulmecă manuscrise 
și nu le atinge 
- s-a ales praful  
de sentimentul meu 
de comuniune – 
eram în stare 
să-i arăt 
concret  
un oscior o vertebră  
un deget 
amprenta mea olografă 
pielea tatuată cu stele 
un text apocrif 
despre  poet 
„când se naște 
trag de el  
ca de-o halcă de carne” 
 

când se naște un poem 
mă nasc  
și eu  sunt 
             țipătul
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                         Cașcavalul de Penteleu 
                                   

                                   Valeriu Nicolescu                                 
 

Produs renumit încă din Evul Mediu, cunoscut și recunoscut ca atare atât pe piața 

internă cât și pe cea externă, cașcavalul de Penteleu poate fi apreciat, în accepția de azi, ca 

un brand buzoian. 

Un prim document cunoscut care se referă la acest produs, este hrisovul lui Radu 

de la Afumați, din 8 septembrie 1525, care face referiri și la cășăria din judeul Buzău, 

dovadă a existenței unor oieri pricepuți care, pe lângă produsele lactate tradiționale, 

preparau și renumitul cașcaval de Penteleu. Ocupație străveche, legată de începuturile 

neamului nostru, creșterea vitelor, între care oile și caprele ocupau o însemnată pondere1 a 

determinat apariția unor activități legate de prelucrarea și comercializarea produselor 

animaliere: carne, lapte, brânză etc.  

Făcând referiri la calitățile deosebite ale cașcavalului de Penteleu, atât de diferite 

față de produse similare din județ și din țară, Basil Iorgulescu preciza că secretul era legat 

de fânețele din zonă, cu trifoi, ofigă și ghizdei, amestecate cu numeroase flori care dau 

laptelui un parfum și un gust excelent2. 

Laptele obținut de la oi (118.911 capete în 1831, 336.313 în 1860, 290.164 în 1916, 

444.438 în 1941)3 era transformat în cașcaval, urdă și brânză de burduf, unt, lapte de putină.  

Potrivit documentelor, în zona de deal și de munte a județului, dar uneori și la câmpie, 

existau cășării unde se producea cașcaval, cel mai căutat, chiar la export, fiind renumitul 

cașcaval de Penteleu. În anul 1825, Grigore Dimitrie Ghica poruncea ispravnicilor de 

Buzău să elibereze cărți domnești pentru toți negustorii care aveau cășării și lucrau 

cașcaval, între aceștia fiind și Ioniță, fiul lui popa Oprea, căruia i s-a acordat dreptul de a 

prelucra cașcaval la cășăria din Cilibia, pe moșia Episcopiei Buzăului4.  

Catagrafia din 1829 înregistrează pentru județul Buzău, 12 cășării, la Rătunda 

(Rotunda, apoi Meteleu, azi Scutelnici), Văcăreșteanca, Macoveiu (Padina), Moisica, 

Pietrosu, Stâlpu, pe Mușa, Penteleu, Furul și Goidești, la Recea și Bisoca și pe Breazău. În 

anul 1831, de la cășăria din Penteleu a lui Vodă Grigore Ghica, s-a furat cantitatea de 419 

kg. Cașcaval5. Pentru producerea brânzei și cașcavalului, în anul 1890 erau în județul 

Buzău6 11 cășării și 114 stâne, mai însemnate fiind cele de la Viforâta, Tega, Siriu, Podul 

                                                 
1 I. Donat, Păstoritul românesc și problemele sale, în „Studii”, tom XIX,  nr.2/1966, p. 283-309 
2 B. Iorgulescu, Dicționarul geografic, statistic, economic și istoric al județului Buzău, București, 1892, p. 28 
3 I. Donat, art. cit., p. 283-305 
4 D.G.A.S., Catalogul documentelor românești din Arhivele Statului București,  II, 1800-1825, p. 877 
5 Serv.Arh.Naț.Bz, fond Prefectura județului Buzău, dosar  98/1831, passim 
6 B. Iorgulescu, Dicționarul . . ., p. 94 
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Calului și cea de pe Mușa, cât și cele de la câmpie, de la Mizil, Baba Ana și Luciu. Anual 

se produceau 120.000 kg. Cașcaval, 130.000 kg. Brânză de burduf și urdă, 200.000 kg. 

Brânză de putină, 20.000 kg. Unt de oi, 140.000 kg. Lapte de putină, pentru consumul 

propriu și pentru comercializare. Brânza de putină se exporta mai ales în Austria, iar 

cașcavalul în Bulgaria și Turcia.  

Cașcavalul de Penteleu, cunoscut și apreciat atât în țară cât și peste hotare, se 

producea atât în Munții Penteleu cât și la Mușa, Siriu și Podu Calului, cu gust asemănător. 

Anual se realiza o producție de cca. 8000 kg. În valoare de aproximativ 740.000 lei. Către 

sfârșitul secolului al XIX-lea se mai producea asemenea cașcaval la Viforâta și Tega, cu 

timpul pierzându-și din calități ca urmare a nerespectării unor reguli, dar mai ales a 

lăcomiei producătorilor și lipsei unor meșteri pricepuți. Reclama inserată în paginile unei 

publicații locale7 informa pe cei interesați despre Cașcavalul de Dâmbroca, produs pe 

moșia cu același nume, proprietatea lui Fotin Robescu. Se făcea cunoscut că fabrica de 

lăpturi produce cașcaval de Dâmbroca, așa de superior în calitate, încât rivalizează chiar 

cu cașcavalul de Penteleu. În curând se va fabrica sfaițer, unt proaspăt și diferite 

brânzeturi. Cu timpul însă nu se mai produce cașcaval, laptele oilor fiind închegat pentru 

brânză și alte câteva derivate. Doar în 1929 se mai amintește de o fabrică de unt și brânză, 

departe cu mult față de ceea ce înseamnă o asemenea titulatură8. 

În 1939, rezidentul Ținutului Bucegi, Gh. Alexianu (fost guvernator al 

Transnistriei, condamnat la moarte în 1946, alături de Ion Antonescu), în intenția de a da o 

mare dezvoltare industriei laptelui din munții Buzăului, favorizată de pășunile din Munții 

Penteleu, a dispus întocmirea unor planuri pentru construirea unei fabrici de brânzeturi în 

punctul Babanuca, situat între Piciorul Caprei și Zănoaga. Planurile au fost realizate de 

arhitectul Zamfiropol, urmând să aibă loc licitația pentru darea în antrepriză a lucrărilor9, 

proiect nefinalizat din cauza războiului. O asemenea întreprindere a fost realizată prin anii 

80 la Nehoiu, după 1990 încetându-și activitatea. 

Sub titlul „Buzăul agricol”, un raport din anul 1935 al Camerei Agricole a județului 

Buzău menționa că era considerat unul din județele cele mai bogate ale țării, având din 

belșug material lemnos, petrol, cereale, vinuri, fructe, sare etc. Jumătatea de sud-est 

reprezenta 89% din suprafața cultivabilă de 211.000 ha. Partea centrală reprezenta 10% și 

era acoperită cu vii (11.800 ha.) și livezi (11.000 ha.), aici producându-se renumitele 

produse - țuica de Buzău și cașcavalul de Penteleu.10  

                                                 
7 „Gazeta Buzăului”, X, nr. 631/18 iulie 1893 
8 Județul Buzău – încercare de monografie economică, Buzău, 1929 
9 „Acțiunea Buzăului”, VI, nr. 276/20 august 1939 
10 Arhivele Naționale Istorice Centrale, fond Administrative Vechi, dosar    380/1829, f. 24-25. 
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În final inserăm un document aflat în Arhivele Naționale, în care sunt menționate 

cășăriile din județul Buzău existente între anii 1800-1850: 

- Una la Rătunda, pe moșia dumneaei vornicesei Câmpinencii. Se lucrează de 

polcovnic Tănase Poenar ot (de la, n.n.) Buzău; 

- Una la Văcăreșteanca, pe moșia mănăstirii Văcărești. Se lucrează de Manolache 

căpitan, ot Perieți; 

- Una la Macoveiu (Padina) pe moșia dumnealui căminarului Ștefan Moscu. Se 

lucrează de Stavri Titopoleos, arendaș; 

- Una la Moisica  (azi în comuna Smeeni), pe moșia dumnealui hatmanului Mihăiță 

Filipescu. Se lucrează de polcovnic Mihalache ot Moisica; 

- Una la Pietrosul (azi în comuna Costești), pe moșia polcovnicului Mihai 

Protopopescu ot Nișcov. Se lucrează de însuși susnumitul; 

- Una la Stâlpu, a dumnealui căminarului Aleco Ghica. Se lucrează de logofăt Ghiță 

Iarca ot Stâlpu; 

- Una pe Mușa și alta pe Penteleu, pe moșiile domnului Grigore Ghica. Se lucrează pe 

seama măriei sale prin clucer Ioan Sibiceanu; 

- Una pe Furul, pe moșia Sfintei Episcopii a Buzăului; 

- Una pe Goidești, pe moșie megieșească; 

- Una pe Recea și Bisăuca (Bisoca), pe moșia boierilor Cârlovești. Se lucrează de 

polcovnicul Vlad Lungean ot Vernești; 

- Una pe Breazău, pe moșie megieșească. Se lucrează de Dafu grecu ot Sărata, arendaș. 
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Epigrame 
     Florin ROTARU 
 

Relații de bună vecinătate 

Am fost la tipa de la trei 

Să-i cer o cană de ulei, 

Mi-a dat și ea cat a putut, 

Deși ulei nu a avut... 
 

Meșteșug 

Când vecina m-a rugat 

S-o ajut, mi-am pus obrazul: 

Gardul nu i-am reparat, 

I-am lărgit, în schimb, pârleazul. 
 

Rugă 

M-am însurat și, de se poate, 

Te rog atâta, Doamne sfinte: 

Să-mi dai de-acuma sănătate, 

Că n-ai avut de unde minte! 
 

Blasfemie pedepsită 

Testând-I Domnului mânia, 

L-am provocat cu mintea-mi proastă, 

Iar Cerul mi-a trimis urgia... 

Și-apoi mi-a dat-o de nevastă. 
 

Omul potrivit la locul potrivit 

În posturi cheie, cu răspunderi vraf, 

Acced și personaje de valoare: 

Concursul de inspector la ANAF 

L-a câștigat un hoț de buzunare. 
 

Adaptabilitate 

Vecina mea nu poate să muncească, 

Salariu – nu, cerințele sunt mari 

Și, încercând să supraviețuiască, 

A adoptat vreo trei pensionari.                          

 

Ușa (definiție) 

C-un aer marțial, deșteaptă 

Severă și impunătoare, 

Desparte pe un prost ce-așteaptă, 

De-un altul ce-i cu mult mai mare. 

 

Trece timpul 

În preajmă bătrânețea simt cum geme, 

Iar anii parcă zboară-n calendar, 

Amicii mei mă ocolesc de-o vreme, 

Nevasta mă înșeală tot mai rar. 

 

Vreme de pandemie 

Slăbit, dar nu chiar în etate, 

S-a-mbolnăvit și a murit 

Și-atunci, la comorbiditate, 

Au completat: căsătorit. 

 

Capul – definiție 

Se spune că ar fi cam bai 

Când pălăria e prea mare, 

Iar de se-ntâmplă să nu-l ai 

Necazul cade pe picioare. 

 

Norocosul 

Amicul meu e bucuros, 

Având așa o soartă fastă, 

Că are-un câine credincios 

Și o nevastă... Și-o nevastă. 

 

Poziții ireconciliabile 

Când m-a-nșelat c-un tinerel 

Am înghițit, n-am divorțat, 

Dar n-am putut s-o iert defel 

Când am aflat cum a votat. 

 

 

  



Renașterea buzoiană/Almanah 2021 

 

  47   
 

             Poesis     PASSIONARIA STOICESCU  
                      

                                            
 

Atât de frumoasă dar grea  
 
Suntem în Europa, suntem în România 

într-o cabină electorală, 

unde unii c-o brumă de școală 

nu mai ies din cușca  improvizată 

ca existența însăși, 

de după perdelele fluturând nesigur 

ca viața  lor însăși, 

să ceară o mână de ajutor 

celor de la masa cu ștampila 

care au învățat și ei – Dumnezeu cu mila – 

biata limbă română atât de frumoasă dar grea, 

cum se scrie: „futu-vă” – cu cratimă sau fără ea… 
 
În rest avem de toate: cine pe cine desparte, 

cui și cu cât se împarte, 

de ce și pentru câtă vreme,  

târfe de ambe sexe și politici tunate, 

pușcăriași eliberați  cu schepsis devreme, 

târguri, adică bâlciuri, trocuri și jocuri, 

specialitatea casei – temenele și anateme… 
 
Suntem în Europa, suntem în România, 

Dumnezeu știe unde mai suntem, 

„ne-au străduit” prea mulți să avem de toate… 

Doar cu limba română sunt  mari probleme.
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Circul,  

dar 

fără să circul 

 

Unde-i plasa  

ce-o credeai dedesubt, 

când trapezul sub saltul tău 

zilnic/silnic 

s-ar fi rupt? 

 

În arenă doar clovni 

prefăcându-se  

că te oblojesc… 

„Ai luat plasă cu plasa…”, 

din sufocate gâtlejuri 

zilele pandemiei hohotesc. 

 

Cerul e în pământ, 

pământul în moarte, 

nimic nu mai e cum era… 

În casa-nchisoare 

te speli pe mâini mai departe, 

în timp ce clovnii 

creierul ți-l spală… 

Arena cea plină cândva, 

dintr-o dată e goală. 

 

Strigi, dar n-ai cum să fii auzit, 

masca numai bine ajută 

disperarea să-ți fie mută… 

Și clovnii au măști, 

ochii orbi le surâd – 

sub grijă și bunătate 

înflorește zâmbetul hâd. 

 

Copacul fricii 

 

În imponderabilul tău 

plutește sămânța lui Dumnezeu 

udată de sângele fricii 

proslăvind lumea furnici 

și lumina gratis din ore… 

 

 

Când spaimele dau în floare,                 

când umilința sporește vraja, 

se-nmoaie coaja 

și din egoismul sărac,  

din nevăzuta sămânță 

crește un fel de copac… 
 

Nu te-amăgi că-l porți, 

el te duce – 

îngemănată cruce 

pentru viii din tine, 

pentru mulții morți. 
 

Întâi înfrunzești la umeri, 

apoi dai prin unghii 

rădăcini transparente, 

naști în dureri florile clipei 

pe care poți să le-numeri 

și câteva fructe seci  

cu trufașe amprente. 
 

Urme de praf, 

praf de urme  

totuna cât ține ceața, 

ca să-ți arate  

o singură față luna 

câteva mii, și acelea cu măști,  

viața… 
 

A exista –  

azur bleumarin, 

nămol de păcat, 

copacul  umblător al ființei 

tânjind de tărâmul lui Dumnezeu, 

cu disperare chematul, 

până acum   neaflat… 
 

De vorbă cu Pământul 
 

Nu bat câmpii... 

Îmi vin nechemați sub picioare, 

cu buruieni  sau ogoare 

și pe mutește 

Pământu-mi vorbește:  
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„N-ai făcut o gaură în albastrul        

hău 

cu scrisul tău, 

dar te-ai scuturat de țărână 

visând la pulberea stelelor, 

la fața neștiută din lună... 

 

Eu mă rup,  

mă scutur,  

mă frământ,  

casc din oboseală  și silă  

găuri,  

gropi imense de milă 

pentru OM, 

POM,  

ATOM, 

cu trecătorul lor zăcământ, 

cu  lumea lor râcâitoare 

spurcându-mă,  

otrăvindu-mă sub picioare, 

sub rădăcini și bozii, 

sub cele mai infernale explozii, 

fără vreun scrupul,  

fără vreo temă... 

Avertizarea mea nimeni  

n-o ia în seamă! 

 

Cei primitivi în jungle sapă 

câte-o minusculă groapă 

și se închină la ea 

cu credință  - 

pasămite viața  

într-o gropiță a prins ființă... 

 

Cei avansați sapă 

galerii și tunele 

perforându-mi trupul cu ele – 

frica lor, foamea lor, 

lăcomia lor să încapă... 

Alături de  mâini și mașinării 

gândul însuși sapă 

de milenii, de ani  și luni, 

în amărâtele circumvoluțiuni 

ale puținilor zdraveni printre nebuni: 

Cine sapă groapa altuia 

si(n)gur cade în ea... 
 

La rând, în rând, pe rând, 

casc plictisit îngropând 

vii și morți, 

ferestre și porți...  

A te naște/ a dispărea - 

în groapa hămesită  a lui  a avea, 

a intra/ a ieși - 

în groapa comună a lui a fi, 

verbe deloc auxiliare sub legământ 

pentru cel care sunt 

răbdătorul Pământ.. 

Până cât? 

Până când?” 
 

Declarația de bază 
 

În nebunia 

cu pandemia   

până la saturație, 

am și eu 

propria declarație: 

Numele meu e Covid, 

ar trebui să rimez cu „partid”, 

fiindcă oricum,  

nu-s de pe drum… 
 

Provin din familia „Vid” 

și sunt prevăzut să ucid 

în scopul propriei existențe…  

Esența celor mai negre esențe…  
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Fără să fiu snob 

interesul meu profesional  

e cam pretutindeni pe glob, 

dar desfid 

orice nesupunere, 

orice ieșire din rând… 

 

Așadar, scrieți, 

citiți, 

dar cu mine în gând! 

Mâncați  

și beți, 

atât cât o să mai aveți… 

Aprobați   

sau negați, 

votați,  

nu votați, 

important  este 

masca jos să n-o dați! 

 

Spălați-vă insistent 

mâinile,  

ochii,  

nasul, 

chiar spiritul, 

inexistent  

Dezinfectați  

mănușile,  

preșul,  

clanța 

și păstrați distanța – 

 

de părinți,  

de sfinți,  

de toate… 

Rezistă cine poate! 

 

Mă iscălesc 

închinând un pahar de șampanie 

pentru spitalele de campanie 

și pentru amenzile polițienești 

multe… 

Cum auzul nu e sub mască, 

și nu toți au căpătat suflet de iască, 

cine are urechi de auzit,  

să asculte! 
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Caractere pe canapele.  
despre reflexele 
moderne ale repausului 
prin ustensile 

 

     Oana Camelia Șerban 
          

 
 

          Marea istorie a ustensilelor 

începe cu locul în care ești zămislit și, 

în mod dezirabil, te stingi. Patul. I-ar fi 

luat puțin lui Heidegger să scrie o astfel 

de istorie. Dar ideea poate face, în 

glumă, obiectul unei cărți de autor 

pentru aceia care nu merg cu gândul 

prea departe, care rămân la lucruri și 

ustensile, nu la opere de artă. Patul a 

traversat însă un proces de 

democratizare. Instituția începutului de 

lume și a marilor amurguri a fost 

înlocuită cu versiunea practică, destul 

de „condensată”, a canapelei. Un obiect 

versatil, cu o istorie în spate, până la un 

punct, autonomă. A evoluat din vița cea 

mai nobilă a scaunului, a tronului regal, 

arăbesc, și a ajuns să fie patul extensibil 

al postmodernului îndrăgostit de mini-

malism, care face puzzle din mobilă și 

din design un obicei de viață, ba chiar o 

modă. 

          Mai înainte de a cuceri moderni-

tatea, de a ajunge locul confesiunilor ivite 

din inconștient, obiectul de lucru al 

Doctorului Freud sau happy-lica pe care 

stau întinse, la taifas, diferite vedete care 

fac din divertisment Olimpul omului de 

secol XXI, canapeaua era parte din 

bucătăria romanilor. Tricliniumul, căci așa 

era alintată, reflecta simbolul unei 

societăți a claselor construite prin gen. 

#Rezistentă în fata mentalităților unisex, 

canapeaua era destinata exclusiv băr-

baților, femeilor revenindu-le scaunele. 

Distincția masculin-feminin era, așadar, 

partizana societății de confort. Mai târziu, 

stilul mobilierului Ludovic XV va 

consacra locul canapelei marilor saloane, 

cu obligativitatea de a încadra mereu 

obiectul de fotolii. El începe să înscrie 

estetica de sufragerie a solidarității și 

sociabilității, a oamenilor strânși în 

jurul unei mese, pentru mici 

ceremoniale cotidiene, ceaiuri sau 

cafele, și astfel canapeaua ludoviciană 

va marca profund moda secolului al 

XVII-lea. Ah! Acel secol seducător, pe 

care mulți îl abuzează astăzi crezând că 

înțeleg ethosul modernității dacă s-au 

dumirit cu privire la unul-două nume 

din cultura acelui timp. 

          Din tronul marilor guvernatori, la 

bucătăria descendenților lui Caesar, 

canapeaua a schimbat tot felul de roluri 

și poziții elitiste, sfârșind prin a fi 

obiectul concilierii. Săraci sau bogați, 

purtători de anonimat sau de sânge 

albastru, toți au împărțit canapeaua, 

aflată, în timpul capitalismului 
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înfloritor, la îndemâna burghezului și a 

proletarului deopotrivă. Ea capătă 

demnitatea obiectului popular și se 

pregătește de micile ecrane, care 

clonează emoțiile și stările de excepție 

ale marilor pânze. Televizorul intra în 

relație cu canapeaua. Cumva, relația lor 

păcătoasă kitschizează cinema-ul, dar 

asta e deja o alta discuție. Din inima ei, 

rezemat cu capul de brațele acoperite de 

vreo cuvertură, care să păzească 

muncitorul alienat sau burghezul ostenit 

de atât creativitate, de tăria lemnului sau 

de răceală pielii, spectatorul, indiferent de 

clasa lui socială, își primește realitatea 

fabricată. Pe canapea vin senzaționalele 

știri, în canapea se duc dramoletele cu 

plânsete, sub canapea se pică de râs. 

         Totuși, aveți băgare de seamă! Un 

obiect care a trecut prin toate culorile de 

sânge și toate tipologiile umane, care a 

traversat istoria purtând, ad literam, 

trupuri de guvernați și de guvernatori, 

uneori unite de vreun păcat, de vreun 

amor, de vreo încercare, nu neapărat de 

un contract social, e unul cu o mare 

putere subversivă. Freud a făcut din 

canapea echivalentul patului slăbăno-

gului din Capernaum. Ea ridică 

inconștientul, boala, visele, dorințele, 

pulsiunile și privilegiile nemărturisite. 

Strada Bergasse, numărul 19 din Viena: 

aici, cea mai reputată canapea a 

modernității i-a slujit părintelui psiha-

nalizei aproape jumătate de secol. Câte 

plăceri și câtă suferință trebuie să fi 

purtat canapeaua lui Freud din mintea 

pacienților lui. Treptat, psihiatria a 

monopolizat ustensilul, Yalom scrie 

Minciuni pe canapea întrebându-se cât 

poate fi „păcălit, sedus, manipulat” un 

psihiatru „chiar în timpul ședințelor în 

care ar trebui să dețină controlul 

pacienților?” O teamă legitimă. O 

întrebare morală. O îngrijorare umană. 

Însă nu-i nimic. Canapeaua are puterea 

ei transistorică de a se întoarce 

împotrivă oamenilor susținând-i. 

         Astăzi, inviți pe cineva pe 

canapeaua cuiva și dacă acceptă, îți e 

clar cam cum stau lucrurile. Dacă e pe 

canapeaua lui Ellen DeGeneres, e o 

personalitate. Dacă e pe canapeaua lui 

Oprah, dă interviul vieții lui. Omul are 

greutatea celui căruia îi aparține 

canapeaua. Relația dintre ei, dintre 

proprietar și invitat, e una de oglindire. O 

canapea cu demnitatea ei e cea din  

Friends, care are portocaliul adolescenței; 

din Doi bărbați și jumătate, care a hrănit 

umorul nebun al bărbaților singuri; sau cea 

din Seinfeld care primește al 91-lea episod, 

instituind morala capitalului de familie: a 

păta canapeaua din sufrageria atâtor 

generații e un temei suficient pentru a fi dat 

afară din casă. În timp, canapeaua a ajuns 

plagiată. Ca și numele celor mai 

simpatice crâșme din istorie. 

         Indiferent de caracterul ei de 

originalitate, totuși, canapeaua e locul 

unei întâlniri. Pe orice canapea exista 

gazde și oaspeți. Dacă ești vizitator în 

casa unui prieten, atunci canapeaua își 

trăiește toată istoria: ești rege și 

muritor, ești pacient și confesor. Pe 

canapeaua prieteniei se poate manifesta 

puterea, ca pe vremea vechilor arabi, se 

poate mânca și rade cu gura plină, ca pe 

vremea romanilor, se pot spune secrete, 

că între prieteni, se pot urmări filme, că 
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într-o veșnică vacanță de la viață. Dacă 

ești oaspete în sufrageria unui dușman 

declarat, poți trai cel mult antichitatea 

romană. Livingul devine bucătărie, 

locul în care tocana și minciunelele – 

celebrele gogoși uscate regionale – își 

fac imediat simțită prezența. Ei bine, 

dacă te duci pe canapeaua dușmanului, 

care te-a sporovăit pe tine și pe toți ai 

tai, că să vorbești despre cuvinte pe care 

nu le înțelege – precum dreptate, 

demnitate, înțelepciune, cumpătare – 

ajunge cana-peaua, oare, să poarte un 

apostol al concilierii sau un musafir 

care a sărit tabăra, care devine prieten 

cu neprietenul doar pentru că împart 

canapeaua? Freud s-ar fi descurcat să 

asculte ce spun cei de pe canapea. 

Yalom ar fi știut să descifreze ce spun 

cei de pe canapea. Dar noi nu suntem 

nici Freud, nici Yalom. Noi luăm 

canapeaua ca atare. Și atunci, 

canapeaua devine cea care dă în vileag 

conștiințele. Între pat și scaun, între 

locul marilor începuturi și sfârșituri și 

locul șederilor incomode, canapeaua 

reușește să devină obiectul care începe 

și sfârșește prietenii și care face, de cele 

mai multe ori, ca viața de dincolo de ea 

– de canapea și de prietenie – să fie 

incomodă. Acest text este dedicat 

tuturor celor care nu au înțeles că o 

canapea, prin simplul fapt că e a cuiva, 

spune mai mult decât orice ar spune cei 

care se odihnesc deasupra ei. 

 

                              

Poesis Petre DIMITRIE 

 
I. Nu-mi place să privesc marea decât     
                             atunci când  plouă.  
Atunci când plouă, marea se uită la     
                                                     mine  
și, deși n-adorm, plutesc undeva între 
mare  
și   
nori.   
Atunci când plouă în mare,  
dacă stai în cap, 
ai impresia că marea plouă   
și toate viețuitoarele marine 
or să cadă în cer. 
Nu-mi place să privesc marea, decât 
                              atunci când plouă.  
Dar atunci când plouă, norii plâng cu 
valuri, 
și, deși nu pot să adorm, am ochii  
mereu umezi de lacrimile mării 
care plouă în 
cer. 
 
II. Să pun nuferii într-un pahar 
și să-i dau pe gât 
c-o sete istovitoare; 
și să-mi crească râuri în stomac 
și abdomenul să-mi susure  
ca apa. 
Ca să mă întind 
pe ierburi calde 
să mă arunc în ploi mărunte, 
să mă ascund pe sub 
graniți 
și să mă scurg, ușor,  
până ajung la mare.  
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Pagini de Jurnal - Elena Radu 

Într-o zi, într-o clipă mi-am făcut mea culpa cât 

cuprinde. Sunt și eu pe aici un individ cu mască sau 

fără mască.  Mi-am petrecut relaxarea în natură iar 

ideea de scris m-a susținut, altceva nu mai are 

relevanță. 

Credința noastră nu poate fi covidată de nimeni și 

nimic. În ciuda atâtor covizi mișcători, manipu-

latori, înfiorători. Se mișcă printre noi cu stările lor 

de urgență și de alertă luptând să ne transforme 

într-o specie muribundă pentru că așa e ordinul, 

planul. Covidul trebuie să stea aici. 

Aș plânge pe un fir de iarbă înrourat, să-mi fie bine, să fiu singur, pregătit pentru o 

nouă lacrimă. 

Este o amintire a mea, fiecare clipă și însingurare, fiecare refugiu în care am crezut 

cu obstinație. Fiecare vers și revers. 

Caut grațiile divine care sunt metaforele la ceas de vară în care doar aș alerga pe 

câmpurile cu porumb și floarea soarelui. Și să nu mă opresc decât atunci când sunt 

epuizat și în lacrimi. Sigur, nu toate lacrimile îmi aparțin, sunt și pentru alții, sunt 

și pentru oameni și trandafiri. 

Eu sunt ăsta, eu am iubit lumea și trandafirii, culmile, parfumul, grația, natura 

scăldată în soare și ploaie. 

Trandafirii sunt petala adevărului, lacrimilor. În ce să cred mai mult? Mă pierd în 

trandafirii mei multicolori, cei pe care i-am cultivat, i-am privit cu nesaț și cu 

întrebări. De ce există atâta frumusețe și noi lăcrimăm? 

Valuri de culoare mă cuprind în amurg, răzbunați mai suntem de frumos și cale 

îndelungă de meditație despre ceea ce suntem. 

Trandafirii mei pașnici, revelatori în petalele cărora mă caut, mă ascund, mă vreau 

mai singur. 

Asta e clipa, ăsta sunt eu, nici nu vreau să fiu altul. 

Toată frumusețea se amestecă și se duce într-un apus tainic. 

Uneori mă mândresc cu cele mai frumoase gânduri, frenezii poetice, marșuri 

metaforice, ca să le numesc așa. Ca să vreau totul trebuie să dau totul, așa am înțeles, 

așa am răzbit în ceea ce sunt. Nu e vreun mister, vreun model, vreo procedură.  

E simplu – ești tu. 

Tună… nori negri se adună pe cer, ce superb! 

În clipa asta îmi doresc o singurătate universală,  cât pot să mă întind și să fiu fericit. 

Plouă… și verbul trezește națiuni. 
                                            Monteoru, Pagini de Jurnal, 23 iunie 2020  
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Totul se preschimbă pe 

pământ, numai prostia și 

răutatea nu!  
 

Paul Iulius NEGOIȚĂ 

 
  

Valeriu Anania este autorul unei autobiografii 

cutremurătoare, absolut obligatorie pentru cine dorește 

să știe cum se construiește o personalitate, sau mai bine bine zis, cum se călește la 

tinerețe și cum se distruge la bătrânețe. 

            Jurnalele de carceră, în general, au două calități. Sunt pe deplin libere. 

Autorii își mărturisesc libertatea plenară a spiritului și nu sunt dornici de literatură 

încărcată de metaforă. E atât de dur totul, încât durerea fizică a închisorii este 

acoperită  doar prin descoperirea personală a sinelui și atingerea marelui dar al 

libertății, oferit de divinitate. 

 În așa stare, evident, realismul bate metafora, fraza scurtă învinge 

formularea complexă, exprimarea directă bate, fără drept de apel diplomația. 

Autorii sunt la limita propriei existențe. Nu trăiesc din imaginar. Simt pe pielea lor, 

ceea ce un autor de ficțiuni își imaginează. Din aceste motive, jurnalele de 

închisoare scrise chiar de…  protagoniști, merită citite. 

 Ultima carte din această nișă tematică, pe care am citit-o, a apărut la editura 

Pandora; îl are ca autor și personaj pe scriitorul și jurnalistul turc Ahmet Altan. 

Poate părea ciudat că am asociat în acest text numele unui ierarh ortodox, Anania, 

cu numele unui turc, care de abia prin închisoare  are primele provocări serioase ale 

credinței lui islamice. Deloc! 

 Dictaturile sunt toate la fel. Ba unele, sunt chiar mai ipocrite decât altele. În 

timp ce comuniștii se declarau atei, dar chinuiau intelectualii pentru motive politice, 

susținând însă că doreau să combată misticismul, regimul Erdogan, dictatura 

modernă care i-a pus cătușe ziaristului turc, pentru că nu a avut… căluș în gură la 

vreme, se declară unul religios. Readucerea bisericii împăratului Iustinian, Sfânta 

Sofia, la statul de moschee, reprezintă un semnal al populismului naționalist-

religios al conducătorului turc actual. 

 E greu de crezut că astăzi se mai petrec asemenea grozăvii politice, precum 

carcera pentru cuvânt, însă cine nu crede, poate trece prin filele jurnalului-eseu scris 

de către Altan, text cu mai multă literatură decât paginile scriitorului Valeriu 

Anania, însă… parcă nu e… literatura lui…  
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Nu, nu este literatura lui Altan. Aproape singurele instincte ficționale sunt 

fragmentele de memorie literară rupte de la autori clasici, de care își atârna din când  

gândul. În rest, relatare brută, a unei sincope de lumină din viață. O lipsă de lumină 

fizică, compensată ca la Steinhardt, de străluciri interne, care l-au făcut pe scriitorul 

Ahmet Altan să simtă că regimul a avut putere să-l închidă, dar nu a avut puterea 

să-l țină în închisoare. Cam ca în biblicele cuvinte de la Matei: „nu vă temeți de cei 

care ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul”. 

 Ahmet a fost încercat de experiența separării definitive de lume, motiv 

pentru care și-a denumit eseurile „Nu voi mai vedea lumea niciodată”. 

Viața se oprise brusc. Nu se mai agita. Era rece și încremenită. Viața murise. 

Murise brusc. Eu trăiam, însă viața murise. 

Mă obișnuisem să cred că voi muri, iar viața va merge înainte, însă acum viața 

murise, iar eu fusesem lăsat în urmă. 

 Lăsase în urmă o lume vie. 

Fiu de scriitor celebru, Ahmet era rupt de lume, împreună cu fratele său, 

jurnalist și profesor universitar de economie, fiind acuzați că au participat la puciul 

împotriva lui Erdogan. 

Capetele de acuzare și tratamentul sunt de urmărit în paginile cărții, precum 

și modul în care a ajuns să fie condamnat, mai întâi la închisoare pe viață, iar mai 

apoi la detenție timp de șase ani. 

Zăcusem vreme de doisprezece zile într-o cușcă din arestul poliției, pentru 

că procurorului îi făcuse plăcere să folosească un cuvânt pe care nici măcar nu-l 

cunoștea. 

În tot acest travaliu, de la speranța eliberării, la prima hotărâre de 

condamnare, deținutul încarcă cele mai teribile trăiri. 

E imposibil de descris dorul pe care-l simte cineva în închisoare. Este atât 

de adânc, atât de despuiat, atât de primar, încât niciun cuvânt nu ar putea fi atât 

de despuiat și primar. 

Sau…. 

Nu am avut niciodată sentimentul de neajutorare și de furie pe care l-am 

trăit în momentul acela. Ura mea pe despoți și pe puciști nu avea să se stingă 

niciodată. 

Șocul schimbării bruște a vieții, l-a lovit teribil. Dădea o luptă între minte și 

trup. Mintea avea trecerile ei prin situații de viață egale. Născuse din umbrele 

imaginației un personaj care trăise drama condamnării pe viață. Dar trupul autorului 

trăia mizeria existenței propriului personaj… 

Aceasta este o lume a adâncurilor complet necunoscută oamenilor care 

mișună la suprafață. Duhnea a piatră, a sudoare și a igrasie. Avea darul să smulgă 

din lumea de zi cu zi orice persoană care trece de zidurile sale galbene, murdare, 

semănând cu o pădure sulfuroasă.  
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Când Romanul bate viața, totul pare surprinzător. Deci, scriitor fiind, cu 

forța de a-și stăpâni personajele, de a le da drept la existență și la moarte, de a 

stoarce lacrimi din drama lor, Ahmet, nu trăiește un deja vu, ci un șoc existențial 

care-l anulează ca om viu, așa cum se destăinuie în carte. 

Mi-am dat încă o dată seama că, atunci când trebuie să faci față unei realități, 

capabile să-ți întoarcă viața pe dos…. 

O altă concluzie a scriitorului încercat de viață la senectute este cea că lipsa 

de mijloace din închisoare dezvoltă creativitatea. 

Creativitate și liberate, opresiune și dictatură, demnitate și tăcere. Sunt 

teme pe care Ahmet Altan le tratează cu sudoarea suferinței din strânsura cătușelor 

mâinilor și minții. Rămâne în urmă o carte care merită citită pentru realismul ei 

literar. 

Scriu aceste rânduri dintr-o celulă de închisoare 

Doar că nu mă aflu în închisoare 

Sunt un scriitor 

Nu mă aflu nici acolo unde mă aflu, nici acolo unde nu mă aflu. 

Mă puteți întemnița, însă nu mă puteți ține în închisoare. 
 


 

Epigrame - Ica Ungureanu 

Incursiune în ţara 

cabazlâcurilor 

Pe-acest frumos picior de plai, 

Aleşii, care dincotro, 

Ne dau iluzii en detail 

Şi păcăleli ne vând angro. 

Răstălmăcirea unui adevăr biblic 
  
Pe Eva, cred că-ntr-adevăr, 

Din Rai, Preasfântu-a alungat-o; 

Nu pentru c-a mâncat un măr, 

Ci pentru faptul c-a mâncat-o. 
 

 

 

Infatuatul 
 
Îndrăgostit doar de persoana sa, 

Când purul adevăr încerci să-i spui, 

Te-ntreabă care e problema TA... 

Şi nu se-ntreabă care e a LUI. 

  

Ridendo castigat mores? 
 
De-ar fi s-o tălmăcim cum se         

                                          cuvine, 

Zicala asta pare-a fi nedreaptă, 

Căci unii sunt aşa de plini de sine, 

Încât spre derizoriu se îndreaptă. 
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Poesis  Ion ROȘIORU  
 

            Aștept s-apari în calea mea… 
 
Ce verzi sunt oțetarii tineri în cimitirul evreiesc! 

Brumar își intră-n drepturi. De tine-mi amintesc! 
 
C-un cert aspect matusalemic era o școală vizavi: 

Printre ruine bate vântul. Mi-e dor de regula lui „si”! 
 
O vreme, paralel cu drumul, foșnește gardul purpuriu: 

Castanii-și scutură lumina. Sunt tot mai singur și târziu! 
 
Un cal sălbatic se îndreaptă ca fulgerul spre o derea: 

De pretutindeni vine seara. Aștept s-apari în calea mea! 

 

 

             De opt lustri-n orice noapte… 
 
Fata din această casă a fugit c-un finlandez: 

Au trecut de-atunci opt lustri, însă tot o mai visez! 
 
Casa fetei din Finlanda se ascunde în frunziș: 

De opt lustri la fereastră trag cu ochiul pe furiș! 
 
Cade varul de pe casa fetei stabilite-n nord: 

N-am zvârlit din cei opt lustri nicio clipă peste bord! 
 
Casa fetei dintre lacuri va fi scoasă la mezat: 

De opt lustri-n orice noapte cu fantoma ei mă bat! 

 

                    Eu sunt haiducul… 
 
Eu sunt haiducul care-i scoate dârlogii calului de foc: 

Tu ești sirena ce mă lasă la miezul nopții-n nenoroc! 
 
Eu sunt haiducul care-i bate la cal potcoave de argint. 

Tu ești undina ce mă pierde la miezul nopții-n labirint! 
 
Eu sunt haiducul care-i pune la cal cioltarul de brocart: 

Tu ești năluca mea de care la miezul nopții mă despart! 

 

Eu sunt haiducul care-i sare în șa fantasticului cal: 

Tu ești silfida ce dispare la miezul nopții de la bal! 
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Mă cauți doar o dată… 

                         (coplă cu variațiuni) 
 
De la o vreme-ncoace sunt tot mai aluniș: 

Mă cauți doar o dată cu toamna, pe furiș! 
 
De la vreme-ncoace sunt tot mai câmp cu maci: 

Mă cauți doar o dată s-auzi ce mult îmi placi! 
 
De la o vreme-ncoace sunt tot mai caldarâm: 

Mă cauți doar o dată să vezi de duc la Râm! 
 
De la o vreme-ncoace sunt tot mai clandestin: 

Mă cauți doar o dată să-mi intri în destin! 
 
De la o vreme-ncoace sunt tot mai pix cu gel: 

Mă cauți doar o dată să te ascunzi în el! 
 
De la o vreme-ncoace sunt tot mai lup pe grui: 

Mă  cauți doar o dată, dar n-ai nimic să-mi spui! 
 
De la o vreme-ncoace sunt tot mai paradis: 

Mă cauți doar o dată sub pomul interzis! 
 
De la o vreme-ncoace sunt tot mai curcubeu: 

Mă cauți doar o dată să te convingi că-s eu! 
 
De la o vreme-ncoace sunt tot mai crâng de tei: 

Mă cauți doar o dată mireasma să mi-o iei! 
 
De la o vreme-ncoace sunt tot mai ostrogot: 

Mă cauți doar o dată să-ți las regatul tot! 
 
De la o vreme-ncoace sunt tot mai Gingis-Han: 

Mă cauți doar o dată să-mi vinzi un iatagan! 
 
De la o vreme-ncoace sunt tot mai Li Tai-Pe: 

Mă cauți doar o dată și te întrebi de ce! 
 
De la o vreme-ncoace sunt tot mai Berlioz: 

Mă cauți doar o dată  să-mi cânți La vie en rose! 
 
De la o vreme-ncoace sunt tot mai Fred Astaire: 

Mă cauți doar o dată de-i bal la falanster!  
 

                        De la o vreme-ncoace sunt tot mai chiup cu grâu: 

Mă cauți doar o dată să mă arunci pe râu!  
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De la o vreme-ncoace sunt tot mai sarcofag: 

Mă cauți doar o dată, dar te oprești în prag! 

 

                               Pantum 
 
De-a lungul străzii-s bănci pe care doar amintirile se-așază. 

Până mai ieri veneau bătrânii să zăbovească la taifas… 

S-au dus pe rând și-n lemnul negru de frasin carii lucrează 

Nesperiindu-se de mine când îndrăznesc să fac popas. 
 
Până mai ieri veneau bătrânii să zăbovească la taifas… 

Tot depănând aceleași vorbe sperau să-și țină mintea trează. 

Nesperiindu-se de mine când îndrăznesc să fac popas, 

Pisicile comunitare de după garduri mă sfidează! 
 
Tot depănând aceleași vorbe sperau să-și țină mintea trează 

Considerând că-i o izbândă bifarea unui parastas… 

Pisicile comunitare de după garduri mă sfidează 

Că nu le mai aduc pachetul cu hrana ce mi-ar fi rămas! 
 
Considerând că-i o izbândă bifarea unui parastas, 

Foștii bătrâni pe-o altă bancă acum în cerul lor oftează 

Că nu le mai aduc pachetul cu hrana ce mi-ar fi rămas… 

De-a lungul străzii-s bănci pe care doar amintirile se-așază! 

 

                      De-ndrăznește poezia… 
 
Vara trece, vine toamna și se face ziua mică: 

Pe terasa casei mele stă-n fotoliu o pisică! 
 
Are blană foarte fină, guler alb și ochii verzi 

Cu putere de hipnoză cât în ei să te tot pierzi! 
 
Mă privește dezinvoltă și la rându-mi o privesc 

Și-mi apare-n gând o fată din Ținutul Secuiesc! 
 
Descinsese-aici cu vara la o rudă mai aparte 

Și-auzind că scriu poeme a venit să-i dau o carte! 
 
Am primit-o pe terasă și-am pus iute de-o cafea 

Și-am rugat-o să arunce o privire-n ceașca mea! 

 

Avea har premonitoriu și mi-a spus ce va să fie 

De cumva îmi fac iluzii să trăiesc din poezie!  
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Mi-a propus inițierea-n limba ei aglutinată 

Și de-a doua zi la studiu am purces cu râvna toată! 
 
A adus un Ady Endre ce suport de curs ne-a fost 

Și mi-a sugerat că-i musai să-nvăț versuri pe de rost! 
 
Astfel a trecut ca visul cea mai fericită vară 

Și-am crezut într-o iubire pentru cea din urmă oară! 

 

Ea urma să-și ia-n primire primul post de-nvățătoare; 

Eu - să-i fac pe mai departe față școlii militare! 
 
Am corespondat frenetici până ce frumoasa fată 

Mi-a tăiat elanul: „János, sunt femeie măritată! 
 
Dacă mă iubești, fii tare! Nu mă pune la blestem 

Și chiar dacă-i tristă vestea o să-nchei c-un szeretlem!” 

…………………………………………………….. 

În fotoliu, pe terasă, mâța-și toarce firul ei; 

Eu, cu mintea de pe urmă, secuiesc prin Odorhei! 
 
Sper că poate voi obține achitarea de la zei, 

De-ndrăznește poezia să mă pună-n rând cu ei! 

  
 
          Aici, de dorul tău albastru… 
 
În unitatea militară dezafectată-i azi pustiu: 

Aici am poposit cu gândul ca-n fiecare zi să-ți scriu! 

 

În unitatea militară dezafectată cresc cireși: 

Aici mi s-a părut odată că din senin în cale-mi ieși! 

 

În unitatea militară dezafectată plâng statui: 

Aici, la vestea nunții tale, m-am pomenit al nimănui! 

 

În unitatea militară dezafectată pasc, trec cai: 

Aici, de dorul tău albastru, am învățat să cânt la nai! 
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    Poesis Mihai M. MACOVEI 
 

 

Oare cine mai vine? 

 

am auzit de mult de foarte 

de demult o poveste pe care acum 

nu pot să o mai aud 

am știut de mult de foarte de demult 

și nu mai știu acum unde și când 

am fost un ham-ham 

într-un verde crud o frumoasă 

s-a cățărat pe un munte fără 

un alt munte în spate 

aici unde sunt acum nimic nu 

e de mirare nimic 

luna stelele vântul și cerul sunt 

mângâiate iar firul de iarbă 

ce vine preadormit în mine 

din tine doare oare 

cine mai vine acum cu răcoarea  

cu roua sărutului la gura  

bătută cu urzici de tufă 

ca să nu mai vorbească păsărește 

necuvântate cuvinte dorm în mine 

așa că atunci când nu înțelegi 

sensul unui cuvânt lasă-l 

în neînțelesul lui. 
                                           20 oct. 2020 

 

 

* * *

 

Hei eu tac tace-mă și tu 

nu mă lăsa viscolit într-o 

râșchitură de casă să nu 

mă audă nimeni când urlu 

și las doar absurdul în mine  

prin tine dragă și frumoasă 
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mireasă ce-i în capul 

tău de lasă lasă și mă lași 

să dorm în leagănul șchiop. 
                           10 oct. 2020 

* * * 

 

auzi prea auzi nu auzi 

plouă în mine și sunt ploaie 

în ploaie sunt sub ploaie 

mi-e teamă de univers 

nimic mai rar nimic 

mai profund e un timp în ziuă 

și mi se pare că în mâine 

mă tot aud mă tot ascund 

de blândul șarpe – vâslesc  

spre tine neundă în unda 

aceea de profund 

nu zice las că-i toamnă 

că-i toamna spre care urc 

la fel cum aș urca pe un 

munte plăpând și uituc. 
                        10 oct. 2020 

 

Ce mai faci? 

 

ce mai faci tu suflet orb 

cu ochii aceia de vis 

pe cine mai privești acum 

până se întunecă zarea fără 

ecou și fără tine 

totul totul e gol 

țipă oriunde ai fi numai 

o dată să te aud poate atunci 

mă voi trezi și-ți voi întinde 

mâna  

mâinile să te îmbrățișez 

cu toate despărțirile cu toate                 

dorințele.  

care s-au ascuns în tine 

 

Sora mea, viața 

 

te-aș colinda dacă cineva 

mi-ar spune că așa nu-i așa 

sau dacă ar fi așa n-ar fi 

și așa că-i prea puțin dar 

spre tine să mă zbor 

târziule izvor pentru că 

sora mea viața știe 

să măsoare o secundă 

amuș e amuș – un mai târziu 

nu există e doar un timp 

în care amuș-ul și așa-ul 

nu-i așa sunt între noi chiar 

dacă eu vin și tu pleci 

într-un „final” îmi vei spune 

pa, eram sigur(ă) că treci. 
                               29 dec. 202  


  



Renașterea buzoiană/Almanah 2021 

 

 64    
 

Poesis  Cornelia Ionescu Ciurumelea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotimp fără materie                                        
 

Anotimp fără materie, 

ființa-mi îngheață pe podul ce-ți trece sângele. 

Desculță-s, oarbă prin lacrima care sfâșie, 

căzută-s în palme care-mi topesc sânii, 

gata să-mi curme respirația de fluture... 

Din pragul ființei tale mă arunci în golul poemului  

ce te urcă până  la capătul cerului, 

până ce cuvintele mele nu mai respiră, 

până ce stele topite îmi taie carnea  

și redevin anotimp fără materie... 

 

Așchie otrăvită în carne 
 
Îmi mint oasele, le implor să urle, să cânte, să survoleze oceane, 

să ardă în iaduri de întristare, să dezerteze din galbenul infernal... 

Îmi tatuez epiderma cu un zbor carnivor, iluzorie evadare... 

Îmi port visul de înălțare...așchie otrăvită în carne... 

 

Anestezic de ploaie 
 
Ce joc cabotin acest...prea galben...poem!  

Îți seduce tăcerile scheletice și infirme, 

le oblojește cu bandaje de drog și venin, cu anestezic  de ploaie , 

cu lucidă tristețe, cu toridă candoare... 

Cuvintele, schismă carnală, îți lasă în trup tot magnetismul plânsului meu... 
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                                                      Drog  
 
Cu buze credincioase, nevânzătoare, 

cu mâini euforice, de femeie,  

într-o confuză hipnoză...de parcă sângele mi-ar fi o maree, 

mă târăsc prin ale cărnii tale tranșee...  

Dragostea mi se dilată prin vene, febra drogului e risipă... 

Materia mea, vlăguită, se preface în pasărea, care...  

de câte ori te-a iubit, de atâtea ori a murit... 

 

                                              Estetică demodată 
 

Captivă într-o estetică demodată, 

caut o rimă exuberantă, caut un alb, o suprarealistă zăpadă oloagă, 

să-mi curgă prin sângele gri... 

Mă scurg în secunda-poem...materie nevindecată... 

ceasornic narcotic, inventat de Dali... 

 

                                               Poem-insomnie  
 

Port în pupile o exuberantă, diabolică desfrunzire... 

Pulsul meu s-a smintit, 

mă dezgolește în fața cuvintelor, îmi urlă în piept un poem-insomnie... 

ticăloasă, sinucigașă, demonică terapie... 

 

                                              Câmp după secetă 
 
Pe sânii mei, perne moi ale infernului, 

trandafirii înfloresc năuciți, precum un câmp după secetă... 

Palmele fântânarului, sleite, 

cu premoniție în lacrimă sapă, 

caută șuvițe de apă bălaie... 

Dragostea țâșnește, 

molimă răspândită de ploaie... 

 

                                                 Poem carnivor 
 

Gustul indescifrabil al argilelor tale,  de un galben adânc,   

rătăcește, sinucigaș, prin labirintu-mi de oase,  

ca o migratoare durere răstălmăcită-n cuvânt,  

ca o infernală povară de dor,  

o dâră de sânge  fierbinte prin acest poem carnivor...  
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Poesis Dorin Bocu 

 

 

 

N-a mai rămas 
 

Va trece timpul 

și într-o dimineață  

tu vei fi plecat 

eliberat 

de gândul de-a urca  

voios la stele 

și din strânsoarea adevărului trucat 

abia atunci 

în urma ta  

vedea-vom cum rămâne 

un zâmbet cum nu multora 

tăcerea zărilor le-a dat 

și înserările 

vor țese 

păienjenișuri noi  

la streașina uitării 

în timp ce greierii se ceartă 

de-amorul artei 

lângă zidul dărâmat 

n-a mai rămas 

din ploile de altădată 

cu care praful zilei  

l-ai spălat 

o picătură 

ca dovadă 

că ai fost viu  

și-n zilele prea lungi  

de vară 

pe dealurile blânde 

ai cântat. 

 

Să nu mai aud cum trece 
 
Poate 
că mai sunt pe dealuri  
șoapte 
rătăcite 
în cotloane vechi  
zidite 
și-n pământul 
ce mi-a mângâiat 
avântul 
mărăcine 
mărăcine 
nu mai stă cuvântu-n mine 
bulgări de melancolie 
încă sunt pe deal  
la vie 
nucul 
frunza și-o foșnește 
de când soarele răsare 
până noaptea  
se lățește 
ascult 
singur prin pădure 
susur de izvoare blând 
Doamne 
tare mult aș vrea 

să adorm cu tine-n gând  
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și mergând tiptil  
prin visu-mi 
s-o mai văd pe mama mea 
să nu mai aud  
cum trece 
în caleașca lui cea rece 
timpul meu 
mușcând din slava 
ce mi-a dat-o Dumnezeu. 
 

Am plecat 
 

Lin 
își duce soarele 
spre apus  
fuioarele 
și-n plecarea lui domoală 
mângâie izvoarele 
n-am avut 
cândva putere 
să cutreier 
însetat 
de răzoarele stinghere 
și de cerul înstelat 
am umblat 
ținând în mine 
chipul zilelor  
senine 
și cărările pe care 
zorile veneau sprințare 
am avut 
și n-am știut 
am plecat 
și râul vieții 
în lăuntru-mi a secat 
azi mă uit 
și văd doar ceața 
cum cuprinde 
dimineața 
ceea ce a fost  

un sat.  

De-aș fi fost 

 

Toamnă, 

frunza ta gălbuie 

s-a împrăștiat tăcută 

peste praful de pe uliți 

și pe miriștile triste 

dar și-n sufletul acelor 

ce sunt vii  

și anevoie 

către echilibru suie. 

 

De-aș fi fost 

un fulg în zare 

să nu văd 

să nu mă doară 

când pe chipul mamei mele 

timpul a oprit surâsul 

veșniciei 

să mai zboare. 

 

De-aș fi fost 

ecoul firii 

n-aș mai fi plecat 

în lume 

aș fi scrijelit în stele 

câteva cuvinte-n care 

să încapă 

de la sine 

toată spuma nemuririi. 
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60 de ani de la moartea unui ,,poet aproape uitat”   

                                                                                                        

                                                                                                       Ion Aldeniu  

 

         GEORGE MĂRGĂRIT 
 

Motto:  

,,Părinte, sunt marele fiu rătăcit/ Care venind la tine boema 

nu și-a pocăit,/ Părinte, sunt fiul beat de infinit!// Nu mă-

ntorc, pasul meu nu calcă drum/ Ci scârțâie prin paradisul lui 

de fum,/ Părinte, am o naștere, sunt eu/ Rătăcitul, dementul 

ateu/ Ce ia cărbune să se-ncălzească de foc/ Eu, tată, am seva 

măduvii de soc./ Trăiesc apă mută ce nu curge./ Din ea nimic 

nu se scurge;/ În urmă pășește groaznicul afet:/ Se stinse 

lunatecul poet”. („Rugăciune”, din vol. „Vulturii amiezii”) 

 

MĂRGĂRIT, George, se naște la 27 ianuarie 1923, în  comuna Tomești, 

județul Iași - moare în 29 august 1961, Bîrnova, județul Iași. Era fiu de învățător. 

Studii secundare,  Facultatea de Litere din același oraș (194l-l945), luându-și licența 

imediat după absolvire. Profesor la Liceul Internat, apoi la Liceul „August Treboniu 

Laurian” din Botoșani (cu acest nume, până în 1950). După 1955, G.M. a fost 

profesor la Școala generală din localitatea Coarnele Caprei. A fost redactor, 

redactor șef adjunct la revista Iașul literar (1952-l955). A mai lucrat în diverse 

redacții (la ziarele Victoria, Moldova liberă, Lupta Moldovei; la revista 

Contemporanul). Colaborează, pe lângă publicațiile unde a lucrat, și la  Tribuna 

poporului. Națiunea, Flacăra, Gazeta literară, Ethos, Pygmalion, Clopotul.  

Risipindu-și scrisul și existența în varii direcții, George Mărgărit lăsa 

imaginea unui boem nepăsător la convenții, ca și la propriile-i virtuți. George 

Mărgărit vădește și în articolele critice, afirmă G. Călinescu, care i-a patronat scurta 

carieră literară. „Inteligenta penetrantă a dumitale este periculoasă chiar și pentru 

mine” – i-ar fi spus admirativ, poetului, la un seminar de analiză literară, același  G. 

Călinescu.  

„Se zice, poetul trăiește un alt spațiu. Cu alte cuvinte, trăiește un spațiu al lui, o 

lume lăuntrică aparte, miraculoasă, tainică – lumea poeziei. Asta în sens metaforic, 

creator. Adesea, viața poetului, existența lui rămân în umbra operei. Sau dincolo de ea, 

neștiută, necunoscută. Rămâne o amintire, uneori vagă, alteori pregnantă, stăruitoare. 

Sau, biografia lui, eul lui biografic se împletește – fericit – cu opera, cu creația sa.” (G.B.) 
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,,Desigur, mulți iubitori de «cuvinte potrivite», de stihuri cunosc poezia lui George 

Mărgărit, dar puțini știu că unele poeme ale volumului și, mai ales, «Colocviile pădurii» – 

poem de ample rezonanțe, de erupție morală și filosofică, cum l-a numit critica literară – își 

au geneza pe meleagurile buzoiene, sub poalele Penteleului, și anume la Nehoiu. 

Deschizând paginile poemului, pătrunzi într-o lume nouă, mirifică, într-un «templu de 

răcoare cu cetini»? de «învălmășite rășine». O lume de basm, feerică și fascinantă, 

tulburătoare și misterioasă, dramatică și plină de neprevăzut – lumea pădurii, lumea 

Nehoiului care avea să-l «readucă» în «prima linie a bătăliei», adică a creației, a poeziei.” 

Așa ne spune George Băiculescu, în articolul ,,În templul ei solemn de cetini și agave...”,  

menționând, în continuare, cum l-a cunoscut pe poetul George Mărgărit: ,,...Era o toamnă 

bolnavă, ploioasă și rece, toamna anului 1956, abia mă instalasem la Nehoiu... Ne 

formasem un cerc, un grup de prieteni – Nicolae Pascu, George Nartea, Alexandru 

Georgescu, Mihai Boșneac și dr. Igor Volosievici (de la Sanatoriul TBC Nehoiu, n.n.) – 

oameni cu profesii diferite, dar cu suflete alese, iubitori de frumos și cuvânt tipărit. Aici, în 

acest cerc, a descins într-o după-amiază, un bărbat necunoscut. Să tot fi avut 34-35 de ani, 

puțin adus de spate, răvășit – parcă vremea de afară își spusese un cuvânt în toată înfățișarea 

lui. Era îmbrăcat modest, într-un loden ieftin, un fel de pardesiu, din lână inferioară. Sub 

borurile late ale unei pălării vechi, uzată chiar, se ascundea o frunte înaltă, «iradiind de vise 

și de febre», cum o caracterizase mai târziu poetul Nicolae Pascu. Ochii vii, sclipitori și 

inteligenți ne-au cuprins într-o privire caldă, blândă, c-un dram de ironie ușoară, de 

persiflare... Din după-amiaza aceea mohorâtă, pentru grupul nostru a început o nouă 

existență. Mentorul: noul nostru prieten, George Mărgărit. O cultură vastă, aleasă, de mare 

rafinament. În ceasurile de răgaz și întâlnire, ne recita, într-o deosebită interpretare, versuri. 

Din Baudelaire, Esenin, Eminescu, Barbu, Blaga... Poezia este viață, pasăre în zbor, ceruri 

înalte, foc sacru, demonic. Ca și Hugo, considera poezia metaforă, o lume a metaforei. 

Despre Eminescu spunea că, pentru noi românii, e poetul total, iar numele lui va străluci 

de-a pururi pe firmamentul poeziei și cerului românesc, Arghezi – sfera înaltă, iar Labiș – 

iubire proaspătă...” (G.B.) 

Cum a ajuns George Mărgărit tocmai la Nehoiu? Răspunsul îl găsim în scrisorile 

adresate prozatorului Ion Istrati: 

,,Nehoiu, 20 August, 1957 

„Dragă Nică, La invitația prietenului meu Igor Volosievici m-am mutat cu 

boala în sanatoriul pe care-l conduce. După 10 zile de stat aici în Nehoiu, 

«minunatul orășel de munte», după geniala expresie a genialului Camil Baciu din 

opera lui «Nu departe de...», este un sat mai mare, cu o fabrică de cherestea, cu apa 

Buzăului alături, înconjurat de munți scunzi și culmi de vegetație. Eu urmez 

tratamentul la domiciliu și mănînc ce mănîncă și doctorul oblăduitor și soția lui. 

Sînt «bucuros» că știu sigur ce-i cu boala mea și n-am motive de disperare. Mai ales 

că, odată ajuns în capitală, am lichidat cu mare întîrziere (de cca. 3 ani) o combinație 

care mi-a adus mulțumire și oftică! Dar mai bine mai tîrziu decît niciodată și, pe 
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viitor, ținere de minte. Pe deasupra, tot în București, mi s-au revelat și cîțiva oameni, 

ceea ce iar înseamnă material activ pentru memorie sau cum s-ar spune, cu finețe 

psihologică dumirire. M-am dumirit cu demagogia amicală, dar am reținut și cîteva 

gesturi precise și nobile. M-am dumirit cu amorul și cu «capacitatea» de nesimțire 

la care mă poate aduce, deși sunt stătut aflat aici în «minunatul orășel de munte», 

după expresia minunatului scriitor C. Baciu din minunata lui carte, minunat ilustrată 

de cutare... Veștile ăstea ți le trimit pentru a ști ce-am devenit (în mare) și dacă mai 

pot folosi onor societății. Plus de asta, vreau să introducă linia exactă pe marginea 

comentariilor ce-au apărut și vor mai apărea în legătură cu scuturata mea persoană, 

neblazată circumstanțial, dar semi înveninată și pe jumătate mîhnită în izolare, dar 

nelamentabilă...”  G. Mărgărit 

Adresa: ,,Dr. Igor Volosievici (ptr. G.M.), Sanatoriul T.B.C. Nehoiu, raionul 

Cislău, regiunea Ploiești”  

Iar, într-o altă scrisoare, datată Nehoiu, August, 1957, spune: „Dragă Nică,  ...Mă 

aflu într-o crudă abstinență (remarcă și caligrafia-mi pură!), deși de-o săptămână, toată 

Valea Buzăului duhnește a țuică ieșită din cazane apocrife pentru viitorul iad al fericirii 

locale. De v-ați întâmpla  cumva pe aici, ar fi greu de prevăzut ce s-ar putea întîmpla. Dar 

mai cu seamă, de-ar fi Vicol, care a intrat de mult numai în doaga asta a lui Esenin! Pe 

Camilar de-l vezi (și-l vei vedea până unde ajunge) să-l feliciți că ghersuiește din  Ovidiu 

care orice s-ar spune, dragă Nică, a fost ca și mine un exilat. Încolo îți aștept slova și mâna 

pe umărul meu. Al tău, G. Mărgărit.”  

Unicul volum de poezii al lui George Mărgărit, „Vulturii amiezii”, a  apărut postum 

prin grija lui Horia Zilieru și Lucian Dumbravă, prieteni ai poetului, la Editura Junimea în 

1970. A făcut parte din prima grupare a scriitorilor și ziariștilor progresiști – U.S.A.Z. Doar 

câteva fragile ecouri ale unui destin vitreg, cu notații de jurnal în așteptarea morții, palide 

exaltări și întrezăriri ale infinitului. Colocviile pădurii alcătuiesc poate piesa de rezistență, 

elegia cea mai mișcătoare a lui George Mărgărit.  

Poetul visa, dând o importanță ambiguă prescripțiilor doctorului Igor Volasievici, 

poate cel mai bun amic al său, în prietenia și înzestrările căruia  credea cu devotament și 

căruia, încă din perioada nehoiană, îi dedicase recunoscător excelentul poem. 

„Compunerea, «Colocviile pădurii», numără 76 de strofe de o tensiune egală, exprimând 

într-un ritm lent, specific, universul interior de o mare frăgezime al poetului relegat într-un 

peisaj bucolic ca o divinitate silvestră fără nume, prada reîntoarcerii în mineral. Pentru 

diafanitățile artei poetice, amintind de Ion Barbu, și pentru aspirația către absolut, trebuie 

amintită poezia Infinit: „Iubit-am o natură de  cristal și pin/ Cu acele de sticlă ce 

găuresc prin zodii/ Simțirea dreaptă de arhitecturi de rodii,/ Ofrandă infinit! Ah, suflete 

alpin.” (Al. Piru). 

Trebuie menționat faptul că poeziile îl situează în rândurile truverilor, alături de 

Romulus Vulpescu, Teodor Pîcă și Tudor George, cel care i-a dedicat amplul poem 

„Lament la cavalerul Mărgărit” (cel căruia i s-au pârjolit bojocii și i-a căzut limba).  
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George Mărgărit în amintirea contemporanilor: 

G. Călinescu. „Cine a redactat un jurnal literar știe ce grea este această muncă în 

latura intelectuală. Aci golurile nu se umplu cu tăieturi. Redactorul trebuie să fie pe rând 

exponentul tuturor genurilor literare. Cu un spirit primitor la noutate, cu o conștiință adâncă 

a literaturii contemporane, cu un stil clar, lesne adaptat la materie, cu o promptitudine  de 

jurnalist, cu o erudiție de profesor (…), el (George Mărgărit, n.n.) se adaptează problemelor 

redacționale celor mai complexe. Știe tot și poate răspunde la orice misiune intelectuală 

într-un mod superior și cu o vibrație sufletească extraordinară”. ,,G. Mărgărit, înclinat mai 

mult spre lirică, pune în articolele critice intuiție fantastică și expresie amănunțit plastică”  

Marian Popa: „Peisagiile sale sunt fantastice și luminoase, prezentându-se ca 

mișcare continuă. Aspirația spre absolut evoluează practic prin nesfârșitele volute ale unei 

gândiri care se caută fără să se poată găsi, prezentă mai mult ca tumult decât ca intenție 

definită. Odele și litaniile sau epitafurile sînt în totalitatea lor mărturiile unui elan continuu 

și nediferențiat, al unei frenezii monocorde, tipice unui «paradis de fum». Sunt vizibile 

influențele  din Rimbaud și Verlaine, și un oarecare gust al ermetismului”.  

Ion Rotaru: „Gheorghe Mărgărit, boemul și inconformistul absolut, venit și 

el din moldove meleaguri a fost mentorul cel mai apropiat și mai avizat, sosit chiar 

la momentul potrivit, al lui Nicolae Labiș. ...tocmai că-i va fi prețuit superlativ 

talentul – l-a negat brutal, într-o cronică apărută în România liberă, spre punerea pe 

gânduri a tovarășului mai tânăr la prelungitele libații, cărora avea sa le cadă curând 

victimă”  

Lucian Raicu: …l-a cunoscut pe poetul George Mărgărit, care a avut asupra 

sa o influență decisivă și binefăcătoare („violența de înaltă ținută a lui George 

Mărgărit, sarcasmele sale necruțătoare au fost un mediu de «purificare» pentru noi”).  

Ion Lazu: „Minat de alcoolism, de tare psihiatrice, de TBC, a sfârșit prin a 

avea cancer la limbă. La un moment dat a descins în capitală și s-a amestecat în boema 

acelor vremi, împreună cu Pâcă, Ahoe, alți marginalizați ai epocii. O lirică 

învălmășită, fantasmatică, mâloasă-neguroasă, atestând o neagră stare spirituală. 

Destin zdrobit de firea nestăpânită, stihinică, reușitele sale lirice s-au redus drastic 

prin încercarea de a împrumuta din tonul festivist al realismului socialist al anilor 50.”  

Constantin Coroiu: „N-aș putea vorbi de perioada ieșeană, trăită alături de 

Labiș în cîteva călătorii de neuitat, fără a-l aminti ca prezență tutelară pe George 

Mărgărit. Generația mea, în frunte cu Labiș, îi datorează enorm. Această datorie nu 

va putea fi niciodată plătită. Într-o epocă de grăbită neglijare a valorilor de cultură, 

cum a fost aceea în care am deschis eu ochii, G. Mărgărit ne-a trezit la realitate. 

Cărțile lui Eugen Lovinescu nu apăreau pe atunci, dar Mărgărit ne-a dezvăluit odată 

că El este cel mai de seamă critic român – și ne citea cu glas tare, cu timbrul său 

inimitabil din «Memorii», din «Istoria literaturii române contemporane». Mărgărit 

i l-a pus în mâna lui Labiș pe Rimbaud și i-a spus sec că dacă nu-l citește cum 

trebuie poate să-și ia rămas bun de la poezie. Violența de înaltă factură spirituală a 
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lui G. Mărgărit, sarcasmele sale necruțătoare au fost un mediu de „purificare“ 

pentru noi; nu tocmai ușor de suportat, avea arareori, pentru ceea ce începusem să 

facem, o vorbă încurajatoare, dar însăși atenția lui, oricât de «critică», valora mai 

mult decât cuvântul direct stimulator. Va trebui să vorbim odată cum trebuie despre 

prezența lui G. Mărgărit. În procesul de substanțială modernizare a liricii lui Labiș, 

petrecut cu viteza unui miracol în ultimii doi ani de viață ai poetului, G. Mărgărit a 

jucat un rol comparabil cu al marilor critici în evoluția atâtor mari scriitori. Cuvântul 

pe care-l rostea cu dispreț suveran era: pășunism. El făcea cu strălucire distincția 

între Moldova superficială și cea esențială, care a dat pe Eminescu, pe Ibrăileanu, 

pe Sadoveanu, pe Lovinescu.” Norocoasă, aș spune providențială, întâlnirea dintre 

Poetul având „vocație de inaugurator“, cu „ceva înalt și voievodal“ în tot ce făcea, 

cu o existență meteorică în care nu au existat „momente nule“, și intelectualul de 

rasă rară, G. Mărgărit, al cărui destin avea să se frângă, și el, prematur și nu mai 

puțin tragic. I-a rămas Criticului, autorului de memorabile narațiuni de idei, Lucian 

Raicu, datoria – pe care și-a onorat-o – de a-i evoca pe amândoi cu aceeași pană cu 

care i-a portretizat pe Eminescu, Rebreanu sau Gogol.” 

Emil Manu: ,,George Mărgărit e un poet aproape uitat. Debutează cu 

traduceri din Valéry, Mallarmé,  Rimbaund și Baudelaire (în «Revista 

Fundațiilor»). Redactează, ca elev, o revistă satirică proprie, «Răcnetul 

internatului». A fost un fanatic al poeziei, un trubadur modern, ce nu s-a gândit în 

timpul vieții să-și strângă poemele într-o carte. Articolele și comentariile sale 

consacrate poeziei sînt exemplare, dar n-a avut răgazul să ajungă la sinteze. 

Risipirea mai mult orală, dealtfel sclipitoare, a fantazării poetice, a făcut din ființa 

sa un personaj a cărui intimitate era  căutată cu sinceritate. Ușor cinic, în ultimii ani 

își căuta izvoarele și rosturile existențiale prin versuri care-și păstrează intacte 

candorile: Cum mi-ați descins din imnuri veșnicia,/ Ani ai mei duși prin delirul 

vîntului,/ Ce depărtate-s tinerețea, ucenicia/ Și tot mai caut la steaua cuvîntului (La 

steaua lui). Boema devine temă patetică în poezia Rugăciune (vezi Motto, n.n.), 

ușor autoironică”. 

O litanie e direct villoniană: Cîndva, născut din izvor tulburat,/ Osana, Eu. 

poet să fiu lăudat./ Cu lunatecul cerb înzodiat/ Osana, Eu poet să fiu  lăudat. (Litanie 

poetului)”  

George Mărgărit, reprezentant al unei boeme autentice, rămâne în istoria 

poeziei ca un cavaler a cărui operă s-a risipit oral.  
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Poesis Laurențiu Belizan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝗮𝗯혀𝗼(𝗹혂혁) 
în el - un labirint 
o rețea autistă a gândurilor 
săpând ca niște viermi alb-fosforescenți într-un trup cangrenat 
căutând o soluție de backup și disaster recovery 
îl vor ține în suspensia vâscos-irizată ca un halou 
într-o stare vegetativă până când va începe să răspundă cu da sau nu 
prin undele cerebrale 
imaginați-vă că sunteți într-o asemenea stare 
și ar veni o haită de medici să vă scoată organele! 
între timp ar afla cum tequila se poate transforma în smaragde 
și ar inventa patrafire wireless 
dar la intrare în peșteră s-ar vedea dinții focului 
și umbra unui artist din lascaux 
mă însoțești mereu ca să-mi spui ce simt 
să dai nume celor noi 
clipești! 
în mine - un tsunami de lumină 
ești un grăunte de 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑛�̆� 𝑝𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒𝑖 𝑙𝑢𝑚𝑖 
𝑖 ̂𝑛 𝑠𝑒𝑣𝑟𝑎𝑗 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑢�̆� 𝑚𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑖 

 

𝐜𝐮𝐦 𝐬�̆� 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐳𝐢 𝐥𝐮𝐧𝐚 𝐢 ̂𝐧 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝟓𝟏 
ne-au separat de la naștere 
ne puneau să desenăm o stradă închipuită 
până-ntr-o zi când fluturele uitat pe asfalt 
a-nceput să zboare împărțindu-și aripile 
precum cele cinci pâini și doi pești  
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ne îndesaserăm buzunarele cu ele să reconstituim 
drumul până acasă 
oriunde ne-ar fi abandonat în orice laborator 
logaritm alfabet 
mergeam cu trenul soarele se multiplicase în ferestre 
un tunel sfârtecând deodată lumina 
răni florescente au început să contureze un chip 
ca o obsesie ferecată în rafturile unui alchimist 
însă ce șoc am avut să te redescopăr într-un balcon florentin 
apoi într-o lojă de operă acolo unde omul e mânat 
din spate 
ca un satyr de propriile-i labirinturi! 
într-un fel iubirea e o schimbare de registru de ph de neutru 
până la ea suntem la genul indiferenței cu sine 
tu m-ai învățat să nu-mi înghit nicio privire 
ultimul semn înainte de a te re/cunoaște a fost acea 
ședință fotografică 
din turnul eiffel am văzut mulțimea de nuduri de pe 
champs-élysées 
era martie 
la sfârșit s-au repezit să se îmbrace 
desenând pe asfalt arcuirea zâmbetului tău 
vagoanele păreau un șir de căruțe uitate în far-west 
din ultimul aveai să cobori și eu ridicam o cabană 
dormeam în piei de urs grizzly 
uneori când merg cu metroul 
în flashurile de graffitti 
recunosc acel urlet sălbatic ce zace în noi 
ne prefacem în continuare 
ei sunt mulțumiți crezând că le confirmăm teoria 
dar nu știu că noi am învins entropia 
trăind unul în visele celuilalt 
în noapte un tren ca un dragon s-a poticnit 
scuturându-și scheletul pe o scară ca un vierme 
tânjind spre copac 
cobori și-ți întind mâna 
buzele tale sunt roșii precum un măr neînceput 
îmi amintesc ce albă este luna 

 

𝗼 혀𝗰𝗵𝗶혀𝗺�̆� 𝗮 𝗹혂𝗺𝗶𝗻𝗶𝗶 
într-o noapte am visat un dirijabil sub formă de hipopotam 
mă obseda trichineloza bicicletelor-parapantă 
spițele roților îmi umblau prin vene 
explodându-mi în apropierea tâmplei  



Renașterea buzoiană/Almanah 2021 

 

  75   
 

imaginează-ți o batistă albă ce dă startul unei curse cu biciclete bolnave 
și ochii ei galbeni de vită mușcată în vremea musonului! 
de pe puntea lui hindenburg 
zăream spinările balenelor ca niște aisberguri 
nu are rost să vă păcălesc 
în poemul ăsta nu e vorba de daruri 
de reni prefăcându-și copita în turlă 
ci de munți de promisiuni deșarte 
poate e tardiv să scriu despre asta însă ceva din mine nu iartă 
mă plimbam deasupra europei cu colții rânjiți 
de ied după plecarea caprei 
apoi statuia libertății îmi arătă zgârie-norii de carne 
mă gândeam 
ce bine ar fi să ne hrănim doar cu hidrogenul din burta dihaniei! 
pentru ei suntem doar niște eprubete gri în care se dizolvă deșeurile unui zeppelin 
acele pete unsuroase de pe aerodrom nu sunt de la pantofii lor cei noi 
sunt umbrele noastre 
iar tuburile cu vopsea pentru graffiti par niște imense cartușe 
cine e capabil să zboare cu o bicicletă având trichineloză? 
poveștile noastre nu le vrea nimeni 
în felul ăsta am înșela destinul trist 
am descifra râzând sporovăiala falșilor profeți 
am învățat prea repede zornăitul palid al florii de muște 
privește stârvul acesta! 
când vom ateriza voi colora acest mamifer 
gonflabil și voi face din el hăinuțe pentru copii 
cândva umplea mlaștinile cu răgetul lui 
cândva era în pântecul mamei copil 
și totuși 
într-o zi vor inventaria viețile noastre într-un 
clasor de timbre cu zeppelin 
oare câte trepte are iadul? 
noaptea ce vine voi tăia o bucată de cer și o să-mi ung o felie de pâine 

 
 

혀혂𝗻𝗲혁혂𝗹 𝗶𝗻𝗳𝗶𝗻𝗶혁 𝗮𝗹 𝗹혂𝗶 현𝗮𝗴𝗻𝗲𝗿 

♬ 
fruntea îți este portativ 
peste care aș trece un mănunchi de petale 
pielea să nu semene cu pământul arat 
de pegași cu aripi retezate 
genele sunt clape de pian 
care îți colindă irisul 
privește-mă fără să clipești!  
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lasă iubirea suspendată 
ca un staccatto 
între acordurile acestui 
deja-vu! 

 

𝗺𝗼𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲 혃â𝗻혁 𝗻혂 𝗮혂 𝗲𝗰𝗼혂 
în orașul meu este un nebun 
care nu dirijează mașinile în ritmul unei muzici numai de el auzite 
nu bolborosește ocolind cu grijă crăpăturile asfaltului 
nu face declamații în după-amiezile însorite pe treptele tribunalului 
are un ceas de alamă cu lanț 
uneori îi deschide capacul 
îți arată rotițele 
„în ele sunt turnate amintirile celor ce l-au purtat“ 
apoi desface o coală soioasă cu îndoituri aproape destrămate 
și ți-o flutură zâmbind 
este înalt și poartă aceleași haine de 33 de ani 
sunt o epidermă suplimentară ce se hrănește cu trupul lui 
au crescut odată cu el doar culorile sunt mai șterse 
este foarte înalt 
un paratrăznet ambulant 
ce pare să apere un ultim oraș al lui dalí 
lumea zice că spărtura ce-i zornăie în buzunare 
este parte a unui mozaic furat din cenușa pompeiului 
în nopțile luminate de girafe arzând o răstoarnă 
din ea răsar pe rând un leu un gladiator și o vestală 
de copil am crezut urmărindu-l fascinat pe străzi 
că are ceva tainic de făcut 
încercând să-i întâlnesc privirea ani în șir 
poate undeva sub o casă părăsită trebuia 
să așeze într-un fel anume 
pietricelele care lipseau și totul să capete sens 
trebuie doar să-și amintească! 
până atunci vom colinda orașul până se va îngălbeni 
ca un os în albia secată a unui râu 
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Poesis Mihaela Roxana Boboc 
 

Distanța 
 
scriu apăsat  

ce știu ei despre timpul meu 

despre fricile din buzunar  

despre motorul care ne învârte neuronii 

merg cu trotineta și cele două făpturi care îmi 

poartă chipul  

îmi știu fiecare mișcare  

nerv 

zâmbet  

obsesie 

de când am îngropat  

iubirea aceasta vinovată de orice  

merg înainte  

e arșiță  

am dat deoparte măștile  

acest poem ars pe jumătate  

un vis întrerupt din care mă ridic 

cu gura uscată de când  

am aflat că e momentul să schimbăm ceva  

să ne apucăm de ceva practic 

sănătos și util  

să scriem povești cu mâna stângă                                          

și să ne doară în inimă  

să plimbăm perfuzia de lumină dintr-un capăt în altul 

poate vom râde de cearcănele nopții  

poate ne vom spune zilnic noapte bună  

poate nu vei adormi 

decât după ce mă vei iubi  

încet și sigur  

deschizând cămașa nopții.  

 

Ridică cămașa de noapte  
 
simte căldura sânului între buze 

zâmbește  

în timp ce faci dragoste cu mine   
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și atingi carnea poemelor  

adulmecă mirosul de femeie și chin 

mirosul fricii și durerea din pântec  

când te lipești de cearceafuri și transpirația ți-e plâns  

nu te opri  

decât după ce ai sărutat fiecare petec de lumină și umbră  

după ce ai mângâiat și frământat fiecare mușchi și nerv 

chiar și atunci nu te opri 

e cel mai frumos moment  

să privești dinăuntru cum se scrie iubirea 

cum se abandonează tăcută pe muchiile cuvintelor  

cum râde cu poftă și gropița din obrazul drept se adâncește  

citește-mi un poem și acela să fie dezgolit  

în arșiță  

să doară când îl pătrunzi  

să te întoarcă iar și iar 

până va arde deplin  

din cenușă să faci un sân de lut 

ca risipind să strângi pământul  

mult după ce nu vom mai vedea.  

 

A doua zi după abandon 
 
iau micul dejun  

întind felia de unt pe pâine  

aplic un strat subțire de dulceață  

beau cafeaua cu gust de arsenic 

în timp ce mă uit pe fereastră  

femeile merg la piață  

împing căruțurile colorate și din când în când suspină  

bărbații au uitat de covid și se salută zgomotos 

viața se ridică din nimic 

câțiva copii au traversat în fugă strada și râd ca de-o ghidușie  

închid ochii și o îmbrățișez din nou pe mihaela  

înainte să fugă  

cu promisiunile la subraț  

vecina de la patru urcă scările și aproape nu mai văd bastonul  

se sprijină pe zâmbetul ei 

și asta îmi îndulcește ziua 

ca un câmp de luptă   
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soldații mărșăluiesc prin amintirile mele 
și bocancii lor culcă spinii copilăriei  
încă nu a plecat niciunul 
sunt toți aici 
toți pe care i-am iubit și scris 
a doua zi 
nu-mi amintesc ce era în jur  
culegeam vise și le puneam la iernat 
era un pic de terapie în fiecare gest  
un pic de muzică și echilibru  
îmi amintesc că ploua pe streașină  
siropul se prelinge încet pe degetele mele 
nu plâng  
a doua zi vine oricum  
se înfruptă din leșuri 
hienele nu dorm niciodată  
a doua zi 
scot cuțitul cu tăișul bun  
îl înfig în bucata de tort rămasă  
un mic sacrilegiu pe care nu-l regret 
nici acum nici mai târziu  
când femeile se întorc de la piață  
cu sacoșele pline și viețile golite 
de toți cei pe care i-au hrănit și dus departe 
când bărbații se apleacă să le facă semn 
stingând alene țigara și ceilalți demoni 
a doua zi după abandon 
lumina se stinge în candelă  
de parcă aș fi aruncat stelele în mare 
dar privesc în jur 
viețile se înșiră pe mătănii  
dor când le atingi  
dar o faci oricum  
frămânți în mâini zâmbetele  
cariile în lemnul copilăriei  
dinții de lapte la care nu poți renunța 
îi ții în cutie și din când în când îi numeri  
Aici sunt zâmbetele știrbe 
lacrimile și toată iubirea  

de care nu știai că ești capabil.  
                    (Din volumul „Iubește-l, Anya!”)           

 

Aniversări Buzoiene 

Ianuarie 
 1- Ștefania Oproescu 
 2- Mihai Sălcuțan 
 4- Mircea Tănase 
 8- Mioara Neagu 
16-Alexandru Gaiță 
17-Marcela Chiriță 
18-Ion Gătej 
19-Gabriel Peneș 
20-Valeria Manta Tăicuțu 

Februarie 
 4-Dumitru Dănăilă 
 4-Denisa Comănescu 
 5-Nicolai Tăicuțu 
 7-Spiridon Râmniceanu 
 7-Mihai Marius Mâncu 
 8- Mihai M. Macovei 
 8- Manuela Camelia Sava 
11-Ovidiu  Petrescu 
12-Dan Puric 
21-Dan Gabriel Onțeluș 
22-Maria Monalisa Pleșea 
27- Ana Maria P. Androne 

Martie 
 2-Girel Barbu 
 4-Aurelian Mareș 
 9-Ștefan Dima  

12-Constantin Suditu 
18-Casian Crăciun 
22-Elena Radu 
23-Daniela Șontică 
25-Mihaela Grigore Burlacu 
30-Cătălin Adrian  
     Țânțăreanu 
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                              Poesis MANUELA CAMELIA SAVA  

 
 

 

 

 

 

 

 

CINE EȘTI 

Tu ești cel ce s-a născut ieri 

te hrănești cu lumină  

deschizi fereastra spre munți 

pașii tăi mângâie văi adânci 

tu ești cel care trăiește printre uriași 

povestea lor te face să zâmbești 

alergi în brațele femeii iubite 

stelele te ademenesc în lumea lor  

vraja cântecului  

îți adoarme simțurile noapte de noapte  

visele îți cuprind obrajii fierbinți 

tu ești cel coborât din dacii liberi 

îi îmbrățișezi pe toți  

tu ești născut liber 

 

PEISAJ NOCTURN 

 

Nopțile sunt lupi haini 

îți dau târcoale apoi încep să te devoreze 

fără de veste se naște ultimul vis de care te agăți cu putere 

nopțile sunt lupi hulpavi 

care înghit stelele 

lăsând fără strălucire veșmintele iubirii                                            
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CEVA. CUMVA 

 

Oasele se preschimbă în flori 

rădăcinile lor nasc mereu aceeași dorință 

e prea târziu 

morții se duc numele lor au pierit în albia amintirilor șuvoi 

ce poți face e să nu mai dormi niciodată  

în patul fierbinte al dorului 
 

 CE AR MAI FI DE SPUS 
 

 Când iubești simți că te dor oasele 
 când  îngeri de ceață în privirile tale se zbat neputincioși 
 crezi că te-ai putea naște din nou  
 o colibă e de ajuns  
 pentru tot ce purtăm cu noi 
 o colibă i-a fost de ajuns și lui Moise pentru înțelepciune 
 
 Când iubești 
 ai putea îmbrățișa munții 

 
 
SĂ ȘTIU DRUMUL                                                         
 
Am visat să ajung până la inima ta  
dar trebuia să beau din toate cuvintele 
din toate tăcerile 
ca să ajung în sângele tău 
am strigat: să fie iubire 
ca să pot deveni limanul tău 
mă îmbrac în mărgele de turmalină 
într-un templu vrăjit 
ca să fiu viață 

         am cerșit nebuniei o clipă de argint 
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Amintiri odată cu orașul 
 

Mioara VERGU-IORDACHE 
 

 

Mi-e foarte drag să spun că sunt buzoiancă, 

deși doar o treime din viață am trăit la Buzău. 

Totuși, n-am plecat, cu adevărat, niciodată. Am 

rămas aceeași provincială de la Buzău. Știu, sunt 

orgolioasă să mă revendic unui spațiu despre care 

cred că are o, la vedere, aristocrație culturală! 

Am crescut odată cu orașul. Pe când urma să 

merg la școală, părinții au venit la Buzău. Am 

locuit pe strada Luminii, într-o casă în care, cu tot 

efortul mamei, nu puteau fi acoperite găurile. Când 

ploua, casa era plină de cratițe și lighene, tata mă lua pe mine în brațe, iar mama pe 

Silviu, fratele meu, și căutau locurile uscate, unde să nu vină apa. Pe strada Luminii! 

Apoi, ne-am mutat pe Filimon Sârbu, la numărul 17, vizavi de Muzeul de istorie. Era 

o casă impunătoare, fostul Hotel Vartan, unde locuiam vreo 12 familii, printre care și 

fostul proprietar și rudele sale. Urcam o scară de lemn cu margini de metal, înclinată 

la 45 de grade, pe care era periculos să urci, mai ales iarna, când era ger. Casa avea 

un etaj. Era din paiantă. La cutremurul din 1977 a rezistat foarte bine, doar peretele 

exterior al camerei noastre de la stradă a intrat în casă vreo 20 de centimetri. Și a 

căzut luminatorul pe patul din cea de a doua cameră și tencuiala de pe toți pereții... 

Câteva săptămâni a „zugrăvit” mama cu hârtie albă. Ne-am mutat apoi în Micro 3.  

Primele patru clase le-am urmat la Școala medie nr. 2, la actualul „M. 

Eminescu”, apoi, școala nu a mai avut clase pentru ciclul primar și gimnazial, 

clasele V-VIII le-am urmat la Școala 5, în Piața Daciei. M-am întors, apoi, la Liceul 

„Mihai Eminescu”, al cărui semicentenar l-am sărbătorit când eram în clasa a IX-a. 

În toată această perioadă am locuit pe Filimon Sârbu nr. 17, devenită Unirii nr. 154. 

Trec uneori, prin aceste locuri. Revăd cu ochii minții case, oameni, retrăiesc în 

inimă întâmplări. În curtea din spate a Muzeului de istorie era „grădina de vară”, un 

cinematograf în aer liber. Copiii de pe stradă stăteau la „balcon”, pe gardurile 

vecinilor nu foarte încântați. Intrarea în Muzeu era străjuită de două amfore uriașe 

din lut ars. Pentru cei mai agili, era locul ideal pentru a se ascunde când jucam „de-a 

v-ați ascunselea”. Parcă aud: „Cine nu e gata, îl iau cu lopata”. Erau pe stradă case 

boierești, cu pivnițe trainice. Și acolo ne ascundeam. Ne confecționam arme din 

lemn și carton, săbii, platoșe, sulițe, și ne războiam până la lăsatul serii. Copilăria 
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cu farmecul ei nu ne lăsa să vedem cum eram îmbrăcați sau încălțați, nici ce etnie 

aveam, nici ce poziție socială. Părinții se bucurau de rezultatele noastre, erau 

preocupați de educația noastră și colaborau cu educatorii pe care îi respectau. Am 

avut parte de o învățătoare excepțională, Nela Dumitru, de profesori formidabili. 

Le port o adâncă recunoștință.  
Buzău este locul în care m-am întâlnit, eu și generația mea, o generație 

binecuvântată, cu adevărata cultură. Dar să explic de ce consider generațiile născute 
în jurul anilor 50 din secolul trecut binecuvântate. Noi suntem cei care am beneficiat 
de educația primară făcută, în foarte multe cazuri, de bunici iubitori, păstrători ai 
tradițiilor. Profesorii noștri fuseseră școliți la școala veche, clasică, temeinică. 
Adolescența ne-am petrecut-o în anii (relativei) deschideri a regimului, cu acces la 
filme, cărți, reviste... Încă nu era obligatoriu să treci clasa... Era nevoie de meșteri 
și ei erau pregătiți în multele școli profesionale, licee industriale. Nu intra toată 
lumea la facultate. Mă rog, și asta este o altă discuție, referitoare la numărul de 
licențiați și puterea de absorbție pe piața muncii. În fine. 

Elevă fiind, am făcut parte, pentru o vreme, din trupa Teatrului popular. Și 
aici am întâlnit oameni excepționali: ingineri, profesori, muncitori, elevi, 
funcționari, oameni talentați, caractere. Am cunoscut atunci mari actori, mari 
regizori, care veneau cu drag să pună în scenă spectacole. O lecție de viață, de 
omenie, de generozitate. Priveam cu ochii larg deschiși și ascultam cu multă atenție. 
Eram pe scenă, dar stăteam și la coadă, înlocuind pe unul dintre părinți, în așteptarea 
mașinii cu butelii. Stăteam la rând și pentru rația de carne. Intrase în rutină. Și mă 
gândesc că nu era chiar liniște în mintea și sufletul oamenilor! Dar exista speranța 
că mâine va fi mai bine. E drept, mâine se cam tot îndepărta.  

Eram la Buzău când s-a deschis Tabăra de sculptură de la Măgura. Când se 
organizau festivalurile folclorice la Mânzălești, la Gura Teghii, la Lopătari, la... Am 
cunoscut marii creatori de o modestie incredibilă. Da, știu de efervescența din jurul 
competițiilor „Cântarea României” și „Daciada”, de orgoliul de a fi câștigători. 
Cum îmi aduc aminte de concurența, rivalitatea dintre cele două licee fanion, „B.P. 
Hasdeu” și „M. Eminescu”, la care se adăuga Liceul pedagogic, sigur, fără a le 
ignora pe celelalte. Eram mândri să fim mai buni, rămânând, totuși, prieteni. Ce 
sumedenie de imagini îmi vin în minte! 

Și Biblioteca județeană!!! Am lucrat doi ani, după terminarea liceului. Aici 
am cunoscut un adevărat ctitor, un dăruit pentru munca sa. Alexandru Oproescu, 
fie-i memoria luminoasă! Biblioteca era mai mult decât o instituție, era un spațiu 
cultural deschis unde s-au reunit înalte spirite, personalități excepționale, artiști, 
scriitori. Cititorii i-au întâlnit atunci, la Salonul literar, printre mulți alții, pe Nichita 
Stănescu, Ileana și Romulus Vulpescu, Marin Sorescu, Radu Cârneci, Mircea 
Dinescu, au făcut cunoștință cu adevărat cu opera și viața lui Vasile Voiculescu, 
i-au cunoscut pe marii creatori buzoieni contemporani...  
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Invitația de a scrie amintiri despre Buzău este o mare provocare. Îmi este greu 

să aleg. Sunt amintirile cele mai frumoase pentru că este perioada cea mai frumoasă 

din viața unui om: copilăria, adolescența și prima tinerețe. Este o perioadă balsam, 

mai mult decât de întâmplări, sunt senzațiile de creștere. Cum v-am spus, am crescut 

odată cu orașul. Și așa cum eu nu-l mai recunosc în multe locuri, așa nu mă mai 

recunoaște nici el pe mine. 

Disparat. Fără vreo legătură. Dar se vede că m-a marcat. Într-o practică de 

vară, lector univ. dr. Rodica Șerbănescu a venit să vadă ce fac, să mă controleze. 

Am mers la plimbare, să-i arat orașul. Avea la gât un lănțișor de aur. Mergeam 

povestind pe Bulevardul Gării când, în dreptul parcului din fața Liceului Hasdeu, 

cineva i-a pus mâna-n gât și i-a smuls bijuteria. S-a ales praful de laudele la adresa 

orașului meu! Am mers la Miliție, ne-au pus să dăm declarații peste declarații... 

Nici până în ziua de azi nu au fost găsiți făptașii. Probabil, miliția (dar nici Poliția) 

nu a dat vreun semn. Dar asta știți! 

La terminarea facultății, recunosc, nu am vrut să mă întorc la Buzău. Făcusem 

practica, în toți anii, la publicații centrale. Am fost repartizată la „Scânteia 

tineretului”, dar m-a revendicat, destul de vehement, județeana de partid. Așa că am 

venit la „Viața Buzăului”, redactor la secția „Viața de organizație”. Minunatul om și 

ziarist Nicolae Nicolae era redactor-șef. Șef de secție era Gheorghe Stamate. Coleg 

excepțional, regretatul Marin Macău. Trăgeam cu ochiul la Cultură, unde lucra și 

Corneliu Ștefan, și la Constantin Brăescu, excepțional ziarist, dar..., și la Ștefan Iovan, 

și la toți ceilalți colegi cu mai multă experiență. În fine. La „Scânteia tineretului”, 

unde făcusem aproape toate perioadele de practică, învățasem să scriu articolele 

direct la mașina de scris. Ceea ce am vrut să fac și la „Viața Buzăului”. M-am 

documentat, m-am gândit și m-am așezat la mașina de scris. Am terminat. Am recitit. 

Am dat articolul șefului de secție. L-a citit rapid și mi l-a înapoiat, să-l refac. Fără alt 

comentariu. L-am restructurat. I l-am dat. S-a strâmbat și l-a pus alături. Altă zi, 

aceeași situație. Nu înțelegeam. L-am întrebat. Mi-a spus că trebuie să „elaborez” mai 

mult. Marin Macău asista oarecum amuzat, până într-o zi când mi-a spus să scriu 

textele cu pixul, pe hârtie, și apoi să le transcriu la mașină. Nu-mi era clar, dar m-am 

conformat. Adică, nu prea! Mi-am adus cu mine niște pagini cu notițe de la cursuri, 

le-am pus lângă mașina de scris și... Minune! Articolele mele au devenit foarte bune. 

Șeful meu nu înțelegea sau era deranjat că scriu direct la mașina de scris. Trebuia să 

muncesc întâi de mână, cu pixul... Era un om de treabă, totuși.  

Aproape doi ani am stat la Buzău. Între timp, primeam cereri de transfer de la 

București, care erau respinse de la județeană. Până într-o zi... de aprilie 1980.  Erau 

conferințe municipale și județene de dare de seamă și alegeri la UTC (pentru tineri: 

Uniunea Tineretului Comunist. De interes: Nicu Ceaușescu, prim-secretar al CC al 

UTC, răspundea de județul Buzău din partea CC al UTC). Am participat la 

conferința de la Rm. Sărat. Am scris un articol apreciat de colegi și de cititori, în 
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care spuneam că totul a arătat ca un concert al unei orchestre în care dirijorul indică 

ceva și fiecare instrumentist execută partitura sa. Diferită de a celorlalți! Așa a 

apărut. Tot în acel număr, pe prima pagină s-a consemnat că Buzăul a obținut locul 

I la întrecerea la curățenie dintre orașe, iar pe ultima pagină un fotoreportaj cu 

...gunoaiele, cu mizeria din oraș. Nu mai știu cine a fost responsabil de număr!  

La prima oră, Mihai Bâzu, redactorul-șef a fost chemat la tovarășul prim, 

Vasile Potop. Mi-a spus că discuția a fost cam așa: „Tovarășe Bâzu, ați înnebunit? 

Ce se întâmplă? Cum ați publicat pe pagina întâi...” ce am povestit anterior. Mihai 

Bâzu a răspuns: „Suntem niște idioți”. Vasile Potop, furios: „Și eu ce să raportez la 

București, conduc niște idioți!? ...Și, asta, Mioara Vergu, e nebună? Cum scrie 

despre conferințe? Dacă vede Nicu când vine la conferința județeană? Că precis îi 

arată cineva.” Mihai Bâzu, care știa că tocmai primisem o nouă cerere de transfer 

la „Scânteia tineretului” (despre care nici eu nu știam, dar nici Vasile Potop), i-ar fi 

spus: „Nu am ce face, tovarășe prim-secretar. Ce vede, aia scrie. Eu propun să-i 

dăm drumul să plece la București”. Și Vasile Potop, enervat, a zis: „Să plece!”. Dar, 

până atunci, până la plecare, șase luni nu mai aveam voie să-mi semnez articolele. 

Maria Lazăr, care era secretar cu propaganda, mi-a semnat repede transferul, să nu 

apuce să se răzgândească tovarășul prim. Nu am apucat să scriu fără să semnez!  

La „Viața Buzăului” a fost o bună experiență, pentru care sunt recunoscătoare 

colegilor, foarte talentați, instruiți, profunzi. Nu m-am integrat foarte bine, pentru 

că-mi era gândul la „Scânteia tineretului”. Dragostea dintâi. Dar i-am admirat. Am 

continuat să-i citesc, când mă întorceam acasă. Și le-am citit cărțile. Nu toate, pentru 

că au scris mult. Și bine. Poeți, romancieri, dramaturgi. Oameni cu care buzoienii 

se pot mândri. Când trec pe Chiristigii, emoția este prezentă.  

M-am gândit dacă astăzi aș rămâne la Buzău. Nu știu. Cu toate că, de la 

distanță, totul pare foarte frumos. Citesc despre oameni minunați, citesc creațiile 

lor, văd lucrările, generozitate, omenie, văd Crângul, Biblioteca, bulevardul, 

castanii, râul Buzău, Casa de cultură, văd zonele mirifice din Țara Luanei, văd... 

Și totuși, nu-mi pot reprima amintiri triste. Dar le acopăr cu cele frumoase. 

Cu pretextele de bucurie.  

Vă fac o confidență. Mă bucur de toate succesele buzoienilor ca și cum ar fi, 

toate, ale mele. Și mă întristez de eșecuri. Pentru că întotdeauna am simțit că 

aici/acolo bate o singură inimă mare, o inimă. Cred că acolo/aici este centrul țării, 

cred că limba română cea mai curată se vorbește la Buzău, zămislită la intersecție de 

muntean, moldovean și transilvan, că tradițiile se trezesc la Buzău, că omenia își are 

sălașul aici, cu toate accidentele inerente. Cred că buzoienii au ambiția de a fi demni 

de valorile excepționale care s-au născut aici. Ar fi minunat dacă s-ar face un muzeu 

sau o casă memorială a culturii - din toate domeniile – ilustrate de buzoieni care au 

fost, dar și care sunt. Trecându-i pragul, toți am fi nespus de mândri! Da, ar trebui să 

fie o casă foarte mare. Pentru că buzoieni valoroși sunt extrem de mulți.  
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În zilele din urmă, în anii din urmă, mulți au plecat într-o altă lume. Nu s-au 

bucurat – și asta este una dintre tristețile mele - de recunoașterea meritată în timpul 

vieții. Nu postum.  

Este foarte multă bogăție spirituală, culturală la Buzău. Dar se și risipește 

multă. Așa se vede de aici/acolo. 

Păstrăm în minte cuvinte, gesturi, fapte ce ne impresionează. În bine sau în 

rău. Unele ne marchează viața. Altele se insinuează în existența noastră doar atunci 

când simt că le-a venit rândul. 

Eram secretara comitetului UTC pe liceu. Eram în clasa a XII-a. Clasa XI D 

era o clasă de băieți. Jucau pe catedră fotbal de masă cu monede. Era interzis. Mă 

duceam în clasă și le confiscam banii. La sfârșitul săptămânii mergeam, în șir 

indian, în Crâng, unde aveam zona pe care trebuia să o curățăm. După muncă, 

scoteam banii și cumpăram suc, grisine. Și ne bucuram. Nu știu câți își mai aduc 

aminte. Voluntariatul exista și atunci, dar se numea muncă patriotică. Dar de 

agapele de sfârșit de săptămână de la liceu? Aveam trupă de muzică ușoară - așa 

era atunci -, dar nu aveam stație. O împrumutam de la Liceul Agricol, unde avea un 

coleg o relație.  

Și tot acum îmi vin în minte imagini de pe malul Buzăului, de lângă 

Experimentală, la premilitară, toți în uniforme albastre. Ce veselie! Ce de povești! 

Sigur, la momentele acelea, probabil eram nemulțumiți, supărați, dar toate au 

trecut, nu rămân în minte decât poveștile. Și poveștile sunt mereu frumoase. Chiar 

și participarea la muncile agricole de toamnă. Mulți au aflat atunci, chiar dacă 

studiam și Botanica la ore, cum arată pe deal, pe câmp, vița de vie, sfecla, 

porumbul, merele din livezi, gutuile... Și, iată, tot la anii de liceu îmi zboară 

gândul, la orele de istorie cu Domnul Dan Mănescu, la orele de română, cu 

Domnul Ion Mănoiu, la diriginte, Domnul Alexandru Enescu, la Doamna Clotilda 

Constantinescu, Doamna Petra Clonț... La revista școlii „Năzuințe”, la stația de 

radio a liceului, la numeroasele trupe și echipe mereu pregătite să concureze și să 

câștige. Nu știu să spun dacă eram nemulțumiți de program, pentru că atunci nu 

spunea nimeni. Unii spun acum. Și unii și alții însă au „făcut” nu numai au vorbit.  

Chiar dacă la „început a fost cuvântul”, numai vorbind nu construim nimic! 

Cu amintiri disparate, am vrut să demonstrez că și eu sunt ca el, și el, orașul, 

este ca mine, cu creșteri, cu petice, cu bucurii, cu tristeți, dar cu dorința de a se 

perfecționa, de a crește, de a fi din ce în ce mai buni și mai frumoși, și el și ..
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                                                                                                               Poesis Nistor Tănăsescu 

 

hai la lupta cea mare! 
 
... și el era tot un cactus 

câștigase între timp trei olimpiade de rouă 

îi crescuse trei spini în plus și ne tot dădea sfaturi: 

faceți și voi ceva, depășiți-vă condiția 

hai la lupta cea mare! 
 
și eu eram tot un cactus 

tot înțepenit în deșert ca și el 

nu câștigasem nici o întrecere 

dar auzisem între timp  

că raiul nostru s-ar numi Atacama 
 
săracii de noi cactușii 

pe noi toți ne mințeau că iadul e-o junglă 

hai la lupta cea mare!... 

(N.T. 08.07.2019) 
 
Siberii cu pistolul la tâmplă 
............................................ 

... plângea 

cu lacrimi de bătrân de 70 de ani 

o dădeam mereu pe seama băuturii 

sau pe faptul că s-a întors acasă din siberia  

după zece ani de la sfârșitul războiului 

plângea și-mi spunea insistent insistent:  

am fost un om laș 

eu am ucis oameni! 
 
un bunic în fața nepotului său extraterestru: 

am fost un om laș 

eu am ucis oameni! 

am închis ochii și-am apăsat pe trăgaci... 

de ce m-a pus totuși Dumnezeu să aleg  

între a ucide și a fi ucis  

ce viață-i asta  

cum mai pot eu de-acum să strivesc muștele sau omizile din bătătură 

cum mai pot eu de-acum să mă cred sărac cu duhul și să împărățesc cerul...  
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Poesis   Nicolae Pogonaru 
                                           
 

e pericoloso sporgersi 
 

stau în casă 

ca să păstrez distanța socială 

nu cea profesională ierarhică politică kilometrică 

la rândul ei și casa stă 

fiindcă nu e cutremur 

altfel s-ar apropia de alte case 

stau în casă 

afară e primăvară 

soarele strălucește cu mai multă putere 

cum scriam eu în compunerea dintr-a IV-a B 

păsările se întorc la cuiburile lor 

pe la vămile văzduhului li se ia temperatura 

li se măsoară aripile și sunt lăsate să zboare 

li se fâlfâie 

în casă apartament vilă palat cocioabă 

mă rog ce are omul acolo 

(iar noi locului ne ținem 

cum am fost așa rămânem) 

numai pensionarii între 65 și 120 de ani 

nu stau locului într orele 11-13 

punctele 1-6 cum scrie în ordonanță  

pe care dacă o încalcă                                              

o să stea în alt loc de veci de exemplu 

afară e pustiu 

doar o mașină doi soldați și un polițist 

mascați și cu mănuși 

verifică documentele aerului 

pe care îl respiră orașul 

pe trotuarul de vis-à-vis 

pe care îl văd de la fereastra mea 

nici țipenie și nici la ferestrele blocurilor 

și nici în balcoane 

unde or fi oamenii care se fac greu 

oamenii oameni  
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cum zicea un cântec vechi 

greu se mai fac 

unii doar se prefac a fi oameni 

(a fi prost e lucru mare  

a fi om e o-ntâmplare) 

și așa rămân toată viața 

ăștia sunt ăia care ne dau sfaturi 

degeaba ne agităm noi 

e pericoloso sporgersi 

ne pas se pencher en dehors 

no te inclines afuera 

nich nach außen  biegen 

(în engleză nu este cazul 

pentru că UK a ieșit din UE 

și USA e prea departe) 

afară e soare 

într-un film se spunea 

că în California sunt trei feluri de sori 

soarele de pe cer floarea soarelui 

și soarele mă-si 

la noi cel mai des folosit 

în ziua de azi 

este ultimul fel 

ce bine o fi afară 

afara din casă nu peste graniță 

nici măcar rapper-ul SKIZZO SKILLZ 

nu mai cântă melodia BINIDITĂT 

privesc orașul 

o insectă căzută 

în corola unei gigantice flori carnivore 

sau coronavore 

stați în casă 

dar cei care nu au casa lor 

unde stau 

bunicul stă pe prispă 

nepoțica îl întreabă 

tată moșule 

dar cocorii unde se duc când se duc 

în țara cocorilor 

și voi bunicule unde vă duceți  

Aniversări Buzoiene 

Aprilie 

3-Florentin Popescu 

5-Tudor Cicu 

16-Nina Beldie 

16-Nistor Tănăsescu 

17-Beatrice Vergu (Homeucă) 

23- Mihail Milea (Sava Bogasiu) 

26-Călin Ghețu 

26-Emil Proșcan 
30-Passionaria Stoicescu 

Mai 

1-Traian Gh. Cristea 

1-Vasile Ghinea 

2-Constantin Bucur 

5-Sorin Călin 

9-George Pațurcă 

15-Dumitru Pană 

16-Constantin Marafet 

18-Carmen Tania Grigore 

19-Dorin Ivan 

19-Mihaela Roxana Boboc 

21-Călin Vlasie 

29-Valere Burlacu 
30-Cornelia Ionescu Ciurumelea 

Iunie 

4-Dumitru K. Negoiță 

4-Relu Stoica 

12-Valeria (Ica) Ungureanu 

14-Liviu Otânceală 

16-Petrache Plopeanu 

18-Sorin Despot 

19-Paul Iulius Negoiță 

23-Aurel Anghel 

24- Mioara Iordache (Vergu) 

24-Sorin Burlacu 

25 Răzvan Theo Chirac 

26-Laurențiu Sfinteș 

28-Laurențiu Belizan 

30-Petruț Dinu 
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când vă duceți de tot 

bunicul privește cerul și nu răspunde 

stau în casă 

sunt soldatul din labirintul lui A. Robbe- Grillet 

 

orientare profesională 

 

când o să fiu mare 

eu o să mă fac rege al asfaltului 

și o să realizez lucrări 

care să țină doar câteva luni 

pentru a-mi asigura front de lucru ani în șir 

eu o să mă fac dezvoltator 

o să construiesc apartamente în patrie 

și o să le vând la suprapreț 

eu o să devin om de afaceri cu statul 

o să finanțez campanii electorale 

o să câștig licitații trucate 

eu o să mă fac damă de companie de stat 

cu salariu mare și indemnizații 

de la mai multe consilii de administrație 

eu o să mă fac pește 

pentru a asigura locuri de muncă 

la o mulțime de fete fără serviciu 

eu o să mă fac parlamentar 

și o să dau legi pentru mine                                            

coana Joițica noi și-ai noștri 

eu o să mă fac interlop 

și o să am o casă așa de mare 

încât din sufragerie până în dormitor 

să merg cu atv-ul 

eu o să mă fac baron local 

cu cât mai multe dosare penale 

că altfel nu mă mai votează lumea 

eu o să mă fac denunțător 

să mi se diminueze pedeapsa 

dar să rămân și cu toți banii furați 

eu vreau să devin cetățean de onoare 

să-mi dea primăria loc de veci gratuit 

cu piscină și vedere spre rai   
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când voi fi mare 
eu voi accesa fonduri europene  
pentru reabilitarea centurilor patriei 
și din loc în loc 
vor fi amenajate adăposturi speciale 
ca să nu mă mai chinuiesc și eu ca 
mama 
prin cabinele tir-urilor 
pentru bani de caiete și fondul clasei 
eu o să mă fac ministrul muncii 
și o să joc kendama cu salariile 
și pensiile bugetarilor 
eu o să mă fuck you all 
analfabeților funcționali care veți fi 
și o să ajung procurorul dna-ului 
o să vă confisc averile banii 
și-o să-nfund pușcăriile cu voi 
în așa fel încât România să fie bine 
și tot românul să prospere 
șî în final după ce voi fi pus 
ordine în popor 
o să-mi permit și eu să Prosper 
Mérimée 
eu o să mă fac mami 
o să învăț karate kung-fu și alte alea 
și când o să vină soțul meu beat 
acasă 
și-o să-njure o să spargă farfuriile 
că nu-i place mâncarea 
și-o să zică fă ia-ți copii și du-te la 
mă-ta eu din câteva fente să-l și pun 
la pământ 
să-l ia 112 pentru violență domestică 
și după ce-o ieși din pușcărie 
să se spele mă-sa cu el pe cap 
în loc de șampon 
în concluzie copii 
zise doamna învățător 
a fost o lecție care și-a atins scopul 
și vreau să vă mai spun 

 
 

că și eu încă de mică mi-am dorit 

să ajung învățătoare 

ca atunci când vin nervoasă la școală 

de la neajunsuri 

să am pe cine să mă descarc 

și dacă mă mai filmați 

atunci când dau în voi din când în         

când 

ca să vă vină mintea la cap 

vă ia mama dracului 

și vă bag și telefoanele-alea mobile 

în wc-ul turcesc din spatele școlii. 
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Alexandru A. Philippide,  

lecturi devoratoare și înnoitoare  
 

Daniela ȘONTICĂ  

Poetul Alexandru A. Philippide (1 aprilie 1900 – 8 
februarie 1979) are locul său binemeritat în istoria 
literaturii române, cu o operă literară de vastă întindere. 
A fost poet, eseist, traducător, membru titular al 
Academiei Române, președintele Secției Literare a 
Academiei, iar în 1967 a primit Premiul Herder.  

Este cel mai cunoscut astăzi din familia Philippide, care 
a mai dat și alți membri cu preocupări intelectuale majore.  

Un strămoș al poetului a fost Dimitrie (Daniel) 
Philippide, născut în Grecia, în 1770. Acesta a fost un mare 
erudit, istoric, om de litere și călugăr grec care a avut și o 

legătură strânsă cu spațiul românesc, întrucât a fost profesor la Academia Domnească 
din București. Pentru desăvârșirea cunoștințelor, el călătorise în Italia și în Franța, unde 
a studiat științele exacte. A publicat mai multe lucrări de istorie despre diverse țări 
europene. A făcut câteva călătorii și în Țările Române, unde a locuit în câteva rânduri. 
Important pentru noi este faptul că Dimitrie Philippide a scris o Istorie a României și 
o Geografie a României, două cărți foarte documentate, pe care le-a  publicat în limba 
greacă la Leipzig, în 1816.  Dimitrie Philippide a delimitat teritoriul național al 
românilor atât în textul descrierii, cât și în hărți, fiind prima lucrare științifică în care 
apare numele de România. Cuvintele lui exacte pentru teritoriul numit România erau: 
„pentru locul întâi pe care-l țin românii, atât prin vechimea, cât și prin numărul lor”. 
Neculai Philippide, nepotul acestui strămoș al poetului, s-a căsătorit cu o fiică de răzeș 
din Nicorești, stabilindu-se pe pământ românesc. 

Tatăl scriitorului, Alexandru Philippide (1859 – 1933), a fost un renumit 
lingvist și profesor de filologie la universitatea ieșeană, autorul unor lucrări de 
importanță capitală în domeniu: „Principii de istoria limbii”, și „Gramatica 
elementară a limbii române” (1897). Tot el a lucrat cu multă dăruire, vreme de opt 
ani, la „Dicționarul limbii române”, inițiat de Academia Română. Eminentul tată al 
poetului a fost academician, la fel ca și poetul însuși. Este de ajuns să spunem că 
Alexandru Philppide tatăl a fost profesorul și mentorul lui Iorgu Iordan. 

Poetul Alexandru A. Philippide a vorbit adesea în interviurile sale și în amintiri 
despre primii ani petrecuți la Iași în mijlocul naturii, dar și în atmosfera impregnată 
de importanța studiului și a lecturii. Din prefața la volumul „Poezii”, apărut în 1986, 
la Editura Albatros, aflăm că a fost un copil precoce. Ajutat de fratele său, micul 
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Alexandru a învățat să citească, astfel încât, la patru ani citea perfect și avea „obiceiul” 
să citească ziarele care ajungeau în casă. „Amintirile mele din prima copilărie se 
perindă între biblioteca tatălui meu și priveliștile din natură, care în Iașul de la 
începutul secolului, pătrundeau aproape până în inima târgului. Cutreieram de cum 
se desprimăvăra și până toamna târziu, împrejurimile cu dealuri acoperite de podgorii 
și păduri, împrietenindu-mă temeinic și trainic cu natura”, se confesa autorul.   

S-a împrietenit de timpuriu și cu cărțile, deprinzând gustul lecturii, o influență 
mare având, desigur, formația tatălui său, care îi povestea în fiecare seară aventuri 
din „Odiseea” și din „O mie și una de nopți”. A fost fascinat însă și de „scrisuri”, 
adică modul de scriere în diferite părți ale lumii: „...m-au interesat toate alfabetele 
lumii, nu spre a le cunoaște și folosi, ci pentru a le vedea cumva tâlcul”. Cu o aviditate 
și o curiozitate nestăvilite, Philippide a citit enorm din toată literatura universală, de 
la clasicismul antic până la poezia modernistă din vremea sa. Bogatele și 
profundele-i lecturi construiesc ca niște nervuri toată creația sa poetică, pe care 
așază idei, metafore, eșafodaje uimitoare, luxuriante în imaginație, care creează 
impresia unor mituri aduse la iveală din străfundurile istoriei umanității. Dacă azi 
am avea curiozitatea de a ne întoarce la poezia lui Alexandru Philippide, n-am avea 
decât de câștigat hrană pentru intelect și suflet. Între volumele sale: „Monolog în 
babilon”, „Aur sterp”, „Stânci fulgerate”, „Visuri în vuietul vremii”, „Vis și căutare”.   

 
RĂZVRĂTIRE 
 

Visez o răzvrătire a lumii vegetale. 
 

De la lichenii palizi ai cercului polar 
Pân-la giganții arbori ai zonei tropicale, 
Ciuperci sau flori, mlădițe sau trunchiuri colosale 
Pornesc să-nfrunte omul, uzurpator flecar 
Al mutei lor domnii primordiale. 
 

Păsările călătoare 
Au dus din continent în continent 
Vestea cea mare; 
Și-acum, în orice vrej, în orice floare 
E demonul revoltei, subtil și violent. 
 

Eucalipți și cedri cu brațe uriașe 
Și boababi bubonici cu trupul numai noduri 
Se năpustesc năpraznici spre marile orașe 
Zdrobind palate, fabrici, gări, hale, turnuri, poduri. 
 

Din ecuatorialele coclauri 
Lianele cu brațe de hidre și balauri  
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Se furișează și se-ntind, 
Își iau avântul 
Și-ntr-o rețea de funii vii cuprind 
Pământul. 
 

Și arbori fără nume, giganți cu brațe-căngi, 
Ies fioroși din junglă cu uraganu-n coarne 
Purtând, drept coliere, șerpi boa și, drept goarne, 
Maimuțe urlătoare împleticite-n crengi. 
 

Un pâlc de mari sequoia pornește la asalt, 
Și înghițind distanțe de ceasuri într-un salt 
Vijelios ajunge drept la țel: 
Și iat-un zgârie-nouri de sticlă și oțel 
Se prăbușește alb, inert, înalt, 
Titan tembel. 
 

Din taiga purced oștiri de pini, 
Fac pași de șapte poște săltând din rădăcini 
Ca niște strâmbe picioroange 
Și sunt atât de deși încât întorc din cale 
Largile fluvii ecuatoriale 
Făcând o gârlă seacă dintr-un Gange. 
 

Din crengi ca din ascunse catapulte 
Sar stânci întregi zvârlite la depărtări de stele 
Și cad peste pământ atât de multe 
Încât astupă mările subt ele. 
 

În fiecare fir de iarbă un ghimpe încolțește, 
În fiecare frunză un ochi ascuns palpită;                     
Și în pământ tuberculi și bulbi scobesc hoțește 
O boștiură perfidă ce-i gata să te-nghită. 
 

O forță-năbușită de mii și mii de ani, 
Ascunsă-n pulsul molcom al sevei, își ia vânt 
Cu zbucium de cutremur și clocot de vulcani; 
Și era vegetală re-ncepe pe pământ... 
 

...Ca să dureze pân-atunci când, poate, 
În viitoare vremuri depărtate, 
Metalele din beznă și pietrele scuipate, 
Surori cu-acelea care ard în stele, 
Din noaptea nemișcării se vor trezi. 
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Nistor TĂNĂSESCU 

Vă rog să-mi daţi voie să fac încă de la început 

câteva precizări absolut necesare în desfăşurarea 

acestui scurt expozeu, pe care l-aş cataloga mai degrabă 

drept o suită de opinii personale decât un referat, un 

puzzle sui-generis după rezolvarea căruia ne-am putea aplauda şi automăguli 

reciproc, mândri nevoie mare, că am izbutit să facem dintr-un Da Vinci un Picasso 

sau viceversa. Aşadar, vreau să se ştie că nu agreez ambiguităţile din titlul 

referatului „Jurnalistul, paznic fără democraţie“ care mi s-a rezervat de către 

amfitrioni, dar voi face tot posibilul, cum se zicea odată, acum 30 de ani sau acum 

1300 de ani, nu mai ţin minte exact, pe când încă mai credeam în piatra filosofală, 

să transform şi eu plumbul acestei sintagme în aur!  

Ba da, democraţie există şi încă din belşug pe-aici, problema fiind însă după 

părerea mea cea a paznicilor ei adevăraţi, din ce în ce mai puţini! La noi, într-adevăr, 

„sunt codri verzi de brad şi câmpuri de mătasă” – recte democraţie, jalea cea mare 

constând însă în aceea că nu mai dă nimeni doi bani pe ea. Despre râurile de lapte şi 

miere ale democraţiei accesibile tuturor discutam odată cu defunctul mare prieten şi 

scriitor Marin Ifrim, ne lamentam reciproc cu referiri inclusiv la povestea „Sarea în 

bucate“ şi la legendele populare dumnezeieşti pe această temă şi-am ajuns în final la 

concluzia că Raiul nu e de noi, că democraţia divină aşa previzualizată nu e 

provocatoare totuşi, ba chiar ne predispune la diabet... Democraţia acestui moment, cel 

puţin în spaţiul românesc, când nu e exclusiv electorală, nu împinge deloc la competiţie, 

fiindcă este prost înţeleasă şi încă şi mai pervers mediatizată ca fiind echivalentul 

egalităţii cu cel al echităţii. Vecinul meu de la ţară, de pildă, care nu numai că nu a citit 

o carte, dar nici n-a muncit o zi în viaţa lui ca salariat oficial, nici măcar la CAP, 

beneficiar în schimb al unei pensii de echitate socială mult mai mare decât a altor 

îndreptăţiţi, vociferează democratic şi este întotdeauna gata să protesteze de ce eu sau 

cutare profesor universitar au venituri totuşi mai mari decât el, dacă tot e democraţie!  

De fapt, trăim într-o utopie, în care electoratul apreciază că dacă toți avem 

drepturi și șanse egale consfințite prin constituție, avem fiecare implicit dreptul de a 

câștiga fără absolut nici un efort individual toate olimpiadele din lume și de a ieși toți 

deodată pe locul întâi în orice competiție. Ca un mare leneș ce sunt, mai că le-aș da 

dreptate, dar nu știu la ce mi-ar folosi, vorba poetului Mihai Ursachi: „Un om din 

Tecuci avea un motor, dar nu i-a folosit la nimic“. Din această perspectivă... lirică aș 

fi de acord cumva și cu formularea „jurnalistul, paznic fără democrație“ fiindcă-mi 
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amintește de sintagma foarte puțin cunoscută, în pofida tuturor wikipediilor, „De 

strajă la violete“.  Când e vorba să mă refer la inerții, invoc din când în când această 

expresie formidabilă, auzită acum vreo 30-35 de ani de la profesorii mei.  

Povestea sau legenda sau parabola aceasta-i: Împărătesei Maria Tereza, poate 

în vizită prin Ardeal, poate prin altă parte, i-a plăcut la nebunie o pajiște cu violete 

de pe un vârf de deal și a poruncit să fie protejate cumva florile respective. Supușii 

săi ori pupincuriștii din armata imperială, ca și cei de pretutindeni, ca și cei din toate 

timpurile, bineînțeles că au reacționat imediat și au „plantat“ acolo o santinelă 

permanentă. Pajiștea cu violete a dispărut definitiv, natural, după doi-trei ani, însă 

postul de santinelă a nimănui, din vârful dealului, încă mai exista și funcționa după 

40-50 de ani, în virtutea inerției, fără ca nimeni să-și mai aducă aminte de ce trebuie 

neapărat să stea paznicul acela acolo... De unde se și poate extrapola întrebarea dacă 

presa zilelor noastre mai are vre-o utilitate.  

Accept să fiu catalogat nostalgic, oricum vreți să-mi spuneți, dar țin morțiș să 

remarc evidența că presa era cu adevărat a patra putere în stat, paradoxal, tocmai în 

perioada comunismului, ante Decembrie ’89, când era legată de mâini și de picioare 

și i se băga pumnul în gură. Perioadă în care cel puțin una dintr-o mie de anchete 

jurnalistice corect documentate se solda cu prăpăd, ca să nu mai zic că rubrica „Faptul 

divers“ din „Scânteia“, doar o coloană de ziar, susținută de un buzoian de-al nostru, 

devenise spaima tuturor. Amintiți-vă că pe nea Gică Ștefănescu, zis și Bachus, 

ultimul condamnat la moarte din socialism pentru învârtelile sale cu zeci de vagoane 

de vin, presa l-a deconspirat mai întâi. Apropo de „Scânteia“ și de presa aceea ante-

decembristă blamată de toată lumea vreau să fac încă și următoarele referiri: Eram 

student în practică jurnalistică, pus mereu pe drumuri cu teme pentru acasă, exclusiv 

pe spezele mele, alergam pretutindeni și scriam reportaje cât de cât frumoase, după 

părerea mea, pe care mi le rupea apoi un mare distins domn, comunist realmente 

negru în cerul gurii, coleg acum de breaslă și mare anticomunist, tot negru în cerul 

gurii, texte pe care mi le făcea harcea-parcea fiindcă nu invocam nicăieri în cuprinsul 

lor lozinca „în lumina ultimelor indicații ale tovarășului Nicolae Ceaușescu“.  L-am 

recuzat oficial atunci ca mentor pe personajul respectiv și-așa am reușit să mă salvez 

profesional, făcându-mi-se hatârul de a deveni învățăcelul marelui gazetar și reporter 

Dionisie Șincan, alături de care am petrecut o extraordinară lună de zile pe coclaurii 

țării, am făcut-o pe proștii împreună și de la care am învățat meserie cât Făt-Frumos 

în șapte ani. Fiindcă Dionisie Șincan, m-a avertizat din capul locului: „Un ziarist care 

pozează în deșteptul deștepților în fața interlocutorilor, chiar dacă-i așa, este 

condamnat la neisprăvire! O să vezi câte lucruri nebănuite și extraordinare aflăm 

dacă o facem pe proștii și le lăsăm ăstora impresia că ne duc de nas!“. 
Constat însă că am scăpat pegașii prin porumb și vreau să revin la subiect și 

să trag o eventuală concluzie: Am consultat repejor toate constituțiile României de 
la Carol I încoace și-am observat că absolut toate consfințesc libertatea cuvântului 
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și de expresie. Ceea ce-i mai trist însă e faptul că tocmai atunci când am avut-o cu 
adevărat, cum e și-n prezent, nu ne mai folosește la nimic. În decembrie 1989 presa 
și-a câștigat deplina libertate de a vorbi la pereți, timp în care pe toți câinii de pază 
ai democrației nu mai dă nimeni doi bani.  

În loc de alte concluzii, vreau să reproduc acest mesaj încă actual al Clubului 
Român de Presă, din 2006, care ființa pe când nu s-a zărit, dar îl vedem și nu e: 
„Cei care își manifestă public, din când în când, desconsiderarea, ba chiar disprețul 
față de presa română o fac uitându-se la ea pieziș sau pe deasupra. Cei care prețuiesc 
cu adevărat presa privesc drept în ochi câinele de pază al democrației. Care e de 
mai multe soiuri. 

Există, mai întâi, lătrăii, pe cât de agresivi, pe atât de lași, nutrind convingerea 
că superlativul „seriozității” în gazetărie este slujirea cu credință a stăpânului. 
Transferând, bineînțeles, cu un firesc cuceritor, zisa credința următorului stăpân 
care moștenește pușca. 

Urmează ogarii, câini de vânătoare iuți și eficienți, care știu să hăituiască 
pradă, primind în schimb răsplata; dacă aceasta nu corespunde, ogarul se duce la 
vânătorul care dă mai mult, indiferent ce pană poartă la pălărie. 

Mai sunt buldogii, câini devotați, care nu înțeleg prea bine ce fac, dar dacă 
stăpânul le zice „Șo pe el!" numai o injecție specială le mai poate descleșta fălcile 
din pulpa respectivă. Despre maidanezi, pudeli și pekinezi nu mai vorbesc – îi știți. 

Hienele sunt cei care și-ar omorî mama pentru o știre de scandal. 
Există însă, din fericire, și destui lupi alsacieni sau ciobănești mioritici fără 

zgardă care n-au alt stăpân decât propria lor menire, aceea de paznici ai stânei 
democratice. 

În anul din urmă, câinii gazetăriei au fost ușuiți, hăituiți, dați afară, răpiți, 
zeflemisiți, arestați, anchetați. Unii au primit însă și distincții, cum ar fi titlul de 
guru din partea președintelui României. 

Din primele momente ale inundațiilor, câinii presei au intrat în apă până la 
bot, lătrând în direct, doar-doar s-or trezi domnii politicieni. În schimb, când alte 
patrupede cu pedigri s-au repezit să republice caricaturile profetului Mahomed, 
ciobănescul mioritic a rămas tăcut și înțelept pe coada lui. S-a scuturat însă și a 
început să urle prelung când s-a apropiat de stână strigoiul Securității. S-a întâmplat 
și să fie intoxicat: a vomitat discret și s-a scuzat. 

Oricât de mulți și de înfometați ar fi lupii, câinele presei românești nu se va 
da la o parte din calea lor. Altul mi se pare a fi pericolul: printre noi se înmulțesc 
potăile șamponate și vopsite în toate culorile, cu blană pusă pe bigudiuri și fumigene 
colorate în coadă. Lângă ele, ciobănescul mioritic, cu noroi pe labe și scaieți în 
blană, se simte tot mai stingher și melancolic. 
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Poesis  

Traian GH. CRISTEA 
 

 
 

                   

DACĂ TE-AȘ SOARBE… 

 

…dacă te-aș soarbe 

ca pe o licoare a răsăritului, 

Voi fi pururi însetat de zori; 

 

…dacă te-aș îmbrățișa  

ca pe o dimineață de mai, 

mă vor invada miresmele 

dorințelor din cerul  

respirației tale… 

 

O, Femeie! 

câtă sete îmi torni 

în fiecare bătaie a inimii! 

 

Iată-mă adulmecându-ți  

miresmele îndumnezeite 

în care te oglindești ca o  

zeiță în  lumină… 

   


 

TRIUMF 
 

…nu m-am putut preface 

nici în surdomut de circumstanță 

nu sunt plămădit pentru AICI 

aspir către RA… 

nu am vreun merit  

nu valorez nici cât un strigăt  

de disperare… 

 

Antidot- Poezia triumf în azur 

izvor de fascinante iubiri stelare…    

 

POEM ÎN LUMINĂ 
 

…dumnezeiesc ciorchine 

SUFLETUL!  

nu se poate cățăra pe cuvinte 

nu poate fi cascador al ispitelor 

nici vânzător ambulant  

de indulgențe… 

iubire din IUBIRE…  

mister din MISTER 

univers ascuns în pieptul  

LUMINII- F i i n ț ă!... 
 

…unde se adâncește IUBIREA 

SUFLETUL înflorește-poem 

încărcat de LUMINĂ și ZBOR!  
 

FERICIRE, ÎMPIETREȘTE-MI 

CLIPA! 
 

…vino mai  aproape de gând, 

Minune! 

atinge-mă cu gene tremurânde 

cu palme de fior, soarbe-mă, 

sporește-mi fiecare zvâcnire a     

visului, 

a fiecărui sărut!  
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…acum, așa, departe de lume 

numai TU și EU să lunecăm, 

să plutim în vârtejul sângelui! 
 

…vino, ca niciodată, Minune! 

biruitor să mă simt în vâltoarea 

sleitelor, neputincioaselor cuvinte, 

să fim biruitorii somnului! 
 

…cine-ar putea să ne tulbure zborul, 

să ne-mprăștie freamătul, clocotul, 

sfântul, nenumitul Fiorul??? 
 

…mă-nalț și strig, precum fiara strigă 

la lună, la stele… strig peste stâncile 

nopții: 

Fericire, împletește-mi clipa 

Doar cât o scânteie de stea!     

 

PÂNDIT DE AȘTRI… 
 

…nu-s un biped cățărat 

pe metereze 

nu-s creatura dresată 

să jongleze 

nu-s favoritul 

lichelelor băftoase 

La mine în bordei 

a sfinte flori miroase 
 

…eu mă strecor  

pândit de aștri, 

nebun fac nerozii 

cu fantezia 

în rugăciunea 

exilaților sihaștri, 

hrănindu-mi  

în crepuscul POEZIA…     

    
ULTIMUL GONG 
 
1. 
…din prea târziu 
 vin Doamne, către Tine, 
povara vieții-i 
scoasă la mezat, 
dar nu regret 
c-a fost și Rău și Bine... ! 
 
În sfântul zbor  
 
eu fost-am botezat. 
 
2. 
...din prea flămândă  
poftă de-nălțare 
mă aflu astăzi 
în genunchi căzut... 
sunt tot o pulbere  
și crunt mă doare 
că n-am trăit în zbor  
cum aș fi vrut. 
 
3. 
...din prea amar  
mă-nchin fără cuvinte: 
iertare să nu am 
căci vrednic nu-s 
de miruit și de  
păstrat în minte... 
Icarul cel căzut 
Tu cheamă-l Sus! 
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               Poesis  Constantin SUDITU 

 

 

 

 

 

 

                                       animație  

de obicei adormi gîndindu-te la ceva/aproape  

mereu ai la ce/te prinde somnul/de regulă  

cînd schimbi macazul/între gînduri  
 

dimineața redescoperi că exiști/urmezi tabieturile  

dacă ai/dacă nu/insiști să deprinzi/ca tot omul  
 

apoi cîteva ore îndeplinești rolul de sclav ori  

de organ al norocului dobîndit/după care  

îți intri în mînă cu un set de minciuni  

menit să transforme griul în albastru  

cenușiul în alb și așa mai departe  
 

termini și cu astea/treci la faza zilei  

în care nu știi mai tîrziu ce și cum ai facut/o  

meriți/fiecare merităm cîte o regresie din asta  

mintală/măcar un minut pe zi/să avem/la nevoie 

o bulă care să ne mențină la suprafață și cînd nu vrem  
 

dar sînt și nopți cînd nu putem să gîndim la nimic  

un vacuum nedetectat soarbe gîndurile înaintea  

perceperii lor/astea 

sînt nopțile în care nu dormim/noi 

prăzile/ne trezim dintr-odată și nu mai vrem  

să murim/cum să apuci să mai gîndești  

cînd ți-a luat urma cel mai iscusit vînător?  
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după așa ceva/ziua începe tot cu tabieturile/numai  

că ignori în restul zilei cerul pomii iarba  

chiar și pe semeni: te vezi pe o schiță între  

linii puncte unghiuri și paranteze/spațiul necesar  

oricărei animații/mai puțin sau  

mai mult comic/al destinului 

 

viața este o petrecere la care moartea-i lăutar  

 

să nu cadă luna în depresie țopăim în jurul ei/scoatem  

limbile unii la alții și gesticulăm atinși  

de logica iubirii  

 

mi-a luat-o viața pe dinainte/îmi arată  

curul ei roz/îmi trimite gesturi obscene 

rîde în hohote că sînt prizonier unui greiere  

 

vorba cocoșului vecinului care-mi  

fura somnul de dimineață și bunătatea  

încă din zori (trei ore l-am învîrtit la rotisor): băiete  

viața nu merită să fie lăudată/îți spun eu/trebuie  

jucată/luată la mișto/întinsă pe gard cînd plouă  

și bătută/bătută bine pe întuneric 

să nu vadă nimenea praful 

                                                                                   

miresele din pod  
 
de trei zile viscol/Miresele trei cu  

trei ape seci la ele își vîntură în grabă  

la geamul meu voalurile  

în casă cald Citesc/Prin tavan  

aud cum le foiesc trenele în podul 

înțesat de păianjeni și vise din cărți/Calculez 

 

probabilitatea unei alianțe  

între cald și rece bine și rău 

urît și frumos logic și ilogic 

între veritabil și fals                                                   
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vin la geam/Viscol  

gerul mă prinde sub piele/îmi plimbă  

pe undeva sîngele înghețat/Deschid  

fereastra/Una îmi sare la gît alta  

direct la inimă cealaltă 

cu mîinile înflorite la ochi 

 

ultimele clipe cu „tatăl meu obosit” 
 
în ultima lui seară pe pămînt/introducerea sa 
cred/în tainele vieții de apoi/am stat 
mai mult cu el/și nu atît pentru că refuza 
să dea drumul palmei mele/cît fiindcă 
nici eu nu voiam să o eliberez pe a lui/ceva 
din afara celor știute și văzute ne arăta 
pe unul celuilalt altfel 
 
privirea-i oarecum panicată/oarecum 
surprinsă/pe lîngă sforțarea fără succes 
de a spune ceva au rămas pentru mine 
o dură carte de vizită a morții primită 
odată cu împietrirea și a celor mai firave șoapte 
ce ar mai fi fost posibile sub coaja 
acelei nopți hămesite/între inimile noastre vii 
 
am tot sperat și m-am rugat atunci 
să se producă un balans al materiei/prin 
palmele împreunate să aibă loc un echilibru: 
să fi împărțit amîndoi cît mai aveam eu de trăit 
dar materia/nepăsătoare și rea/oarbă 
și surdă era pesemne amuzată 
de unul viu care nu știa cum/însă voia 
și de unul/aproape mort/care probabil 
știa dar nu era de acord/am rămas 
 
doar cu sfatul unui senior/de copil/să 
insist tocmai cînd pare că nu se mai poate/așa că 
din cînd în cînd mai trec pe la „tatăl meu obosit” 
îi las cîte-o frîntură din viața mea/ 
și-i spun ce nu m-aș încumeta spune nimănui 
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de fiecare parte graffitti 
Adrian Mondea 

În mod constant, cine poate modifica multitudinea 

dorințelor de conectare prin exercițiul împreunării 

mâinilor, cine poate picta în culori cordiale ecouri dintr-un 

cuplaj subteran, uneori un abis al îndelungii răbdări, 

alteori un izvor al credinței despre nemurire și anduranță, 

poate înțelege nostalgiile acestui început de mileniu 

extrem de sensibil. Omul modern, prin natura sa 

schimbătoare, poate orchestra civilizațiile, poate cuprinde 

în spiritul său călător emoțiile silențioase ale unui 

paradox uimitor ce are legătură cu viața, osmoza 

neașteptată a unui sens înțeles doar de Bunul Creator când 

nimic nu este mai înalt și mai pătrunzător decât Iubirea, 

lăsând la o parte speranța. Dacă am îndrăzni să găsim un scop omogen în puterea 

cuvântului, ca o însușire fundamental hieratică, o formulă bazată pe simțul aceluiași 

timp remanent, am trece ușor de la orbire la contemplare, de la ecou la rezonanță. 

Într-un sens repetitiv, noi toți suntem laturile inocente ale acestei Lumini 

seducătoare, un factor exponențial al Iubirii mergând tot mai departe, pe o scară a 

harismelor simple, sofisticate, pliuri înțelese pe măsura iertărilor noastre. Mergem, 

ne oprim, continuăm... Bucuria acestei posibilități nu are legătură cu furtuna de-

afară, acoperă durerea, caută „miriadele de constelații” în care infinitul își 

oglindește, încetul cu încetul, chipul brăzdat de creație [...]. 

Înainte de a fi esență, omul a avut de ales între lut și temperament, între vis și 

substanță, între „măsura de Om” și priora unui legământ sub semnul Luminii într-o 

mare de ceață. Probabil e o chestiune de gust, probabil e amprenta fluidă a unei firi 

itinerante bazate pe mii de culori a căror existență este brusc zdruncinată. 

Metafizic, la marginea lucrurilor, întâmplărilor adevărate, în umbra lor 

prietenoasă, în apropierea unei contradicții de căutări silențioase au stat întotdeauna 

simbolurile și propriile lor semnificații. Totuși, dincolo de asentimentul către 

nepătruns, culturile, civilizațiile se susțin reciproc în locuri în care realitatea curge 

superior, contingent, un graffitti pe un zid multicolor, o proiecție a unei reîncărcări 

spirituale în omniprezența clipei de față. 

„nu vorbi despre iluzii/ despre interacțiunea grăbită a străzilor/ care dispar 

sub vârful invizibil/ al fascinantului halou suspendat// în mine sunt toate ploile 

acestui veac/ inima orașului și tot ce a fost inventat// în mine drumurile nu dispar/ 

iar masca pe care o port/ nu înseamnă că tac.// câte suprafețe vom șterge?/ cum 
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putem depăși / limitele punctelor cardinale/ absențele reflectate într-un mod 

secvențial/ dilemele? // pe ziduri ne vom desena doar îmbrățișările –/ un grăunte de 

metadona/ pe limba acestei lumi în sevraj/ de mai bine de două mii de ani” 

<graffitti> „esența acestei tăceri/ sprijinite de un fals meteor/ face ca realitatea/ să-

și amplifice semnificațiile / aidoma unui cargou/ într-o vânătoare de stele de mare.// 

tu n-ai să vii.// tu n-ai să privești/ de pe terasa aceluiași bistro/ planeitatea frustă a 

pașilor legănați/ ai mateloților ciungi –/ un interstițiu al erorilor/ sorbind cuvintele/ 

pe un fundal alegoric” <quidditate> „o axă de simetrie profundă/ lumina acestui 

pământ/ în jurul atâtor întâmplări minunate.// nu mai sunt atent la nimic absolut.// 

rostesc cuvinte // levitez în tăcere/ cu mâinile pe genunchi.// tu soare // tu dor de 

infinitul mării ascuns în adânc” <prea absent> „de la o vreme/ schițez pe hârtie/ 

fluvii, copaci/ imaginea de sine/ a acestei zile prea pline.// înțeleg că poți să te 

desprinzi/ să faci acel unic salt.// eu tot încerc o călătorie pe jos/ să bat potecile 

alunecând/ mai departe.../ de departe.../ din departe-n departe” <călător> „e liniște./ 

o structură fină/ aparține acestei iluzii/ un model standard/ pictat viral aproape de 

sens/ aproape de suflet.// dacă ai analiza disparat bătăile inimii/ exercițiul acesta de 

inocență/ ar învălui orașul cu petice de hârtie/ de un roșu strident/ global standardiza 

/ un fractal și o geometrie a sentimentelor/ căutând aprioric.//  dacă ar muri visele/ 

cele mai neregulate ezitări / ar strivi nopțile/ iar poveștile/ ar aparține unui univers 

polimorf/ segmente ale unui ansamblu diacronic/ prăbușit deasupra singurătății.// e 

liniște iar./ orașul se prăbușește solar/ zdrobind într-un joc de copil/ umerii goi ai 

timpului/ resuscitat în miros de mirodenii” <roșu urban>. 
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               Profesorul TRAIAN CRISTESCU 

 

Gheorghe Istrate/ Medalion encomiastic 
 

(Liceul de băieți – Colegiul Național „B.P. Hașdeu“)  

– promoția 1954/1957 

 

 Nu avea aură (exterioară) ci numai nimb (interior) al unei inteligențe 

inconfortabile. 

 Era un Profesor atipic, de competență universitară. Dicționarele buzoiene 

ni-l descrie eliptic și derutant. El era una din marile enigme „hrănitoare“ ale 

existenței mele ca elev firav. Transforma lecțiile de istorie în prelegeri despre artă 

și căra după sine, de fiecare dată, albume greoaie cu reproduceri negru-color, pe 

care ni le transla din mână în mână, cu explicații uluitoare asupra detaliilor 

(ispititoare pentru noi, novicii, la Rubens și suprarealiști). Ilustrul profesor observa 

olfactiva noastră dilatată și cu o vehemență acidulară, înăbușea ignoranța ochilor 

spre centrul cu simetrii de aur ale tablourilor (ah, dificilul El Greco, pe trei planuri 

suprapuse, care a devenit, mai apoi, pasiunea mea „definitivă“!). 

 Ilustrul Profesor purta pe figură un rictus zâmbitor (oximoron, desigur!) 

permanent. O silă superioară zvârlită în ochii dogmatici ai ideologiei servil-

comuniste. Și această stare tensionată ni se transmitea ca un flux magnetic, până 

ne bubuia sângele pe nas. Noi eram clasa a VIII-a D. Alături de noi preda 

„genialul“ Păunel, matematician „legendar“ (lesne dădea nota una), dar fără 

licență și fără mari urmași. Era dual, sever și servil, impunea doar printr-o 

atitudine sticloasă și ipocrită. 

 Prin modestia lui netrucată, Prof. Traian Cristescu plutea prin straturi 

puternic alimentate de lanternele trecutului. Umbla șleampăt (blachiuri la teniși), 

nu pentru poză, ci din sărăcie și pentru ușurința înălțării în iluzoriul halou temeinic 

asimilat, universitar, al cimentatului nostru liceu de băieți. Arhitectura liceului era 

și a rămas o cazarmă sau o închisoare pe care marile generații de elevi (printre care 

și George Emil Palade, divinul „nobelist“) le-au tocit scările, prin timp. 

 Profesorul Traian Cristescu, la bec, lumânare sau lampă cu gaz, se zidea în 

peștera camerei sale bizare, eminesciene – și de acolo ieșea doar pentru noi, elevii 

(mulți mediocri, ca și mine, dar îmbătați, ca buretele spumos, de mireasma a ceva 

necunoscut și ademenitor ce ne învăluia perpetuu. Omul mirosea enorm a carte și a 

istorie blestemată. A mucegai dulce de mort, a sfânt. 
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 Dăruia aură acelui oraș la frontiera de nord a Munteniei – Buzăul nostru –, 

el, ardeleanul busolic, cu patru cadrane fixate în ochiul de mijloc al României Mari. 

 Intuindu-ne sensibilitatea literară (frecventam cenaclul „Al. Sahia“ al 

creatorului de valori, ing. Gh. Ceaușu), ne-a invitat acasă, pe mine și pe colegul 

meu Vle. Țigău, viitorul arhitect, pe strada întunecată de castani, probabil 

„Agricultori“. Am pătruns sfioși în imobilul vechi și dărăpănat și mucegăit de 

munții de cărți cleioase stivuite până-n tavan. Profesorul dormea pe un pat cazon, 

din fier, înghesuit între mormane de volume cu cotoare ușor desfoliate, printre care 

trebuia să te strecori cu umerii îngustați, într-o dungă. Pe sus, erau sfori țintuite de 

la un perete la altul, pe care atârnau reviste vechi despicate și prinse-n cârlige de 

rufe. Lângă pernă, pe o mică noptieră, stative de conserve, zeci, de toate calibrele. 

 Profesorul ne și se extazia cu prezența noastră invitată. A deschis 

monumente de cărți (Iorga, Călinescu, Pârvan – și alte nume „necunoscute“ de noi) 

cu peste mii de pagini îngemănate, și ne-a arătat sistemul lui de lectură: sublinieri 

colorate, de-a lungul rândurilor tipărite, sau în capul pasajelor, cu adnotări 

minuscule și prescurtate. 

 Acest obicei l-am moștenit și eu până astăzi, devorând aproape toate cărțile 

citite. Unele, „sfinte“, le-am ocrotit pentru (postum) irealitatea altei existențe. 

 La „Istorie“, n-am avut niciodată note mari. Mă obseda mai mult 

plasticitatea lecțiilor D-lui Profesor Cristescu. Împrumutam, subversiv (grație unei 

D-ne sublime, bibliotecară), din sanctuarul secret și interzis al Liceului, volume 

greoaie și ca voluptăți, și ca putere de penetrație. Dar tactilitatea cărților mari m-a 

transfigurat totdeauna. Acolo era o magie a unor înțelesuri ermetice (iarăși 

oximoron!) pe care aveam să le pricep mai târziu. Profesorul mă descifra. 

 Și astfel m-a descoperit îndrăgostit de eleva P.Z. (liceul de fete „M. 

Eminescu“, de pe Independenței, lg. piață). Acolo erau covrigi calzi și fete fierbinți, 

încă înainte de a se lumina de ziuă (celebrele simigerii buzoiene!). Delicat, 

Profesorul săpa în noi cu gheruțe de înger. Lumea spulbera pe atunci legende și 

variante despre viața de familist a profesorului însingurat (fost celebru legionar 

ardelean). Unii spuneau că nucleul lui a fost spulberat de o butelie de aragaz 

(înscenare criminală?), ori dispărut sub presiune politică. Certitudini nu există nici 

până astăzi – restul, doar aproximații biografice. 

 Dl. Profesor era un mare intelectual nealiniat la regim. Reclama irealitatea 

și inexistența detaliilor din monstruoasa istorie a lui Roller (am cumpărat-o recent 

de la un anticariat de cartier), pe care ne implora să n-o citim, aveam impulsul să-l 

credem pe cuvânt pentru cele ce ne rostea EL. Doar EL. Rostirea îi țâșnea, mierită, 

printr-o dantură defectuos-neglijată.  



Renașterea buzoiană/Almanah 2021 

 

  107   
 

 Profund armonios și muzical, nu suporta stihiile instinctuale din om. Când 

se producea un zgomot, anume provocat în fundul clasei, vitupera: – Uite-te la ei, 

dacă nu scapără din idei, scapără nevolnic din copite! 

 Pentru dânsul, unica verticalitate era intelectul. 

 Rostea, în scârbă, despre fotbal: „22 de haidamaci care aleargă nemernic 

după o beșică“. 

 Mi-am notat multe din aceste replici, pe care le-am înecat în noianul meu de 

hârtii inutile. Am 73 de caiete „zilnice“, de peste 150-200 de pagini fiecare, cu 

însemnări, consemnări, poezii „total“ inedite, pe care le voi dărui ghenei (așa se 

scrie?) sau focului. Copiii mei nu gustă litera – ci doar abeceul de calculator! 

 Revenim la Profesor: așa cum spuneam, m-am îndrăgostit total nepregătit – 

și dânsul m-a vizualizat: „Vei suferi enorm!“ 

 Într-o după-amiază ne-a dat amândurora o întâlnire pe o băncuță sub 

streașina Bisericii „Sfinții Îngeri“ din Piața centrală. Era cu totul alt om: timid și 

pitit în el însuși. Cine știe ce convulsii și ecouri mai vechi reverberau sub pleoapele 

lui subțiri de lector noptatic, sub becul lui simplu, prins cu o sârmă în tavan, 

deasupra patului său de mare anonimizat oștean al marii culturi istorice. 

 Ne-a mângâiat pe creștet și ne-a întrebat: 

         – Și cum și cât vă iubiți voi? 

         – Pământește, D-le Profesor (eram încă virgini, dar pulsam către clipa 

supremă). 

         – E mai bine așa, a rostit Profesorul, atâta timp cât încă sunteți tineri. Acolo, 

în slavă, se iubește cu totul altfel. Și privea în cerul amurgului său ardelean. 

         Eu, apoi, m-am pierdut, precum și pe marele meu Profesor, care rămâne o 

mică-mare nișă secretă în spatele urmei mele viitoare. Viitorul e mereu mult prea 

aproape. Am fost o generație mereu presată de diavol, dar niciodată părăsită de 

înger. Nu poți ucide tălpile unei țări cu atâtea rădăcini plurimilenare. Va trebui, 

totuși, să spălăm Pământul de multele lui otrăvuri acumulate. Așa gândea și Prof. 

Traian Cristescu. DOMNUL PROFESOR TRAIAN CRISTESCU. 

Gheorghe Istrate / Nov. 2010      

(Inedit – Manuscris din colecția Nistor Tănăsescu.)           
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Poesis Mariana Cabel 
 

 
 

Unde locuiesc eu  

 

În țara cu nume de neam,  

în orașul cu nume de râu,  

pe strada cu nume de eroină,  

în curtea cu nume de fruct  

încape orașul întreg  

cu generațiile sale  

muguri, flori, fructe  

și toate anotimpurile.  

În fructul cât o stradă  

cât o cetate,  

cât o țară,  

am redesenat harta iubirii. 

Fire de lună  

 

Nici nu știi câte gânduri am tors din 

caierul nopții.  

Fire din zâmbetul tău mi-au fost busolă  

spre marea nordului,  

mereu în căutarea sudului.  

Cu bagheta magică am croit  

de la un capăt la altul al cerului potecă 

rogvaiv.  

Acolo am învățat prima oară  

să merg,  

să dansez,  

să visez  

să respir prin tălpi primăvara.  

Ia-mă de mână și hai să-ți arăt  
cum brazdele cerului rodesc râsete de 

copii. 

Fără puls  
 
De fiecare dată  

când mă dezbrăcam  

de tine  

nu eram decât 

o altă Eva  

fără inimă  

fără puls. 

 

Ascunde-mă  
 
de ploaie și de vânt,  

ascunde-mă  

de ceață și de frig,  

ascunde-mă de stolurile  

nesfârșite de ciori,  

care-au întunecat  

orașul de sub munți,  

ascunde-mă  

în ultima rază de soare  

de Noiembrie  

sau  

mai bine  

ascunde-mă  

în cel mai frumos gând al tău  

de iubire.  

Acolo mă va găsi  

prima zăpadă  

care va astupa  

toate neșansele,  

toate necuvintele  

toate netrăirile  

de peste an 
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Bulgăre  

 

Închide-mă  

într-un bulgare de zăpadă.  

În rostogolire  

să duc departe, departe de tot,  

tristețea și durerea,  

neputința mea de a schimba suferința  

lăsată moștenire  

mie și alor mei,  
din neam în neam. 

 

Prințul cuvintelor  
 
Poetul plimba  

în mâinile cărunte  

câteva boabe de tăcere  

dintr-un căuș în altul  

și rostea cuvinte  

numai de el știute, ca un descânt.  

,,Bătrânul acesta e nebun!”  

spuneau curtenii și el zâmbea...  

doar copiii îndrăzneau să se apropie  

roiau și strigau cât îi țineau plămânii:  

- copacul acesta rodește cuvinte!  

Pe turnul cetății pândea un vultur. 

 

Atemporală  
 
În urma ta, 

priveam pierdută  

cum clepsidra  

număra  

firele de nisip.  
 
Se terminase demult  

trecerea firului.  

Așteptam o minune.  

să pot întoarce  

telekinetic, 

nisipul,  

ca și cum gravitația  

ar deveni amnezică.  

Zadarnic am întors 

ceasul de nisip,  

timpul nu curge înapoi.  

Clipele,  

cristale neprețuite,  

pierdute  

pe câmpul nesfârșit.  

Viața,  

aduceri - aminte despre noi. 

 

Cuib de Phoenix  
 
Mi-am clădit  

din negura vremii  

un cuib de Phoenix  

legendar  

lucrat cu fir de smirnă și tămâie.  

Jarul din ochi  

lumină tainică de dor,  

steaua mea  

îți luminează  

întunericul hoinar.  

Iubirea mea  

bob cu bob  

mi-am pus-o salbă,  

iar hlamidă,  

îmbrățișări de dor,  

incendiare.  

Aripi de azur  

sculptate de un înger  

veghează  

enigmatic rod  

din pântec.  

Țipătul ei  

începutul și sfârșitul  

timpului în doi.  
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Clopotarul 
 
                          Florentin Popescu 
 

– Nene Vasile! Nene Vasile! strigă puștiul de mai multe 

ori la poarta gospodarului, fără să-i răspundă nimeni. Știa că 

acum seara cel chemat n-avea cum să fie în altă parte decât 

acasă la el. 

Era ceasul în care oamenii dădeau de mâncare la 

animale și se pregăteau de noapte. 
Cel chemat avea câteva oi și două capre, pe deasupra și 

un cal, așa că dacă nu l-a auzit putea fi pe la grajd. Mai strigă de două-trei ori cât 
putu de tare și când văzu că nu primește niciun răspuns, luă o piatră și-ncepu să bată 
cu ea în poartă. Gardul și poarta erau de fier și de sârmă, așa că sunetul, mai puternic 
și mai tare decât glasul băiatului răsunară în curtea omului și pe uliță cu putere. 

– Ce-i, măi băiete? Ce s-a-ntâmplat de bați așa de tare? 
– Nene Vasile, zise puștiul, m-a trimis lelea Profira să-ți spun că moșul ei a 

murit și că te roagă să mergi la biserică să tragi clopotele! 
– Când a murit? Și de ce-a murit? 
– Venea cu lemne de la pădure, a alunecat pe niște pietre de la izvor și s-a izbit 

la cap! 
– Bine mă, să termin de dat la vite, să merg la părintele să-l anunț și pe urmă 

mă duc la clopote. Cine mai știe? 
– Au venit acolo niște femei din vecini s-o ajute pe babă să-l pregătească pe 

mort și să-l puie pe năsălie, lămuri băiatul, după care o zbughi pe uliță. 
Vasile Dragomir e clopotarul satului și când moare cineva e primul care află, 

chiar înaintea preotului și a Primăriei care trebuie să elibereze Certificatul de deces. 
E și un fel de mesager pentru tot satul, pentru că sunetele clopotului bătut de el 

se aud până la cea mai îndepărtată casă. Cine aude bătând clopotul într-o dungă și 
vrea să afle cine a mai părăsit lumea asta îl întreabă pe primul întâlnit în cale ori se 
oprește la cea mai apropiată casă și se lămurește. 

Vasile Dragomir e cel mai bun și talentat clopotar de pe întreaga vale a 
Chiojdului. Meseria lui, căci până la urmă și asta e o meserie, la care el a jinduit de 
când era copil și pe care a desprins-o abia mai târziu, pe la vreo douăzeci de ani, de 
la un dascăl din Ploiești, unde a urmat o școală profesională și apoi a lucrat ca 
montator de țevi la Rafinăria din Teleajen. 

Acolo, în căminul de nefamiliști a stat într-o cameră cu dascălul și ăla l-a luat 
cu el la slujbele religioase și l-a învățat să tragă clopotele și să bată toaca așa cum 
cer regulile și canoanele. Nu la întâmplare, cum se mai întâmpla atunci prin unele 
sate în care clopotari erau niște amatori.  
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Grozav mai era colegul ăla al lui din Ploiești. Nu urmase vreo școală de 
cântăreți bisericești ori de alt fel care să fi avut legătură cu preoția ori cu 
ortodoxismul, dar știa atât de bine meșteșugul mânuirii frânghiilor cu care se trag 
clopotele și regulile după care se bate toaca încât ți-era mai mare dragul să-l 
însoțești, să-l vezi la lucru în clopotniță și să înveți de la el. Până atunci, la drept 
vorbind, Vasile nici nu știa câte semnificații pot avea bătăile limbii în pereții de 
bronz ai clopotului. De la el a aflat că înaintea laudei și mulțumirii aduse de om lui 
Dumnezeu, clopotul este cel dintâi care înalță osanale Celui de Sus, alături de peștii 
mării și de toate adâncurile, de foc și grindină, de zăpadă și brumă, de vânt și 
furtună, de munți și de dealuri, de pomii cei roditori și de toți cedrii, cum îi spusese 
acela că scrie și în Psalmul 148, de care Vasile nu avusese habar până atunci. 

Tot dascălul l-a lămurit că într-un fel bat clopotele când trebuie împrăștiați 

norii, altfel când vine furtuna, în alt chip pentru Sfânta Liturghie și în altul pentru 

laudele Bisericii, în alt fel în zilele de rând și în cele de sărbătoare, în alt chip când 

moare cineva și așa mai departe. 

Și-i mai spusese că un adevărat credincios când aude bătând clopotele își dă 

imediat seama ce rost au bătăile lui pentru cei dintr-o parohie. 

Așijderea, același coleg de cameră de la Ploiești, îi demonstrase că de veacuri 

clopotele însoțesc viața omului, de la naștere și până la moarte și că ele mai pot 

simboliza și trâmbița cu care îngerul va vesti sfârșitul lumii și învierea morților 

pentru Judecata de Apoi, iar noi oamenii atunci ne vom schimba, cum citise el în 

Biblie. Dar mai presus de toate, îi mai spusese acel coleg de cămin, toaca și clopotul 

ne cheamă toată viața la rugăciune, ca să ne putem sfinți sufletele și să devenim o 

„făptură nouă”, cum scrie în Apocalipsă. 

Fiind prezente la toate serviciile religioase, îi mai spusese acel vremelnic 

tovarăș, toaca și clopotul anunță bucuria și biruința vieții asupra morții și legătura 

dintre Cruce și Înviere. Toaca, zicea el, este și un simbol al ascezei, iar clopotul al 

biruinței, devenind astfel cei dintâi teologi ai Bisericii. 

Cu Biblia, pe care o ținea mereu lângă el, dar mai ales cu demonstrațiile pe care le 

făcuse în clopotnița bisericii din apropiere în zilele în care erau mai liberi, ciceronele 

ploieștran îl învățase atât de multe lucruri încât se putea spune că atunci când s-a 

pensionat și s-a întors în satul lui, Vasile Dragomir era expert în clopote și în bătutul 

toacei. Revenirea lui i-a căzut preotului ca o mană cerească, fiindcă până atunci 

clopotarii de ocazie nu de puține ori încurcau și bătăile clopotului și pe cel al toacei. 

Acum Vasile, care nu mai era tânăr și nu mai avea vigoarea din primii ani de 

după întoarcerea în sat, se grăbi și nu prea să meargă la biserică. 

Îl durea un picior, aproape că șchiopăta, pesemne din pricina reumatismului cu 

care s-a pricopsit în iernile friguroase de la Ploiești, când caloriferul din căminul 

nefamiliștilor abia dacă da o brumă de căldură. Și să urce cele opt-nouă trepte ale 

clopotniței îi era din ce în ce mai greu. 
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Pe la jumătatea lor simțea cum îl încearcă un junghi în partea dreaptă și nu-și 

dădea seama de ce. Doctorul comunei i-a zis că n-are motiv să se plângă și că totul 

e trecător. Chestie de vârstă. Că nu mai e tânăr, să se mai odihnească și el și din 

când în când să ia câte-o aspirină, să facă băi cu sare și-o să-i treacă betegeala aia. 

Vasile Dragomir, care acum vreo zece ani se întorsese de la Ploiești de unul 

singur, fiindcă nevasta divorțase de el pe motiv că ea e femeie de oraș și nu concepe 

să-și petreacă restul zilelor într-un sat amărât, dând mâncare la vite, crescând păsări 

și spetindu-se muncind. Chiar așa de unul singur, el a reușit repede să pună gospodăria 

pe picioare, chiar dacă de la moartea bătrânei, mama lui, totul rămăsese de izbeliște. 

A zugrăvit casa și i-a schimbat acoperișul, a ridicat un gard nou spre uliță, să 

nu mai intre vitele în bătătură. Cu economiile făcute la Ploiești a cumpărat oile, 

capra și calul și-așa a intrat, cum s-ar zice, în rândul lumii. 

A terminat de tras clopotul într-o dungă, așa cum se face când moare cineva, a 

coborât din clopotniță și s-a așezat pe banca de lemn de pe mica alee din fața 

bisericii, bancă pe care a făcut-o tot el în urmă cu ceva vreme, la îndemnul și 

rugămintea preotului Teofil. 

Stă pe bancă și cugetă la mersul lumii. Ce era satul ăsta în copilăria lui (cu 

cirezi de vite și turme de oi, cu cârduri de gâște gâgâind pe malul gârlei, cu copii 

zbenguindu-se pe uliță, cu case care de care mai arătoase și cu gospodari care parcă 

se întreceau între ei să arate curțile și grădinile cât mai frumoase), ce s-a întâmplat 

după ce el a plecat la Ploiești, că era copil din flori și mamă-sa nu-i putea oferi nici 

de unele (cu venirea Colectivei, cu înrăirea oamenilor, pe care părea că nu-i mai 

interesează altceva decât să trăiască de pe o zi pe alta) și ce s-a întâmplat mai 

încoace, după ce s-a pensionat și s-a întors în casa bătrânească (bucuria generală de 

prin anii ’90, când s-au dat pământurile înapoi și mulți naivi au crezut că viața lor 

va fi din nou la fel ca-nainte de Colectivă, cu lipsa mijloacelor de lucru – nimeni nu 

mai avea, ca pe vremuri, pluguri și semănători. De tractoare nici nu putea fi vorba; 

apoi cu tineretul care a-nceput să plece pe capete unde a văzut cu ochii ca să câștige 

o pâine pentru ei și pentru bunici și părinți, cu tot mai multe case și porți zăvorâte 

cu lanțuri și lacăte pentru că-n ele nu mai stă nimeni, cu ulițele aproape pustii pe 

care astăzi nu se mai aude decât foarte rar câte un lătrat de câine, cu inșii veniți de 

la oraș să deschidă prăvălii și bufete, cu cozile de la Oficiul poștal din zilele în care 

bătrânilor și puținilor șomeri li se aduc ajutoarele de la stat). 

El, Vasile Dragomir și-a văzut de-ale lui. Îl leagă prea multe lucruri de satul 

ăsta în care s-a născut ca să nu plece prin străinătăți după cine știe ce câștiguri și 

pricopseală. S-a-ntors aici pentru că aici la tras ața și-aici va rămâne până când i-o 

suna ceasul să-l cheme Cel de Sus la el.  

Nici nu mai e tânăr și atâta vreme cât are ce pune pe masă și cât are de lucru în 

gospodărie prea puțin îl interesează ce au făcut și ce fac alții. Treaba lor.  
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Un singur gând, însă, nu-i dă pace de la un timp: dacă junghiurile care îl 

încearcă din ce în ce mai des și dacă lipsa de somn, că nu mai poate dormi decât o 

oră-două pe noapte, sunt un semn că zilele îi sunt numărate și că în curând va fi și 

el așezat în rând cu ceilalți la ale căror cruci privește acum îngrijorat. Nu-l sperie 

de fel moartea (a citit într-o carte a unui poet un vers care i-a rămas adânc întipărit 

în minte: „Cu-o moarte toți suntem datori” și-așa e), că toți oamenii mor când le 

vine ceasul. Nu-l îngrijorează nici felul în care și cum va fi dat și el țărânii (a aranjat 

din timp cu părintele și cu câțiva vecini cum să facă, le-a dat și bani pentru atunci. 

Ba, mai mult, și-a cumpărat și sicriul pe care îl ține în podul grajdului), dar acum îl 

îngrijorează că la moartea lui nu știe nici cine și cum va bate clopotele.  

El, care a iubit clopotele de mic copil, care le-a bătut cum trebuie, după 

rânduială, pentru aproape un sfert dintre cei care se odihnesc în cimitir, ar vrea să-i 

fie bătute și lui așa cum scrie la carte. 

Acum vreo doi ani a luat un ucenic să-l învețe limba clopotelor și a toacei, dar 

acela, prea tânăr, n-avea nici o chemare pentru meseria asta, s-a plictisit repede și a  

plecat din sat, s-a dus la gimnaziu la oraș. Când l-a reîntânit într-o vacanță și a 

deschis discuția, încercând să-l lămurească ce bine și ce frumos ar fi să se facă și el 

clopotar măcar în vacanțe, acela aproape că i-a râs în nas, l-a lăsat să înțeleagă cu 

tristețe că el, Vasile Dragomir ar fi depășit, că astăzi pe la multe biserici de la oraș 

clopotele nu mai sunt trase de oameni, că sunt acționate electric sau electronic și că 

în viitor la fel se va întâmpla și în satul lor. 

Cum așa? se întreabă Vasile Dragomir și privește prin fereastra clopotniței la 

cele două clopote, unul mai mare și altul mai mic, care par a se odihni după ce și-au 

făcut datoria lor de clopote până mai adineauri. Dacă or să fie vreodată și vreodată 

acționate electric sau electronic, cum zicea puștiul ăla, nimic din ce-i acum nu va mai 

fi așa. Cum le-a tras și le trage el, Vasile Dragomir, clopotele duc în sat și peste sat 

nu numai sunetul lor de bronz, ci și gândurile, sentimentele lui și-ale altora; bucuria 

la sărbători, tristețea la înmormântări, veselia la Înviere și la alte praznice de peste an. 

În ce-l privește ar mai fi, își spuse Vasile Dragomir, o soluție, poate singura 

care să-i dea oarecare mulțumire. Să vorbească cu Petre Izbășoiu de la Cătiaș, că și 

acela e un clopotar vechi și priceput și să-l tocmească să-i tragă și lui clopotele când 

îi va veni ceasul. S-ar putea ca Izbășoiu să-l ajute, să-l înțeleagă și să-i promită că 

va veni atunci, deși nu e lesne nici pentru el că stă departe, că nici până acolo și nici 

de acolo încoace nu e drum de mașină și nici de căruțe, ci doar o cărare pe care abia 

dacă se poate strecura un om. Nici telefon mobil nu are, că l-ar suna să-l întrebe. 

Nu și-a luat telefon pentru că în cătunul lor dintre dealuri n-ar fi avut semnal și l-ar 

fi cumpărat degeaba.  

Mai rămânea o singură cale: să se ducă acasă la el, să stea de vorbă pe-ndelete 

și să cadă la o învoială, cum fac mai toți de pe aici când vor să facă o treabă și 

depind de alții.  
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– Ce vânt te-aduce pe la mine, nea Vasile, că pe-aici mai rar pas de om, răzlețit 

cum sunt eu de lume? îl întâmpină Petre Izbășoiu, ridicând vocea ca să acopere 

lătrăturile câinelui ciobănesc care se zbate să rupă lanțul cu care e legat într-o 

margine a curții. 

– Am o treabă cu tine, zice Vasile Dragomir. O treabă serioasă. 

– Mi-nchipui că-i serioasă, că altfel nu băteai dumneata potecuța până aici. Da’ 

hai, intră în curte și-om vedea și ce treabă ai! zice Petre Izbășoiu și-l invită spre o 

bancă și o măsuță de sub un zarzăr. 

Se așază amândoi, gazda aduce două păhărele și-o sticlă în care se vede licărind 

ceva roșu, probabil vișinată. Petre Izbășoiu umple cele două păhărele, ciocnesc 

bucuroși de revedere și-apoi Vasile Dragomir intră direct în subiect: 

– Uite ce e, măi Petre, am venit la tine, cum ți-am zis și la poartă, cu o treabă 

serioasă. 

– Și care ar fi aia, nene Vasile? 

– Măi Petre, de la un timp încoace mă tot frământă un gând. Nici nu mai pot să 

dorm din cauza lui. 

– Ce gând, nene? 

– O să-ți zic direct și fără ocolișuri. Mă gândesc că mâine-poimâine o să-nchid 

ochii, o să mă cheme Sfântul Petru la el și n-are cine să-mi tragă clopotele, că pe la 

noi nu se pricepe nimeni. Toți sunt niște amatori. 

Petre Izbășoiu se aștepta la orice, numai la așa ceva nu. O clipă rămase mut de 

mirare, după care găsi că e cazul s-o dea pe glumă: 

– Acum, nea Vasile, nu-i bai, că mai devreme ori mai târziu toți o mierlim. 

Dacă ți-aș fi dușman aș zice cam așa: Lasă, nene, mori dumneata și-om vedea noi 

ce facem. S-o găsi cineva să tragă și clopotele, chiar dacă n-o s-o facă cu priceperea 

dumitale. Dar cum nu-ți sunt dușman, vin acuma și te-ntreb: Ce te-a apucat, bre, să-

ți faci griji din asta? Că și-așa, dacă ai murit n-ai să mai auzi clopotele, bată ele cum 

or bate! 

Vasile Dragomir nu gustă gluma și cu aerul grav al omului îngrijorat zice: 

– Nu-i așa, măi Petre! Pentru mine asta e o problemă serioasă. Sfântul Petru 

sau cine o fi să mă primească pe mine acolo sus, în cer, nu poate fi anunțat prin 

niște zdrăngăneli la-ntâmplare. Trebuie să audă muzica clopotelor așa cum scrie la 

carte… 

– Adică așa cum ai cântat-o și o cânți mata de când ești clopotarul satului, vrei 

să zici, nu? 

– Cam așa ceva. 

– Dacă nu cumva mă-nșel eu, zice Petre Izbășoiu în timp ce-și umple al doilea 

păhărel cu vișinată, în vreme ce al oaspetelui a rămas ca la început, dumneata ai 

venit la mine adicătelea să mă tocmești să-ți bat eu clopotele. Am ghicit? 

– Tocmai asta vream să-ți spun. Asta-i problema care m-a adus pe mine aci.  
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– Păi bine, măi nene Dragomire, de ce te gândești matale la moarte, că te văd 

încă sănătos și-n putere. Ca bradu. Acu’ e-adevărat, ca un brad ceva mai copt, da’ 

bradu oricum ar fi tot brad rămâne. 
– Ei, ce zici,  te-ai tocmi să cobori în sat să le bați? vru să știe Vasile Dragomir. 
Petre Izbășoiu, care până acum a crezut că omul din fața lui totuși glumește, 

vede că musafirului nu-i arde de glume. Devine și el serios: 
– Acuma, drept să-ți spun, nu numai că nu m-așteptam să-mi vii cu o propunere 

ca asta, da’ nici nu știu ce să-ți răspund. Și dacă Sfântul Petru mă cheamă pe mine 
la el, înaintea dumitale? Aud? 

– Dacă e să se urmeze legile firii, zise Vasile Dragomir, pe mine mă cheamă 
mai repede, că sunt mai bătrân decât tine cu vreo opt-nouă ani. 

– Hai bre, nene Vasile, i-o retează gazda, lasă dracului ideea asta cu moartea și 
hai să ciocnim un păhărel! Ia să vezi ce vișinată bună am făcut. Lasă-le încolo de 
gânduri negre! Hă, hă, să fii matale sănătos, că și eu aci la mine și matale acolo la 
vale o să mai avem multe clopote de tras. Pentru alții. Și pe urmă, când ne-om duce, 
le-or trage alții și pentru noi… 

Vasile Dragomir e greu de abătut de la gândul lui. Zice: 
– Beau din vișinata ta, numa’ să ne-nțelegem. Să-mi promiți c-o să vii să tragi 

clopotele pentru mine. Dacă vrei, te și arvunesc, de-acuma, numa’ să-mi spui cât vrei! 
– Nene Vasile, răspunse Petre Izbășoiu, eu de la matale nu vreau nici un ban, 

că doar suntem colegi. Clopotar eu, clopotar și matale. Și-ntre colegi care se cunosc 
de-o viață, cum suntem noi, nu se pune problema plății. Doar că dacă se va-ntâmpla 
să dai ortul popii, înaintea mea, o să facem cum zici. Dar eu trag nădejde să nu fie 
curând. Hai noroc! Să trăiești! adaugă el ducând păhăruțul de vișinată la gură. 

Vasile Dragomir ridică și el păhăruțul și-l dă pe gât dintr-o sorbitură. 
– Atunci, zice el, ne-am înțeles, nu? 
– Și invers, să mi le bați și matale mie dacă o să ți-o iau înainte! îi răspunde 

Petre Izbășoiu în glumă, cum tot cam în glumă a luat încă de la început propunerea 
lui Vasile Dragomir. 

După o vreme musafirul iese pe poarta pe care a intrat la venire și duce în suflet 
mulțumirea că a mai rezolvat o problemă. 

Peste câteva zile, mergând să tragă clopotele pentru Liturghia de duminică, se 
întâlnește cu un vecin care-l oprește în drum. 

– Ai auzit, Vasile? îl întreabă omul. Și fără să aștepte răspunsul adaugă: Cică a 
murit Petre Izbășoiu, clopotarul de la Cătiaș! 

– ?! 
– S-a dus în pădure după lemne și naiba știe cum o fi ținut drujba că s-a prăbușit 

copacul peste el. 
Și, brusc, Vasile Dragomir se întunecă la față și-și dă seama cât de adevărată 

poate fi o vorbă pe care a auzit-o de atâtea ori prin sat: Omul propune și Dumnezeu 
dispune…  
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Poesis  Ramona MÜLLER 

 
 

semeni realități 
 
zeii arareori mai îngăduie câte o speranță 

și totuși un gând tenor dă startul 

lăcustelor de cristal 

dintr-o altă primăvară 
 
la capătul cerului săvârșim realități defuncte 

picăturile de apă 

înșurubează curcubeul 

în poeme ca niște păpădii 

nu trageți în orbi cu gloanțe oarbe 

amprentele Braille privesc  

vina  înconjurătoare 
 
nu sunt decât remușcarea ce-și plimbă 

un ceva 

prin altcineva 

dăm cărțile pe față atunci când universul 

tergiversează 

poți umple o coală de hârtie 

sufletul meu știe când să plece 

al tău știe când să vină 

 

 

constelațiile au stomac 
 
am scris scenariul gloriei mundi                                                                   

plin de dovezi mai mult preferabile 

decât milostive prin gaura cearceafului plic  

ghicesc constelații dinspre niciunde  

deși dau la minimum volumul exasperării  

apare condamnarea la serotonină  
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n-am nicio vină în ochiul bunului samaritean  

pasărea colibri caută licurici pătați de soare  

unde vrei să ajungi de fapt  

sună-mă să îți povestesc  

de ultimul viking comediant  

cu lacrimi nordice  
 
la apelul de seară  

ce bumbac poartă pielea ta  

cu sufletul sintetic 100%  

prin gaura cheii  

între noi fie vorba 

nu încape decât regia analfabeților  

meschină răsplată pentru vise comestibile  

un zbor alimentar îmi satură stomacul poetic  

 
 

șanse orizontale  
 
nu mă preocupă starea obișnuinței  

dar ești binevenit în menajul strâmtorat  

al expeditorului de șanse  

într-o oarecare măsură  

suvenirurile devin plicticoase  

asemenea unor metrese 

ce își schimbă amantul între ele  

cu aceeași doză de îndrăzneală  

cum se rostogolește mercurul  

în gura cu amănunte 
 
poate în noua rânduială  

mesele vor locui printre oameni 

iar răbdarea scaunelor 

va încheia socoteala cu ploile orizontale  
 

aparențele își fac siesta pe coji de portocală  

zâmbetul tău ca o butonieră  

poartă regimul compensat gură la gură 
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DOAMNA 

PROFESOR 
 

Gheorghe POSTELNICU 

 

              
 

        Suntem membrii unei societăți 

culturale care progresează datorită 

dezvoltării spectaculoase a comunicării 

scrise și orale. Asaltul mass-media se 

manifestă lingvistic în atracția pentru 

vorbărie, pentru impunerea termenului 

neadecvat, ducând la abuz lexical și la 

stereotipuri care „dau bine”. Pare că 

respectul față de exprimarea îngrijită, 

nuanțată, s-a diminuat. Vedetele politice, 

artistice, sportive și, mai cu seamă, 

reporterii de teren au un limbaj stereotip, 

uscat, bazat pe clișee și pe greșeli 

gramaticale. Aproape că s-au generali-

zat: ora doisprezece, optisprezece, să 

aibe și să aivă, m-am focusat, doamna 

profesor și doamna director (de ce nu, și 

doamna învățător?) ș.a., ș.a. Este de 

mirare că în echipele de realizatori ale 

emisiunilor radiofonice sau de la 

televiziune nu se află nimeni care să 

strige tare, să auzim cu toții: ora 

douăsprezece, douăsprezece zile, două-

sprezece mii, doamna profesoară, doamna 

directoare, m-am speriat, m-am concentrat, 

să aibă, mă bucur mult (nu tare), foarte 

frumos (nu tare frumos). Credem că 

aceste erori sunt urmarea unei instruiri 

exclusiv orale, dar și a unei mode 

ștrengărești care duce la monotonie și la 

ridicol. Fiecare epocă impune trăsături 

comunicării, prin forme corecte și 

incorecte. Experții de tot felul domină 

mass-media. Nu și cei în limba română. 

Deoarece chelul își face tichie de 

mărgăritar, au apărut, după mii și mii de 

doctori de mucava, experții în educație, 

ca un nou rang pentru aristocrația 

școlilor și universităților. Cine apără, 

totuși, vorbele de viruși, de microbi? 

         Corectitudinea nu mai reprezintă 

exigența comunicării. Dorința de 

exprimare fără complexe gramaticale 

prevalează asupra preocupării de expri-

mare corectă. Revista ÎNTREZĂRIRI 

s-a străduit, prin forma gramaticală a 

materialelor publicate, ca și prin rubrica 

permanentă „Vorbe și tâlcuri” (șapte ani 

de activitate!), să susțină exprimarea 

corectă și clară. Faptul că unii din 

cititorii ei persistă în forme „făcute” la 

televizor de analfabeți cu microfon, nu 

poate conduce decât la o exprimare 

supărătoare. Autorii de dicționare și de 

îndreptare ortoepice vor accepta 

resemnați alte și alte „forme duble”, 

învinși de realitățile extralingvistice 

care conduc colectivitatea vorbitorilor 

de limba română. O bună parte a 

moștenirii noastre lexicale este împinsă 

spre periferia vocabularului, deoarece 
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vorbitorii activi din mass-media o 

consideră nepotrivită modernismului 

vieții contemporane, dar adevăratele 

cauze constau în necunoașterea 

valorilor ei expresive, în lipsa lecturilor 

marilor opere ale literaturii noastre și în 

dorința de imitare. Adică, în incultură.  

 Au rămas, oarecum, în urmă, 

cuvinte și locuțiuni „consacrate” în 

presa vorbită, precum: bomboana pe 

colivă, cireașa de pe tort, pe repede 

înainte, cu subiect și predicat, ingre-

dient, stresat, construcțiile cu adverbul 

și sau cu aberantul ca și, dar își fac loc 

alte monstruozități: tupeist, voi da tot ce 

e mai bun în mine, l-a săltat și va da cu 

subsemnatul, da-da-da, în secunda unu. 

S-au scos din vorbire a se speria  și 

teamă, socotite, probabil, vulgare. 

Românul europenizat spune acum că 

s-a panicat. Precum barbarii! S-ar putea 

face un dicționar! Constatăm o între-

buințare aproape generală a verbului a 

zice, generator de cacofonii (zic că), în 

locul lui a spune, mai vocalic, mai 

muzical. Culmea: într-o emisiune de 

știri, o tânără realizatoare a unei 

emisiuni despre corectitudine grama-

ticală, prezentând niște informații, a dat 

legătura reporterului. Acesta a început 

relatarea cu groaznicul ora doisprezece! 

O fi reacționat filoloaga sau l-a lăsat în 

plata Domnului, ca pe o victimă 

nevindecabilă a gripei gramaticale? 

Întâlnim tot mai des, în pretinse cronici 

literare, termenul a lectura, motiv pentru 

care nu ne miră calitatea scăzută a 

acestora. Dacă autorii ar citi și nu ar 

lectura cărțile prezentate, ar fi de mai 

mare folos. Au întâlnit ei acest 

barbarism în scrierile lui Călinescu, 

Lovinescu, Tudor Vianu? Nu, pentru că 

nu i-au citit și nu au auzit de ei. 

 Prin urmare, „mulțumită” 

globalizării, nu numai viața noastră s-a 

deformat, ci și vocabularul. Mass-media 

corporatistă ne îndeasă în urechi, în 

locul cuvintelor „den bătrâni”, aluviuni 

oengiste care să ne țină captivi într-o 

babilonie mediatică, ilogică și sintetică, 

orizont pământesc și ceresc. Hm! 

„Doamna profesor se întoarce la ora 

doisprezece”. Corectitudine politică… 

                           *** 
 

Marius RÂPEANU 
 

Poetul 
                         Lui Ion Caraion 

 

Râu atemporal 

în curgere stând –  

autoprivindu-se cugetă. 

   

Pururi încet  

și totuși rotund, 

niciodată ajuns 

unde-a ajuns    

 

Poetul. Destinu-i e scoică,  

se zbate în el, 

se roagă,  

se usucă în el 

 

 Crucificând pe poezie 

 în unicu-i timp - 

 Deapururi 
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MOMENTE CU SCRIITORUL MARIN IFRIM 

 

Prof. Stelian Grigore 
 

 Nici acum, nu-mi vine să cred că scumpul nostru prieten și  talentat scriitor, 

Marin Ifrim, e plecat, dintre noi (14.03.2019). 

Dacă viața mai avea răbdare, cu acest distins scriitor al ținutului buzoian, pe 1 

Decembrie 2020, ar fi împlinit vârsta de șaizeci și cinci de ani. 

Când ajung, la Buzău, îmi îndrept pașii, spre Cimitirul „Dumbrava” – 

„dormitorul etern” al scriitorului, cu dorința 

sinceră ca, acolo, la a sa cruce, să rememorez 

clipe de vis, din prietenia noastră. 

 A fost un condeier înzestrat cu har 

dumnezeiesc, deschis și drept, cu dragoste de 

adevăr. Ne-a dăruit mult, din ceea ce a fost… 

Ne-a dăruit bunuri sufletești, ce-și au izvorul 

într-o viață de om, trăită, la cea mai înaltă 

tensiune. 

 Tot ceea ce a scris, e brodat, pe 

sinceritate și pe aleasă simțire, în adâncimi de 

suflet, în lumină. 

Însuși, poetul ne mărturisește: „Viața 

mea este sufletul cărților, care se ridică, la 

ceruri” – („Între secera culturii și ciocanul 

fabricii”, din „Carte de muncă” – 2016). 

 A scris mult și frumos, pentru noi și 

pentru eternitate, păstrându-și, cu sfințenie 

jurământul: „am jurat/  cu degetul/la tâmplă/ să nu apăs/ pe cuvânt/ decât în/ caz de 

poem” („Tăcere” - din volum de debut „Spre orașul cu un milion de ferestre” - 1986) 

 Iată deviza vieții acestui om între oameni și pentru oameni, venerabil ferment, 

liant și promotor al fenomenului literar și cultural buzoian. 

Nu există zi, ce-mi este lăsată, de la Bunul Dumnezeu, ca să nu vorbesc cu 

duhul acestui adevărat artizan al sfintelor cuvinte, care m-a uimit, din clipa fericită, 

când l-am cunoscut, cu neasemuitul său altruism. 

 Îl simt, lângă mine, mereu, strălucind neîncetat, în a mea minte, trăsăturile sale 

nobile, câteva, dintre ele, fixându-mi-le, în următoarele versuri, pe care i le-am dedicat: 

„Era/ O matcă-n stup/ Magnet cu suflet,/ Uimind,/ Prin sănătoasa sa/ Rostire,/ Prin 

inima-i deschisă,/ Arzând,/ Pentru semeni,/ Înălțând/ Stele cântătoare,/ Pe bolta/ 

Sfântului cuvânt” („Poetul altruist” - Din volumul „Elogii” – 2011).  
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 În anii prieteniei noastre, uniți, în gânduri și-n proiecte îndrăznețe, am adus în 

discuție multe probleme, legate de viața fiecăruia, dintre noi.  

Acest om, plin de înțelepciune și  cu o memorie sclipitoare, mi-a destăinuit, în 

stilu-i cunoscut, secvențe din anii copilăriei, ai adolescenței și ai tinereții, momente 

cruciale din viața sa, din activitatea profesională, dar și aspecte, ce evidențiază pasiunea 

sa, pentru lectură, în general drumul său, spre împlinirile de mare scriitor, cu acte, în 

regulă. 

Voi încerca să punctez câteva momente semnificative, din parcursul vieții 

acestui mare autodidact. 

 Un prim moment este legat de emoțiile proaspătului absolvent de ciclu primar, 

prezent, pe scenă, la serbarea de sfârșit de an școlar. 

Pentru serbarea de sfârșit de an școlar, domnul învățător Marin Macovei a 

pregătit, împreună, cu cei treizeci și cinci de absolvenți, ai clasei a IV-a, un bogat 

program artistic compus din piese corale, teatru, dansuri, grup vocal, brigadă artistică, 

soliști vocali și instrumentiști, recitatori. Pentru că elevul Marinică nu prea le avea cu 

cântatul și cu dansatul, domnul învățător l-a prins, în programul serbării, numai cu 

recitarea unei poezii, de două strofe. 

În prima parte, a acestui important eveniment, domnul învățător a prezentat 

situația la învățătură și disciplină, scoțând, în evidentă că toți, cei treizeci și cinci de 

elevi înscriși, la începutul anului școlar, sunt declarați promovați, urmând să fie înscriși, 

în clasa a V-a. Elevul Ifrim M. Marin, nominalizat al șaisprezecelea între cei treizeci și 

cinci, potrivit mediei obținute, a primit și ultima mențiune, din cele șapte. 

 A urmat programul artistic și, pe la jumătatea acestuia, elevul Marinică a fost 

invitat, pe scenă, să recite poezia. Cu emoție, în glas, a început să recite, dar, după 

numai două stihuri s-a oprit. Mama sa, Floarea, prezentă la serbare, surprinsă de starea 

în care se afla copilul, i-a făcut semn să iasă din scenă, dar nu avea putere, rămânând 

împietrit locului. Totuși, cineva l-a tras, de-o parte a scenei. 

 După ani, ironia sorții: de la copilul, care s-a intimidat, pe scenă, după primele 

două versuri ale poeziei, la poetul câștigător a zeci de concursuri de creație, autorul a 

treizeci și două de cărți și scriitor – membru USR. 

 Am participat, cu distinsul scriitor, la foarte multe întâlniri, cu elevii, din școli 

ale municipiului și ale județului Buzău, cu care ocazie se prezentau și scurte programe 

artistice, în onorarea oaspeților. Au apărut câteva situații similare celei, prin care a 

trecut școlarul de la Bălăceanu, dar poetul reușea să-i scoată din încurcătură, 

îmbărbătându-i și dându-le exemplu, propria pățanie. 

 Acum, un moment determinant, pentru viitorul său. Iată-l pe Marin, în clasa a 

V-a. Nu prea avea gând de învățătură. Erau două clase de-a V-a. Fusese repartizat în 

clasa formată, din mulți elevi foarte zburdalnici, dezinteresați de învățătură și puși, 

permanent, pe harță. Neastâmpăratului Marinică, îi convenea climatul, din cadrul 

acestui colectiv de elevi. Cine, totuși, l-a schimbat în bine ? Cine i-a insuflat dragostea 

pentru citit?   
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Mi-a povestit cu lux de amănunte despre felul cum profesoara de limba română, 

doamna Maria Dinu, model de competență și generozitate, a reușit să-i insufle 

dragostea pătimașă pentru citit. Cu emoție, îmi spunea că, într-una din primele zile ale 

începutului de an școlar, într-o marți, la ora de lectură, doamna a oferit fiecărui elev din 

clasă lista cu cărțile pentru lectura suplimentară, după care i-a anunțat că, sâmbătă, ziua 

când aveau numai patru ore de curs, vor rămâne în clasă, pentru a primi de la biblioteca 

școlii, sub formă de împrumut, câte o carte sau chiar două, din cele recomandate, în 

funcție de felul cum se descurcă fiecare cu cititul. 

 Sâmbătă, după ultima oră de curs, doamna profesoară s-a prezentat în clasă, cu 

cărțile promise. I-a rugat să fie foarte atenți, pentru că le va prezenta o carte, dintre cele 

recomandate pentru citit și anume volumul „Cuore” de Edmondo De Amicis. După 

câteva informații despre viața și opera scriitorului italian, Edmondo De Amicis, a făcut 

o prezentare succintă a conținutului cărții, insistând asupra unor povestioare ce urmează 

a fi citite cu multă atenție. 

 Cu vocea sa plăcută și inconfundabilă, a citit elevilor săi povestirea 

„Naufragiul” apoi a numit, pe rând, pe elevi, să citească fiecare, câte un mic fragment. 

Unii au citit cu mare greutate, alții au fost apreciați. I-a venit rândul și elevului Ifrim 

M. Marin, care a citit ireproșabil, cu intonație de actor. Profesoara a rămas impresionată 

de felul cum a citit și, din tot sufletul, l-a felicitat. I-a împrumutat lui Marinică nu o 

carte, ci două cărți: „Amintiri din copilărie”, de Ion Creangă și „Poezii”, de G. Coșbuc. 

Era tare fericit, că a fost lăudat și, acasă, s-a luat în serios, de citit. După o săptămână, 

s-a prezentat la doamna cu cele două cărți citite, nedormind ultima noapte. Profesoara 

s-a arătat mulțumită că elevul a citit cărțile, atât de repede, dar i-a pus câteva întrebări 

legate de conținutul acestora. Marinică a excelat prin răspunsuri, ce au încântat-o pe 

profesoară. În recreație, îl cheamă la cancelarie și îi mai oferă încă două cărți, pentru a 

le citi, în zilele ce urmează: „Basmele românilor” de P. Ispirescu și „Poezii”, de Mihai 

Eminescu. 

 Marin Ifrim,  de o noblețe rară, a rămas recunoscător, întreaga viață, până când 

a părăsit această lume, profesoarei sale de limba și literatura român, Maria Dinu, căreia, 

dacă ar fi avut posibilitatea, în anii din urmă, i-ar fi ridicat un monument, în fața școlii, 

din Bălăceanu natal. 

 Un alt moment, ce trebuie punctat, este legat de prietenia cu cel mai bun elev 

la învățătură din clasă, Cornel Neculce, fiul maistrului mecanic de la Secția de 

tractoare. Mama lui Cornel, poreclită Smântânica, era tare mulțumită că fiul ei s-a 

împrietenit cu copilul destoinicului gospodar Marin T. Ifrim. Marinică îl vizita des 

pe Cornel, fiind primit cu mare bucurie de către familia Neculce. E atras, aici, de 

imensa bibliotecă, cu vreo două-trei mii de volume. A descoperit în această casă o 

comoară. Împrumută cărți, pe care le citește cu pasiune acasă, zi și noapte, câteodată 

la ore, fiind surprins de către profesori și chiar pe câmp, „la umbra unui copac sau 

boschet”, când era trimis cu vaca la păscut. Simțea că nu mai putea să se despartă, de 

acești prieteni fideli - cărțile.  
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 După biblioteca lui Cornel, descoperă biblioteca din comună, situată în 

apropierea școlii. Era tare bucuros, că pe măsură ce citea devenea tot mai bun și mai 

înțelept. 

 Spre sfârșitul gimnaziului, chiar în prima zi a lui „cireșar”, tatăl său, un fel de 

Moromete al Bălăceanului, își chemă odrasla și, cu mama sa de față, îi arată o hârtie 

decupată din „Scânteia”, cu un anunț important pentru cei interesați, că la Brăila 

„Combinatul de Fire și Fibre Artificiale” organizează concurs de admitere, la Școala 

Profesională de Chimie, cu durata de trei ani, cu pregătire pentru următoarele meserii: 

lăcătuș mecanic, electrician, operator, sudor, etc”. 

După o discuție scurtă în familie, s-a luat hotărârea ca Marinică să meargă să 

dea examen, la Școala Profesională de Chimie de la Brăila, pentru meseria de lăcătuș 

mecanic. 

 Băiatul ar fi dorit să fie mai aproape de casă, să se înscrie la un liceu din 

Râmnicu Sărat, la o distanță de 14 km de Bălăceanu, dar nu îndrăznea să sufle în fața 

lui „Moromete”, pentru că acesta nu știa decât un singur lucru, că fiul său trebuie să 

învețe o meserie, pentru că nimic nu-i mai sigur pe lume decât o meserie, că „meseria 

e brățară de aur”. 

Vine ziua plecării celor doi – tată și fiu – la Brăila, pentru înscriere la examenul 

de admitere. Apoi a urmat examenul, pe care l-a trecut cu succes. 

 În toamnă, în septembrie 1970, iar pe drumul Brăilei pentru începutul 

cursurilor. Teorie mai puțină, foarte multă practică. Cazarea elevilor, în șase barăci, la 

marginea fabricii, câte șaizeci de elevi, într-o baracă. La cantină, mâncare proastă. 

Condiții, ca în pușcărie. Nu a rezistat decât un trimestru și s-a îmbolnăvit de hepatită. 

A fost internat de urgență în spital, iar, după ce s-a însănătoșit, tatăl a hotărât să îl ducă 

la gazdă, în oraș. Îi găsește foarte repede o gazdă, în cartierul Radu Negru, strada 

Scânteii, nr. 12, în persoana pensionarului Ion Bobohalma, fost marinar, apoi maistru 

electrician, însă „un om de o cultură fabuloasă”. Iată un nou moment – întâlnirea cu 

omul care îi va „rostui mintea”! În podul casei acestuia, proaspătul elev de școală 

profesională descoperă o nouă comoară - foarte multe cărți, reviste și ziare, din anii 

dintre cele două războaie mondiale, care îl vor delecta, zile și nopți brăilene, pe 

împătimitul cititor. Și mai e ceva. Bătrânul Bobohalma folosește timpul său liber, 

rezolvând careuri de cuvinte încrucișate. Nu trece mult timp și Marinică se molipsi de 

la gazdă, completând, zilnic, rebusuri cumpărate de la un chioșc din apropiere. Iată că, 

în joacă, își va forma noi coordonate, pentru o cultură generală temeinică.  

După trei ani de școală profesională, la nici optsprezece ani, tânărul lăcătuș 

mecanic a intrat în câmpul muncii, dar cititul cărților va rămâne, pentru totdeauna, 

patima, ce îi va marca întreaga viață. 

 În prima etapă a activității sale profesionale, lucrează, șaisprezece ani, în trei 

mari întreprinderi:  

 - Combinatul de Fire și Fibre Artificiale Brăila - 17.08.1973-7.11.1974; 

 - Întreprinderea Metalurgica Buzău   - 29.01.1975-19.05.1975;  
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 - Întreprinderea de Mase Plastice Buzău - 21.12.1976-14.01.1991 

Notă: În perioada 21.06.1975-27.11.1976, își satisface serviciul militar. 

 În a doua etapă a activității sale, de peste douăzeci și opt de ani, și-a aflat locul 

în domenii ale vieții social-culturale, după cum urmează:  

 - În presa buzoiană, ca redactor: 14.01.1991-15.03.1996; 

 - La Teatrul „George Ciprian”, ca regizor tehnic: 15.03.1996-15.01.2001; 

 - La Casa de Cultură a Sindicatelor Buzău, ca referent bibliotecar, din 15.01.2001, 

până la pensionare (2016), dar și-a continuat activitatea, prin colaborare, atât la Casa de 

Cultură a Sindicatelor, cât și la Teatrul „George Ciprian”, până a părăsit această lume. 

 Acest om cu minte luminată, îmi povestea, cu bucurie în suflet, că după cititul 

a sute și sute de cărți chiar mii, a sosit un moment, când a descoperit că nu a mai citit 

la întâmplare, ci a ajuns cu adevărat, la lectură, care l-a orientat, spre studiul intens, 

pentru însușirea de noi cunoștințe, în diferite domenii ale vieții economico-sociale și 

culturale, studiu ce i-a adus mari satisfacții. 

 Cu examene de diferență sau participând la cursuri organizate, conform 

legislației în vigoare, a reușit să obțină diplomă de absolvent al Liceului Agricol Buzău 

și apoi pe cea de absolvent al Școlii Tehnice de Maiștri. Nu s-a oprit la această 

specializare, ci a continuat studiul, urmând cursurile fără frecvență ale Facultății de 

Istorie, Muzeografie și Arhivistică, din cadrul Universității „Spiru Haret” București. 

 Mai sunt multe momente, de evocat, din viața, distinsului meu prieten, dar 

acum, aș încheia cu secvența, în care, în prim-plan, apare tatăl scriitorului. 

Ca lăcătuș mecanic, în cadrul Combinatului de Fire și Fibre Artificiale Brăila, 

la Atelierul de reparații capitale, tânărul muncitor era cotat destul de bine, se bucura de 

popularitate în cadrul colectivului în care se integrase destul de repede, dar se simțea 

prea departe de cei dragi de la Bălăceanu. Dorul de cei de acasă, îl strunea să ajungă, 

la sfârșit de săptămână, în satul natal. Lua trenul de la Brăila până la Făurei, de aici 

autobuzul până la Galbenu și, apoi, 4 km, pe jos, până acasă. 

 Se simțea bine între ai săi și discuta mult cu tatăl său, un țăran cu principii clare 

și sănătoase, despre viață și muncă. 

Într-o discuție pe care a avut-o cu bătrânul Ifrim, i-a mărturisit că îl bate gândul 

să urmeze liceul și, apoi, o facultate. 

Fără să stea mult pe gânduri, tatăl i-a spus răspicat și pe un ton de comandă: 

„Să nu aud că vrei să te faci inginer, profesor, doctor, avocat, milițian sau funcționar ca 

ăștia, de la birourile, de la CAP sau de la Sfat! Eu te vreau maistru pentru că acela e 

adevărat meseriaș, iubit și respectat de toată lumea!”  

Trec anii și băiatul lui „Moromete” de la Bălăceanu a absolvit, după cum am 

scris mai sus, Școala Tehnică de Maiștri, Buzău. A venit, acasă, cu diploma de maistru 

și i-a arătat-o tatălui, care, uimit a exclamat: „ Bravo, așa te-am vrut !”. 

Da, a ajuns maistru…, maestru șlefuitor de sfinte cuvinte !  

Țintești, 15 iulie 2020  
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„CURENTUL MARIN”, 

O ATITUDINE ESTETICĂ SAU UN INGENIOS 

JOC DE CUVINTE? 
 
Gheorghe Postelnicu 

 

 Dintre poeții buzoieni ai ultimelor decenii, spiritul cel mai radical și 

complex a fost Marin Ifrim. Stilul său concordă cu acela al exasperării creatoare, 

profetizată de suprarealiștii interbelici. Ca și ei, Marin Ifrim dorea să impună o 

estetică nouă, prin care se neagă vehement poezia ca limbaj integral. Versul este o 

provocare sau nu înseamnă nimic. Titlurile singure spun totul: Vegetația cuvintelor, 

În drogul cuvintelor, Cântece seci, În legea hârtiei, Pe limba lor, Dormind lângă 

cuvinte, Cântece pe punte („Când vin cuvintele spre seară/ la carnea ce tânjește-n 

vi / să-și facă cuib în vise iară/ foșnește patu-a paradis”), În bibliotecă, Cărți, Între 

cărțile tale, Aceste cuvinte, Sub hârtia albă, Astăzi cuvintele, Poezia, Un cititor. 

Onomastica programatică este însă înșelătoare: poetul nu caută zonele feerice ale 

vieții, ci obscuritatea etică și socială. 

 Cu primul său volum („Spre orașul cu un milion de ferestre”, 1986), Marin 

Ifrim se prezenta ca un sentimental ascuns în umbra pletorei discursive, distanțat de 

modelele facile întâlnite în cenaclurile și în presa locală. Fondul prim elegiac va 

urma acest drum în poeme precum: Sărbătoare, Jurnal de sărbătoare, Bălăceanu,  

Bunicul, în care personajul liric se autocreează spontan prin recunoașterea 

supremației metaforice asupra unui imaginar frenetic din lumea rurală și periferic-

urbană. Nota comună a acestui volum o constituie coexistența concentrismului și 

decorativismului într-un bucolism spiritualizat gravitând pe orbita poeziei 

neoexpresioniste. Multe secvențe construiesc o suprarealitate elegiacă și onirică pe 

al cărei teritoriu pulsează imagini memorabile: „lipsesc de-aici frunzele și un pic de 

vânt/ atât cât să freamăte ghitara greierului”. Din fiecare poem se pot extrage 

episoade imagistice și senzoriale care confirmă obiectul poetic în rolul de 

accelerator de emoții.  

 Nouă ani mai târziu, Marin Ifrim a scos pe piață două volume: „Curentul 

marin” și „Alfabet de tranziție”, adevărate opere de maturitate artistică. Liber de 

orice constrângere socială, poetul se distanțează acum de lirica altor confrați. Versul 

devine oracular și ironic, limbajul poetic se întunecă în maniera cerută de 

postmodernism, pentru că totul trebuie să fie... marin. Poetul introduce în inerția 
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materiei verbale vasul marin, marinata, pelteaua textualistă, insulele de 

spermatozoizi, caravela, submarinul, sticla SOS. Toate sunt purtate la voia 

întâmplării de curenții marini. Starea poetică înseamnă instabilitate, mișcare 

continuă, fugă spre deșertăciune și vanitate. Ființa devine o za dintr-un lanț de 

transformări marine, dintr-un regn al elementelor contrare, cu plus și minus: „Eu 

vin din apă sunt marin/ un pumn de vașnice toxine/ urcat în pomul lui Darwin/ 

scuipat de apele senine// sunt boala mărului mușcat/ din pomul drogului celest/ încă 

o dată eșuat/ pe-acest pământ carnavalesc// eu vin din apă sunt marin/ burduf de 

epidermă creață/ puțină apă și mult vin/ și multă, foarte multă greață”. Într-o vreme 

a clasamentelor de tot felul, simbolul feminin ajunge Madonna, poetul ideal rămâne 

alchimistul de la Florica, prințul naufragiat - Robinson Crusoe. Poeziile erotice 

revendică același curent marin („Doamne, cum le atingi/ femeile sunt străbătute / 

de un curent marin”) care modelează femeia după legile disoluției. Sugestia este și 

aici că spațiul vital se află în primejdie, deoarece valorile sunt în permanență 

agresate, iar simbolurile scoase din orizontul axiologic. Femeia și poetul sunt 

asimilați de regnul mineral într-o mutilare simbolică a bulversării sociale și a 

libertății totale de conștiință („dacă eram președintele Americii/ o trimiteam o 

expulzam pe Madonna/ în comuna unde știuletele crește/ ca în povestea lui 

Creangă”). Pe îndrăgostiți îi separă un spațiu acvatic nefast, un lichid terorizat de 

curentul marin. Pentru autorul postmodernist, apa nu mai e o scăldătoare magică, 

purificatoare, ca în versurile „șaizeciștilor”, ci mediul revelator al nepotrivirii dintre 

îndrăgostiți. Amenințările curentului marin îl determină pe poet să pună la îndoială 

existența umană, dar pentru un postmodernist, arta nu poate repara pierderile istoriei 

și daunele sociale: „și peste tot vântul ce-a mai rămas/ din el într-o dungă chiar și 

sub limbă/ am nevoie de un transatlantic/ o fobie de umezeală mă face să ocolesc/ 

până și ligheanul”. 

 În „Alfabet de tranziție” și în „Fotografii cu cântec” (2001), dar mai cu 

seamă în „Suprafața lucrurilor” (2004), este și mai vizibilă dorința de a strica legile 

poeticii și de a sili realități sociale să primească nume noi. Îndrăzneala imagistică 

amintește de Labiș și Mircea Dinescu, dar, spre deosebire de aceștia, râsul nu dă în 

plâns, ci într-un hohot sarcastic, într-o nerăbdare a tinereții de a cuprinde totul în 

puține cuvinte. Poemul judecă lumea, versul probează vinovății sociale, clișee 

politice, răfuieli culturale („Am scris un poem apoi am intrat în frizerie/ cu briciul 

la gât gândindu-mă la alt poet/ în fugă spre alt loc de împrejmuit metafore”). 

Nonconformismul nu are limite. Imaginile verbale diminuează tăria loviturii, dar 

nu și frumusețea poeziei scrise într-un joc de boem postdecembrist. A vorbi despre 
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poeții naționali, despre filozofi, despre îngeri și sfinți, ca o pierdere a simțului sacru 

în această lume de coșmar, ca o luare în răspăr a acestor simboluri poate însemna și 

o revoltă totală împotriva realului. Pentru că realul nu mai merită protecția artiștilor. 

Curentul marin dă farmec poemelor prin implicarea totală a realității sociale: „Iată 

circul ăstora/ toți pe scaune/ unul deasupra altuia/ crescând/ odată cu țărișoara/ ei/ 

centimetrii lui Dumnezeu” („Altă coloană”, din „Fotografii cu cântec”) și „Iată că 

scrii trăgând ața/ prin urechile acului/ singura mișcare omologată/ restul înseamnă/  

înțepături și cârpeli/ o înțelegere a absenților/ tu scrii tu publici tu citești/ tu ești o 

țară într-un profet” („Mișcare omologată”, idem).  

 Începând cu „Poeme” (2003), curentul marin se subordonează total realității 

care îl trimite repetat spre elemente sociale ce se amestecă și se corup. Imaginea 

dezvăluie bizarul, banalitatea contaminată de minciună și fățărnicie. Apoeticul 

marin este începutul unei retorici care se va dezvolta pe aceleași coordonate estetice 

susținute în anii următori de versul lung, când pamfletul social și poemul vor fi una 

și aceeași specie literară. Până în ultima clipă a vieții, creatorul a afirmat că nu 

dorește o lirică despre real, ci compoziții care să cuprindă adevărul din nucleul 

realului. Fără multă filozofie, fără ceremonie. Cu implicarea în negație, cu multă 

ironie și curaj. O revenire la mijloacele străvechi ale poemului nu mai este posibilă. 

Profetismul amenințător se dezvoltă dintr-un discurs al realităților imposibile, în 

care totul este cu capul în jos. „Poetul poeziei” din „Alfabet în tranziție” a fost 

înlocuit, pentru totdeauna, de marele creator fără complexe, irascibil, intolerant și 

bănuitor, rareori elegiac și sentimental. Ultima parte a poeticii sale putea exaspera, 

cum s-a și întâmplat, dar putea câștiga simpatizanți notorii. El a fost poet de la 

primele versuri citite în cenaclurile buzoiene și așa a rămas până în ultimele poeme 

risipite prin publicații electronice. Temperamentul nestăpânit l-a făcut vulnerabil în 

fața adversarilor metodici și răbdători, dar s-ar putea ca absorbția de ultramarin, 

această atitudine insolită, să fie profundă și durabilă în cultura buzoiană, iar pe cei 

care l-au contestat să-i acopere uitarea. 

 Într-o literatură locală mohorâtă și fără elasticitate intelectuală, curentul 

marin, spumos, ironic, sincer va impune un fel de a fi și de a gândi care va supraviețui. 

Limbajul întors, bășcălia muntenească vor străpunge multă vreme „suprafața 

lucrurilor”. Propria biografie a lui Marin Ifrim a fost un poem despre trecerea prin 

viață a unui suflet incandescent, un poem cu mai multe învelișuri, dar cu un singur fir 

epic întretăiat de planuri reale și de iluzii, pentru că, nu-i așa, „poezia/ se poate 

răzbuna/ oricând,/ așa cum numai ea/ știe și o face”.  
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TÂRGUL „DRĂGAICA”, 

DE LA CIUMA LUI CARAGEA LA 

PANDEMIA COVID-19 
 
Viorel Frîncu, membru UZPR 

 

La început, „Drăgaica”, iarmaroc milenar, după 

cum susțin etnologii, a fost sărbătorită ca rit desprins 

din vechile culte agrare. Pe parcursul timpului, sensul 

magic al acesteia s-a diluat, partea de comerț, la care 

se adaugă cea de agrement, capătă pondere, fiind 

determinantă, în final. 

 În opinia istoricilor Constantin C. Giurescu și 

Dinu C. Giurescu, astfel de nedeie se petreceau și în 

Carpații Meridionali și Orientali, acele „«târguri de 

două țări» fiindcă se adunau la ele locuitorii de pe 

ambii versanți, atât din Transilvania, cât și din Țara 

Românească sau din Moldova”. 

 Totuși, „Drăgaica” din Munții Penteleu era prea departe de drumurile ce începuseră 

să intersecteze târgul Buzăului, așezare ce prinsese a se dezvolta, mai ales odată cu 

înființarea, în jurul anului 1500, a reședinței episcopale.  

 În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, târgul Drăgaica este mutat la marginea 

Buzăului, la Băncești, sat aparținător comunei Simileasca, Alexandru Ipsilanti 

încredințându-l, printr-un hrisov domnesc, datat 26 august 1778, Episcopiei. 

 Un moment de cumpănă pentru funcționarea târgului „Drăgaica” îl constituie 

ciuma declanșată în anii 1795-1796 și reiterată în vremea domnitorului Caragea.  

 În acest sens, este demn de menționat măsurile luate de domnitorul Alexandru 

Moruzi, la 25 mai 1795, prin pitacul (decret domnesc - n.n.) adresat spătarului și epistatului 

Agiei: „Fiindcă se apropie zilele târgului Drăgaicei din Buzău, ca să nu se întindă boala cu 

ocasia adunărei de norod, Vodă ordonă să puneți pe starostele de negustori să ia în scris pe 

foaie anume pe toți câți din negustori și isnafuri (bresle de negustori - n.n.) din Bucuresci 

au de a merge la Drăgaică cu orice fel de mărfuri, și să rânduiți pe însuși Căpitanul de 

dorobanți și cu neferi (soldați - n.n.) îndestul, ca pe toți câți au a merge la Drăgaică, cu 8 

zile mai înainte, să-i scoață din Bucuresci cu toate mărfurile lor împreună, prin scirea și a 

vameșului caravasaralei (birou vamal - n.n.), ori la Giulesci sau la alt loc afară de Bucuresci, 

mai depărtat, unde pe toți adunându-i într-un loc, să-i puie să-și deschidă, și atât ei cât și 

toate mărfurile și lucrurile lor să se afume bine, și să se aerisească și să șadă în câmp la 

aerul vântului 8 zile, făcând lazaret (spital de carantină - n.n.), unde să epistășească (să 

supravegheze - n.n.) însuși Vel Căpit[an] cu neferii săi (...) și după 8 zile, dând Dumnezeu 

a fi întru curățenia sănătăței, să aibă voie să meargă la numitul târg”.  
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 De asemenea, la 31 mai 1795, Domnitorul scrie ispravnicilor că a învoit târgul 

Drăgaica, pe care mai înainte îl oprise; dar le ordonă să dea porunci la sate și locurile 

molipsite și mai ales târgoveților din Găgeni, ca de acolo să nu meargă nimeni la Drăgaică, 

punând aceste lucruri sub pază. 

 Printr-un alt hrisov domnesc, se arată că, în câteva locuri s-au întâmplat molipseala 

la boala ciumei, datorită „slobozeniei ce au cârciumarii a primi în cârciumi adunare de 

oameni la beuturi și la beții” și, prin urmare, Domnitorul ordonă oprirea cârciumilor „cu 

beții, cu lăutari, cu jocuri în cârciumă, nici partea bărbătească, nici femeiască”, învoindu-

se doar „vânzarea cu ocaua în vase de dus pe  acasă, iar nu de beut în cârciumă”. 

 În pitacul respectiv, se ordonă ispravnicilor și căpitanilor de la Dunăre, ca 

negustorii de la Giurgiu și Rusciuc să fie împiedicați a merge la Drăgaică până se face 

lazaretul.  

 În aceeași situație se aflau și neguțătorii din București care, datorită interzicerii 

participării la târgul Drăgaica, își vedeau afacerile falimentare, ceruseră domnitorului 

ridicarea acestei interdicții. 

 Anul următor, Vodă Moruzi oprise negustorii din București de a merge la târgul 

Drăgaica, dar apoi, prin „Pitacul din 12 iunie 1796 către Spătar”, domnitorul anulează 

restricția, dându-le voie, „în interesul comerciului”, cu recomandarea ca negustorii și marfa 

lor să fie dezinfectați la ieșirea din București prin zapcii de la marele Spătar, atât ei cât și 

lucrurile și marfa lor, în timp de câteva zile. „Iar care nu se va supune și se va împotrivi a-

și afuma marfa și lucrurile și pe sineși, să se bage în feare numaidecât și să-l trimită la 

domnie, ca să se pedepsească”.  

 În același Pitac se poruncea ca „la târgul Drăgaica, să orânduiască Spătarul ori pe 

Șătrarul Sandulache, ori pe Polcovnicul Anton ca să meargă la Drăgaică și acolo împreună 

cu Paharnicul Grigore Scărlătescu să stea napristan (imediat - n.n.) să facă fumuri multe și 

îndestulătoare împrejurul târgului și pe ulițe în rând, multe și dese, pe la intrările și ieșirile 

ulițelor, pe unde intră și iese norodul și să îndatorească pe toți ca banii să-i primească în 

oțet. Pentru vreo întâmplare să ia orânduiții din cei doi boieri vreo doi, trei ciocli curați, că 

să-i aibă lângă dânsul”. 

 Prin același document, paharnicul Grigore Hriscoscoleu este numit epistat la târgul 

Drăgăicei, cu recomandarea „de aproape îngrijire a măsurilor contra boalei ciumei”. 

 Chiar dacă s-au luat măsuri pentru desfășurarea târgului Drăgaica, fără să 

pătimească de pe urma epidemiei de ciumă, totuși apar și primele cazuri de îmbolnăviri, 

chiar în ceairul Episcopiei Buzăului. 

 În acest sens, Domnitorul trimite un Pitac, datat 12 iunie 1796, către ispravnicii de 

Buzău, prin  care le impută că n-au îngrijit de ajuns, deoarece și „acolo în târg s-a întâmplat 

molipseală în țigănia Episcopiei”. În respectivul document se arată că Domnitorul nu a 

putut opri târgul Drăgaica, dar că a ordonat dezinfectarea neguțătorilor la ieșirea din 

București, timp de câteva zile. 

 De asemenea, Vodă Moruzi le atrage atenția ispravnicilor să fie cu mare priveghere 

ca să se facă dezinfectarea poruncită, adăugând că a expediat în grabă pe baș-beșleaga 

(căpitan - n.n.) la hotarul de la Brăila, „ca să dezinfecteze pe cei care vor veni la Drăgaica 

din Brăila, ținându-i în lazaret câteva zile”.  
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 Prin Pitacul adresat Spătarului, din 24 iunie 1796, se precizează ca pe neguțătorii 

ce se întorc de la târgul Drăgaica să-i dezinfecteze împreună cu marfa lor și să facă lazaret 

5 zile afară din târg. 

 Târgul Drăgaica va avea mult mai mult de pătimit în timpul domniei lui Ioan Vodă 

Caragea (1812-1818), epidemia de ciumă izbucnind, încă de la începutul înscăunării sale. 

Ciuma bubonică declanșată în București, la 11 iunie 1813, s-a extins în toată țara, afectând 

și alișverișurile negustorilor din târgului Drăgaica. De-a lungul timpului, țara a mai fost 

bântuită de ciumă, dar acum flagelul a făcut mai multe victime decât în epidemiile 

precedente. Despre victimele ciumei, prințul Ghica scria: „se crede că numărul morților din 

toată țara a fost mai mare de 90.000”. 

 La acea vreme târgul se desfășura la Nișcov, dar prin repetate cereri către domnie, 

vodă Caragea decide, în ianuarie 1813, mutarea Drăgăicii la Buzău, hotărâre ce nu a fost pusă 

în aplicare imediat, din cauza epidemiilor de ciumă, aduse de armatele rusești din Asia. 

 Pentru prezervarea sănătății publice, Vodă Caragea hotărăște, în iunie 1813, 

închiderea tuturor bâlciurilor din Țara Românească. Anul următor, cu excepția câtorva 

târguri, care încep să funcționeze în afara satului sau a orașului, rămân închise bâlciurile 

mari de la Drăgaica (Buzău), Slobozia și Mizil, pentru că erau vizitate de negustori din 

sudul Dunării, din regiuni infestate. 

 Ciuma va reizbucni și în anii 1814, 1816 și 1818, târgul Drăgaica fiind oprit a mai 

funcționa. De altfel, la 10 iunie 1818, domnitorul Ioan Gheorghe Caragea emite un pitac 

prin care se menționează: „Staroste de negustori, fiindcă Târgul Buzăului ce se face la 

Drăgaică s-au oprit cu porunca Domniei Mele, ce s-au dat cu întărirea la anaforeaua 

dumnealor Veliților boieri, din pricina boalei ciumei ce este la Brăila, cum și afară în țară, 

îți poruncim ca un telal (telal - strigător de mezaturi) într-adins să o publicarisiți la toți 

neguțătorii de obște, cum că Târgul Buzăului este oprit și nu se face”. 

 În anul 1819, târgul a fost redeschis și domnitorul face public acest lucru, 

încunoștințându-i pe cei interesați din toată țara, prin următorul act: „Io Alexandru Nicolaie 

Șuțu voievod i gospod Zemle Vlahiscoe. Dumneavoastră ispravnicilor ot sud (...) vă facem 

în scire, că târgul Drăgaicei, ce este vestit și obișnuit a se face la 24 de zile ale viitorului 

iunie, la care vin neguțători și de la locuri depărtate și fiindcă în anii trecuți pentru pricini 

de boală se poprise, iar acum din mila lui Dumnezeu fiind sănătate, în toate părțile, este 

slobod, de aceea vă poruncim să o publicuiți aceasta în tot județul cu totdinadinsul, ca să 

se audă și în părțile vecine, cum că târgul Drăgaicei este slobod a se face, după orânduiala 

și obiceiul vechi și să îndemnați pe toți cei ce vor merge să-și facă alișverișul, de vândut și 

cumpărat, fiind acest folos obștesc și de primire să avem domnia mea înștiințare”. 

 Vremea a trecut și epidemiile de ciumă au fost eradicate, însă în locul acestora, în 

plin secol XXI, au venit altele, ce se numesc gripă aviară, pestă porcină și, mai nou, 

coronavirus. Vor trece și aceste epidemii-pandemii și târgul Drăgaica va trebui să-și 

continuie istoria și tradiția. 
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Țara lui Litovoi 

Roxelana Radu 

 

                          Oltenia de sub munte 

 

Litovoi (sau Litovoi Gorjeanul, așa cum îl numește 

Nicolae Iorga în scrierile sale ) reprezintă simbolul libertății și 

independenței neamului românesc. El este primul domnitor care 

refuză să plătească tribut ungurilor și moare pe câmpul de luptă, 

apărându-și cnezatul de pretențiile de suzeranitate ale acestora. 

Fratele său, Bărbat, îi va urma la tron. Voievodul Litovoi rămâne una din figurile 

de seamă ale neamului nostru, care și-a dat viața pentru a-și apăra țara. 

V-am spus toate acestea pentru că suntem în Oltenia de sub munte, pentru 

că tocmai ce-am trecut pe lângă Râul Bărbat, și pentru că tocmai ce mi-a trecut prin 

minte că țara mea nu va mai avea nicicând asemenea bărbați de stat, pe care uneori 

chiar numele i-a predestinat unei vieți de excepție, pusă în slujba țării.  

Iar noi mergem mai departe pe urme de istorie, și ne îndreptăm către Defileul Jiului, 

și mai apoi către mânăstirile Lainici și Polovragi. 

Despre Defileul Jiului nu poți să vorbești, trebuie să-l vezi. În două vorbe, 

aș putea spune că între munții Vâlcan și Godeanu, o șosea impecabilă străbate 

muntele și pădurea, trece peste ape tumultuoase și pe lângă puzderie de tunele și 

poduri. Depășirile sunt aproape imposibile din cauza serpentinelor și a pantelor. 

Însă nici oamenii nu apasă pedala de accelerație, ci merg încet, în parte pentru a se 

bucura de peisaj, în parte pentru a nu tulbura armonia și energiile locului.  

Am fost în masivul muntos Montserrat din Catalonia, în Pirineii francezi, în Alpii 

elvețieni... dar ce văd aici întrece cu mult tot ce-am văzut. Poate pentru că aici văd 

și simt în limba țării în care m-am născut și căreia îi aparțin.  

Însă marea surpriză a fost Mânăstirea Lainici. Până să ajung aici, crezusem 

că am văzut cam tot ce era de văzut, în materie de mânăstiri. „Nici pe departe...!” 

aveam să-mi zic în gândul meu, intrând în curtea sfântului lăcaș. „Frumusețea de-aia 
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e frumusețe, ca să nu poată fi pusă în cuvinte...”, îmi mai trece prin minte, în vreme 

ce privesc în jur. 

Mânăstire de călugări având viață de obște, Lainici e așezată între munți, 

într-un luminiș. Afară se aud numai paserile cerului și apa cea frumos curgătoare a 

Jiului, care trece prin spatele mânăstirii. Nu cred că am văzut vreo mânăstire mai 

frumoasă. Construită în stilul culelor boierești oltenești, cu pridvor și coloane de-

un alb strălucitor, Lainici are o măreție și o maiestuozitate care-o fac să pară așezată 

pe un piedestal. În dreapta ei se află o altă clădire - dependință, tot în stilul culelor 

oltenești, care are la mezanin un cerdac cu o masă și fotolii din răchită. De 

pretutindeni curg râuri de mușcate roșii ca sângele, care atârnă de-a lungul 

coloanelor albe cu care creează un contrast răsucit-fermecător.  

Am stat în cerdac preț de câteva minute, pentru a ne trage sufletul, timp în 

care am putut admira întreg ansamblul monahal. În stânga este biserica veche, care 

chiar dacă este mai mică și mai veche, are frumusețea aceea specială și caldă pe 

care numai patina timpului o poate da. Sau poate că aerul ei special e dat de faptul 

că  Tudor Vladimirescu însuși s-a 

ascuns aici, în straie călugărești, 

fugind din calea năvălitorilor turci. 

Cât despre biserica 

mânăstirii, ce să vă spun?!? Nu știu 

să fi văzut ceva asemănător. Totul 

este de-o eleganță și-o prețiozitate 

și-un bun gust care impun 

admirație și respect. Am așezat-o, 

în inima mea, alături de bijuteria 

arhitecturală numită Mânăstirea Curtea de Argeș... dar despre aceasta din urmă vă 

voi povesti altădată! 

Am încheiat drumurile zilei cu Mânăstirea Polovragi, unde o mână de 

măicuțe râvnitoare păstrează nestinsă lumina ortodoxiei. În spatele mânăstirii, se 

profilează pe albastrul cerului două creste de munți, între care se află un al treilea, 

mai scund și așezat astfel încât pare o șa care-i unește pe ceilalți doi. Între cer și 

pământ, odihnește pe-o pajiște mânăstirea, scrijelind 'naltul cu turla... 

Și a fost ziua a treia. Și am văzut că este bine. 

 

Mănăstirea Polovragi 
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              Poesis  Nicolae Gâlmeanu
  

                  Domnule 
                                                                                                             

Eu, subsemnatul de mai jos, cu numele de care 

nu m-a deposedat nimeni niciodată, 

din morți strămorți, angajat ca pompier, 

la secția de pompe funebre a unității pe care 

o administrați din tată-n fiu, fără 

să fi lipsit vreodată de la locul 

de muncă sau să fi beneficiat de vreo scutire 

medicală, și, neprecupețind nimic din viață, ca societatea  

mea muncitoare, să nu intre în incapacitate, 

pentru toată contribuția calendaristică, 

vă rog să-mi aprobați concediul de înmormântare pentru 

odihnă. 

  

                      Așa este 

 

Așa este, cum jocheul cu mâna plină 

de bucăți de zahăr cubic, din care ies 

aburi dulci, își ademenește calul, apoi 

îi închide pleoapele, și se ridică 

în șa, dând pinteni calului mort. 

 

         Ultima scadență 

 

Vine chitul și mă somează că n-am achitat, 

îngrijorat, îmi fac toate calculele de datornic, 

deci am plătit lumina și apa consumată, am 

achitat ratele pentru hârtia igienică pe care 

n-am scris niciodată despre scârbă, sunt 

la zi cu tomberoanele și lăturile de la stația  

de epurare, mă spăl pe mâini la chiuvetă, 

dar mâinile îmi rămân murdare și mă întreb 

cât datornic de mort sunt să locuiesc 

de când mă știu aceeași groapă comună  
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        Pândar la pământ 

 

Am trecut pe lângă mine, ca pe lângă un 

prieten, ca pe lângă o primă iubire, și voiam 

să strâng acea trecere-n brațe, nu mă vedeam 

trecând și nu auzeam sentimente, rămânea cineva 

înapoi și-nainte, ca un nimeni, gard de gard eram, 

neam de neam, casă de casă întârziam în acea 

înălțime de viață, stăteam toți pândar la pământ 

și ochii ni se loveau de drum, ca un poștaș 

cu o corespondență fără nici un destinatar. 

 

 Provizorat 

 

Locuiesc în acest trup ca într-o celulă, 

gata oricând de plecare, 

noapte de noapte aud cum celula 

îmi este macerată de alte celule, 

într-o zi voi scrie despre vinovatele imortele. 

 

 Lumea vopsită 

 

Primește-mă, Părinte, la ceruri înapoi, 

am fost plecat ca Pavel după Saul, 

să îl întorc din rătăciri acasă, noi 

povestim precum veleatul ce-a rămas 

din nașterea uitării într-un staul, 

smeriți, rugându-ne la iconostas, 

să n-adormim, Părinte, -nainte de-ai fi somn, 

să ne vedem, orbindu-ne-mpreună, 

mi-e teamă de copacul să devină om, 

ca un îndrăgostit de o morgană lună, 

privește-mă ce-a mai rămas dintr-o pictură, 

cum mă închin la imaginea ta ștearsă, 

de tot vopsita lume vândută pe-o arvună. 

 

(din volumul „Ascultă cum zboară mormintele” ce a obținut Premiul Național pentru 

Poezie la a 32-a ediție a Concursului Național de Creație Literară „Vasile Voiculescu” – 

Pârscov 2020.) 
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Valea Bălănesei 

Contribuția ardeleană la dezvoltarea  

satelor buzoiene de sub munte 
 

Prof. Dumitru SCOROȘANU 
 

 Numeroase studii geografice și de istorie au abordat rolul 

curenților de populație de pe versanții ardeleni ai Carpaților la 

dezvoltarea așezărilor rurale de sub Carpații Munteniei. Munții 

Carpați, coloana vertebrală a pământului românesc, au fost din 

timpurile cele mai vechi spațiul ideal pentru păstorii care 

practicau transhumanța către Lunca Dunării și Marea Neagră, 

unde își duceau turmele pentru iernat. Cunoscuți sub numele de 

bârsani, mocani și țuțuieni, păstorii ardeleni au beneficiat de o 

bună primire din partea domnitorilor români. Contribuția 

acestora la dezvoltarea civilizației unitare românești a fost importantă, dar nu singura.  

Deplasările definitive de populație la sud și est de Carpați au avut ponderea cea mai 

mare la dezvoltarea satelor buzoiene de sub munte. Geograful și pedagogul francez 

Emmanuel de Martonne, autor al unor lucrări de geografie a populației României, afirma în 

secolul trecut că populația văilor superioare ale munților se datorește în bună parte românilor 

din Transilvania. Ungurenii de peste munți și-au părăsit satele de origine încă din sec. al XIV-

lea, odată cu instaurarea regimului nobiliar-maghiar, acest fenomen accentuându-se în 

secolele următoare în condițiile prigoanei religioase. Astfel, mărginenii oieri sau agricultori 

din părțile Sibiului, Brașovului sau dinspre ținutul Ciucului își găsesc libertatea peste munți. 

Plaiurile Buzăului, situate în partea centrală a Curburii Carpaților, erau străbătute de drumul 

cel mare, care cobora fie pe apa Chiojdului, fie a Siriului, însoțind râul Buzău până la ieșirea 

în câmpie, către Brăila și Mare. Acest drum principal era completat în acele vremuri de poteci 

și drumuri secundare care coborau pe Valea Bălănesei, a Sărățelului-Berca și Valea 

Slănicului. Pe aceste văi, satele așezate în salbă au format importante zone de locuire înainte 

de constituirea statelor medievale românești, în preajma anului 1300. Începuturile au fost 

influențate de formele de relief, la care se adaugă elemente precum: pământul fertil, apa 

freatică aproape de suprafață, locurile de pășunat, adăpost de vânturi, sursele de sare. Pe văile 

înguste, lipsa suprafețelor în platou a determinat urcarea caselor pe versanți, în timp ce 

suprafețele destinate agriculturii erau situate în afara satului, pe goluri, jariști sau curături.  

Migrația ardelenilor în zona submontană a Buzăului, petrecută fără întrerupere până în sec. 

al XIX-lea, este ilustrată de mulțimea toponimelor, numelor proprii, tradițiilor, elementelor de 

etnografie și folclor. Pentru celelalte văi de sub Munții Buzăului, s-au scris multe pagini despre 

contribuția ardeleană la evoluția satelor. Astfel, pentru Valea Slănicului, ilustrată în studii 

realizate de muzeograful Doina Ciobanu și de prof. Dumitru Cristea, prezența ardeleană este 

demonstrată în localități precum Blăjani și Cernătești. Antropologul Theodor Enăchescu, fost 

secretar al Academiei Române, a demonstrat în urma cercetărilor efectuate în teren proveniența 
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transilvană a locuitorilor Văii Slănicului. Același lucru s-a realizat și pentru arealul Nehoiu-

Siriu-Gura Teghii. Mai puțin s-a scris despre prezența elementului ardelean în evoluția 

așezărilor de pe Valea Bălănesei. În primul rând, trebuie remarcat faptul că migrația de peste 

munți a fost permanentă secole la rând, dar nu masivă, cu deplasări de populație care să ducă la 

constituirea de așezări noi. Ne atrag atenția mai multe elemente de toponimie referitoare la 

localitățile Bozioru, Brăești și Brătilești. Aici, ca și la Lopătari, circulă legenda lui Negru Vodă 

și apare toponimul Scaunele lui Negru Vodă, pe apa Pârscovelului. Este o dovadă că teoria 

descălecatului, aflată la originile începuturilor statelor românești, păstrează încă urme în 

memoria colectivă a muntenilor buzoieni. La Brăești, în apropierea vârfului Războiul, legenda 

spune că voevodul Negru Vodă s-a luptat cu tătarii, luptă în care s-a distins căpitanul Goidea. 

Bătrânul Croitoru Gh. Nicolae își amintește că prin anul 1939, un țăran care a tăiat un molid în 

Poiana Războiului a găsit o săgeată de fier, predată atunci la un muzeu. La intrarea în satul 

Brăești, cum urci de la Bozioru, pe malul stâng al Bălănesei, un loc este numit Gaura 

Mocanului, unde în vechime și-a găsit sfârșitul în apele învolburate un cioban de peste munte, 

cu turma lui. La extremitatea de nord-est a satului Brăești, către satul Budești, din comuna 

Chilii, se află Podul Fundății, un platou pe care se practica agricultura. Tot aici apar 

toponimele Fundățica și Izvorul Fundățelu, întâlnite sub aceleași forme în zona Rucăr-Bran.  

Relevant pentru susținerea argumentației proardelene a originilor noastre, este și 

observația pe care o făceam la începutul anilor ’70 din secolul trecut, că Brăeștii păstrează 

încă așezarea grupată pe familii: Ciuculanii, Zigarii, Vasilcarii, Croitorii, Podoșii și 

Popoiegii. „Dicționarul geografic, statistic, economic și istoric al județului Buzău”, al 

profesorului Basil Iorgulescu, apărut în 1892 la Editura Socec, din București, consemnează 

pentru satul Brăești o proprietăreasă cu numele Măntoae (înaintașa Mănteștilor din centru 

satului?). Aceasta, pe la anul 1812, își împarte trupurile de moșie Episcopiei, schiturilor 

Găvanele și Poiana Mărului, ea retrăgându-se pe moșia Brăeasca, unde aduce locuitori din 

Transilvania, care au dat naștere satului Brăești. Informația este valoroasă, dar acest 

moment marchează doar o practică folosită de mulți proprietari ai vremii, în contextul unei 

politici promovate de domnitorii români care aveau nevoie de cât mai multe suflete, atât în 

Moldova cât și în Țara Românească.  

Mai jos, pe apa Bălănesei (apa Pârscovului), acest scenariu este repetabil în fiecare din 

satele înșirate de-a lungul drumului, până în lunca Buzăului. Dinamica mișcării populației 

este însă din ce în ce mai vie, pe măsură ce ne apropiem de vadul cel mare al drumului care 

lega Țara Bârsei de Buzău și de Brăila. În caietul de memorii al învățătorului Constantin 

Ungureanu, din Pârscov, decedat la vârsta de 102 ani (2010), găsim relatarea unui moment 

din trecutul familie sale venite la Unguriu din Transilvania, la o dată necunoscută. Cu ocazia 

reformei lui Cuza (1864), Nicolae Ungureanu, bunicul învățătorului, care avea patru cai și 

doi boi, a fost împroprietărit la Pietraru (Moșești) cu 15 hectare de pământ. Ei s-au desprins 

din grupul de la Unguriu și s-au stabili la Pietraru, informația confirmându-ne diseminarea 

efectivelor de ardeleni în localitățile buzoiene de pe Valea Pârscovului. În dealurile, nelocuite 

astăzi, de la Pietraru, a existat în secolele trecute o așezare umană înfloritoare, cu elemente 

de civilizație rurală remarcabilă. Se cuvine pomenit aici, măcar în scopul trezirii interesului 

celor care vor să salveze istoria noastră, că nivelul de inteligență și valorificarea acesteia prin 

muncă, inclusiv intelectuală, este demonstrat prin faptul că de la Pietraru s-au recrutat mulți 

dintre învățătorii și preoții din vale. Numai la Pârscov au profesat și s-au remarcat Ilie și 
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Gheorghe Manolache, Diogene Posmagiu, Aurelia Plăiașu, Nicolae Pietraru, C. Ungureanu, 

Ion Nica, Ion Savastița și alții.  

Unguriu este localitatea care înglobează cel mai bine atributele contribuției transilvane la 

geneza așezărilor buzoiene. Este atestat printr-un document emis de cancelaria domnitorului 

Pătrașcu cel Bun, la 10 mai 1555, în care este pomenită proprietatea Ungurei dată lui Udriște 

Slujerul și jupâniței Stanca. Alt document, din 6 august 1662, pomenește Mănăstirea Ungurei, 

zidită de clucerul Negoiță Mihălcescu, în care primii călugări sunt veniți din Ardeal. Satul s-a 

populat cu români de peste munți care s-au așezat pe lângă mănăstire, după un scenariu 

repetabil la scara întregii țări, în sec. XIV-XVI. Ce mai păstrează astăzi ungurenii din tradițiile 

ardelene și în ce măsură s-a păstrat conștiința spațiului din care au venit în urmă cu secole? 

Aparent nimic! Dar din listele de gospodari publicate în 2008 în monografia realizată de 

râmniceanul Constantin Marafet, descoperim 13 familii Mocanu, 13 Țuțuianu, 27 Ungureanu, 

40 Iosif, 32 Creangă, 16 Onu ș.a. Și ar mai fi ceva: parohia Unguriu are una din cele mai 

credincioase comunități, cu enoriași disciplinați și prezenți la Sfânta Slujbă.  

Localitatea Pârscov a beneficiat de condiții fizico-geografice favorabile pentru 

dezvoltare socială și economică, fiind așezată într-un bazinet deschis la marele drum 

comercial și istoric Buzău-Brașov. Cu atestare la 1515, a cunoscut de la început o dezvoltare 

superioară satelor din jur. Mulțimea așezărilor monastice, construcțiile aferente metohului 

Episcopiei Buzăului (sec. al XVI-lea) și o intensă viață economică, cu o componentă 

negustorească importantă, au facilitat o locuire intensă. Mișcările de populație sunt mai ample 

în acest caz și fac mai grea identificarea originii multor familii. În excelenta monografie 

„Viața și opera lui Vasile Voiculescu”, Ed. EuroPress Group, 2012, scriitorul Gh. Postelnicu 

realizează o valoroasă cercetare a originilor ardelene ale familiei marelui medic și scriitor. 

Excluzând originea albaneză sau sud-dunăreană sugerată de un contemporan, Gh. Postelnicu 

descoperă tulburat destinul lui Voicu Băcanul, plecat din cătunul Vale, din Săliștea Sibiului, 

ca și al altui flăcău din Țara Pădurilor, Ion Hagiu (Hogea), care își găsesc mirese la Pârscov 

după un periplu cu folos la Țarigrad și în Orașul Sfânt. Voicu și Ion au găsit la Pârscov nu 

numai neveste cu zestre mare, dar și locul în care și-au putut afirma calitățile indiscutabile de 

negustori și de proprietari. Ion Voicu, în aparență un mocan motolog, s-a căsătorit cu Maria 

(Marghioala) dintr-o familie de oameni înstăriți din Pârscovul de Jos, confirmând că „altoiul 

transilvan creștea bine în matca valahă”. El venise, cum afirmă Gh. P., într-o lume populată 

deja cu numeroase neamuri trecute aici dinspre Sibiu și Brașov. Familiile de băcani au scos 

la lumină, din prima generație, un produs genial, cum poate fi apreciat V. Voiculescu, având 

ca mamă pe Sultana Ioan (Hagiu) și ca tată pe Costache Voicu. 

Acesta nu este singurul exemplu care scoate la lumină originea de peste munți a unor 

locuitori. În jurul nostru au fost sau mai sunt încă descendenți numiți Bârsănescu, Danciu, 

Băcanu, Hodârnău, Băjenaru, Moroianu care au conștiința venirii de peste munți. Sunt 

gospodari și întreprinzători. Ei au cumpărat continuu pământ, au făcut negoț cu fructe și 

rachiu și au devenit importanți și respectați în comunitate.  

Încheiem pledoaria noastră pentru cercetarea trecutului local, cu inspiratele cuvinte 

ale aceluiași Gh. P.: „Urmașii ciobanilor de peste munți nu s-au pierdut în legendă. Ei pot 

fi întâlniți pe ulițele satului și în registrele de stare civilă”. 
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Poesis 
Emil Niculescu 

 
                    Caragiale  
 
Precum  în strâmt canonul de erminii – 

Cum văd chipuri de sfinți fața luminii – 

Distinct cum Sfânt Zugravul Pîrvu Mutu' 

A brevetat un brand român: rebutul. 
 
                    Septembrină 
 
Topiți de zăpușeli post-estivale, 

În  lipsă de morale minimale, 

Zavistnici înrolați ai unei bresle – 

Nu-s trei, cât magii-n, în jurul unei iesle – 

Mai au puterea (mi-amintesc și eu) 

Să facă selfie. Dar cu Dumnezeu. 

 

                   Recital Bacovia 
 

Plouă din greu, din cer deschise porți 

Fulgeră-autografe pentru morți. 

Fiu al lui Noe, Vasiliu George 

E finul acordor al astei orge. 

 

                   Proiect de lege 

D-nei Mirela P.                                    
 

Doctorii, care mundi ax i-s, 

Vor absolvire de mal praxis. 

Sfinte Pantelimon și Pann Antoane 

Iertați o derogare de canoane: 

Spitale de covid, nu de amor 

Lucrează într-un ritm îngrozitor. 

Sub molima cea grea care ne bate 

E rătăcit de pravili Hipocrate. 
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             Spre Crăciun 
                                   Leru-i, ler... 
 

Vorbe din vechi: „Ut  hora fugit vita”. 
Și-o zi de iarnă cu ochi somnoroși, 
Tentată de-a reitera ispita 
De-a merge în colind la eschimoși 
 
                     Mutații 
 

Lui Ion P.  Iacob 
 
Începe-o iarnă care pare că habar n-are 
Nici de zăpezi și nici de, crunt, gerul Bobotezii. 
Urși, prin montane urbe, nu intră-n hibernare, 
Ci-n tomberoane. Cât vor fi-n piață mieii, iezii? 
Născut în cin'ze-și patru, după marea ninsoare, 
Văd cum, în pandemie, și clima veche moare. 
 
                     Fiscalități 
 
Motto: Era o vreme de lacrimi... 
Mateiu Caragiale, „Craii de Curtea Veche” 
 
„Vreme de lacrimi”, lapoviță, zloate. 
Sosesc facturi ca niște șenilate, 
În timp ce gospodarul, prin cămări, 
Toma Necredinciosul, umflă dări. 
 
                      Cazonă 
 
Vechi amintiri: „Nimeni nu mișcă-n front!” 
Țările iau măsuri milităroase, 
Cine se mai încumetă-a fi tont 
Cu frica depășind calciul din oase? 
 
                      Reclamă 
 
Comerțul, patronat de Hermes, va subzista etern. 
Probă: la clinici „Sante”, chiar Maia Morgenstern 
Ne-ndeamnă, contra cost, de covid a ne testa. 
O să vedem, mai apoi cât și comment ça va. 
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„Buzoianul” Iorgu Iordan  

 

Emil Niculescu 

 
 

 Iorgu Iordan a fost, în succesiunea 

nașterii (Tecuci, 1888), cam al cincilea lingvist al 

țării într-o descendență ilustră: Alexandru 

Philippide-tatăl, Bogdan Petriceicu Hasdeu, 

Ovid Densusianu și Sextil Pușcariu. 

 La „Liceul internat” din Iași, în afară 

de o bibliotecă a liceului, formată mai mult 

din cărți cu caracter preponderent științific, 

exista și o „bibliotecă a elevilor”, la care 

aceștia cotizau cu 0,50 lei pe lună, și din care 

se achiziționau numai cărți de beletristică în franceză, germană și română (Dorin 

Tudoran, Nostalgii intacte, Editura „Eminescu”, 1982, p. 52-53). Spre a pune 

lucrurile în contextul epocii, vom adăuga că bursierii aveau 100 de lei pe lună; era 

vremea când leul avea acoperire în aur și cu 30 de lei puteau trăi doi oameni modest, 

dar onorabil. 

Conform mărturiei sale, într-o carte de interviuri „recoltate” de Valeriu 

Mangu, știa temeinic franceza, germana, italiana și spaniola, pe care le pot folosi 

în vorbire și scris. Pentru lectură, mă pot descurca bine în portugheză și în unele 

limbi romanice mai puțin cunoscute, ca, de pildă, provensala vorbită în sudul 

Franței.  

La Paris am studiat turca, învățasem chiar și alfabetul arab, însă l-am uitat 

repede (...) La Berlin am urmat cursuri de limba maghiară (...) lucru care m-a 

ajutat la recunoașterea împrumuturilor maghiare ale limbii noastre. Limba rusă o 

înțeleg destul de bine sub aspectul ei științific, în sensul că pot citi fără greutate un 

text de specialitate (p. 311)   Provensala a fost limba unui „concurs” al poeților de 

limbi romanice, inițiat de Gabriel Mistral, unde V. Alecsandri a prinit premiul 

pentru „Cântecul gintei latine” dar și al lui „Tartarin de Tarascon”, romanul lui 

Alphonse Daudet. Un poliglot a fost și Sf. Antim Ivireanu, georgian care, la 

București, cu sprijinul lui Constantin Brîncoveanu, a tipărit cărți de cult în arabă, 

pentru creștinii din Asia Mică. În privința limbii ruse, aici Iorgu Iordan are 

preferințele sale: lui Dimitrie, enciclopedistul premiat de Academia din Berlin, în 

1714, pentru „Istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman”, i-l preferă pe fiu, 

Antioh Cantemir, care a avut la dispoziție o limbă, rusă, în care se scria de multe 

secole. Cantemir nu a fost un literat propriu zis, pe când fiului său, da. Seniorului 
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i se concede calitatea de istoric autentic, de literat, comparabil cu filosoful italian 

Vico prin formula corsi e ricorsi (p. 145-146). 

În timpul retragerii în Moldova, prin 1917, se căsătorește cu Marioara, pe 

care o cunoscuse în august 1914, la Soveja (p.305), care, se confesează Iordan, era 

învățătoare. Făcuse școala normală de șase ani de la Iași, la „Mihail Sturza”, un 

fel de liceu pedagogic/ Știa de acolo franțuzește și nemțește destul de bine. 

Funcționase doi ani, între 1912 și 1914, la o școală primară din Buzău, unde tatăl 

ei era director (p.307). Vor rămâne în Iași, până în 1944, când Universitatea, din 

cauza apropierii frontului rus, este evacuată la Zlatna: între sfîrșitul lui martie și 

august, facultatea noastră era refugiată la Zlatna, lîngă Alba Iulia. Eu aveam 

gospodăria la Nehoiaș, în județul Buzău...(p. 367). 

Prețuia mult pe poetul și traducătorul Al. A. Philippide, dar era la curent și 

cu literatura buzoiană contemporană, între care scrierile lui Ion Gheorghe, cum 

reiese din motivația aceea că cel dintâi respecta cu sfințenie normele consacrate ale 

limbii, fără să vină niciodată cu așa-zise creații, mai ales din acelea care nu 

respectă sistemul limbii, gen Ion Gheorghe (p. 205). Datele provin din volumul: 

Valeriu Mangu, De vorbă cu Iorgu Iordan, Editura „Minerva”, 1982, 422 p. 
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Însemnări despre  MUSCELUL   

CĂRĂMĂNEȘTI 

 

Prof.  ILIE  MÂNDRICEL            

 

        În trecut și azi Buzăul a avut și are multe așezări umane cu numele Muscel. 

Consultând ultimul și cel mai complet dicționar toponimic, găsim arondate în timp 

Buzăului localitățile: Muscari, la Nehoiu, 1899; Musceleni, lângă Viperești, 1639; 

Muscelu, la Berca, 1621, înglobat la Pleșești; Muscelu, la Merei, 1603; Muscelu, la 

Pătârlagele, 1775; Muscelu, la Viperești, 1534; Muscelu Cărămănești, la Colți, 

1872; Muscelul Dării, înglobat la Izvoru Dulce, 1853; Muscelul Dării de Jos, la 

Merei, 1872; Muscelul Dării de Sus, la Pietroasele, 1872; Muscelul de Jos, la 

Viperești, 1581; Muscelul Sărății, la Ulmeni, 1624; Muscelul Sibiceului, 1622; 

Muscelul Țigan, la Viperești, 1872; Mușcelușa, la Siriu. Chiar dacă unele se repetă, 

mulțimea lor denotă că nu întâmplător au fost numite așa. Provenind din numele 

comun muscel, pronunțat și mușcel, cuvântul denumește un deal prelung, puțin 

înalt, cu povârnișuri domoale. Este un derivat românesc din munticel. Ca toponim 

indică un sat pe un astfel de deal. Iorgu Iordan îl crede „nume care descrie forma 

sau aspectul exterior al locului”, asociindu-l cu munte, muntișor, monteor,  muncel, 

munticel, muscel, „cu sens  vechi, originar de regiune la poalele unui deal sau 

munte”. 

 Apelând la toponimia istorică și urmând lui N. Densușianu, scriitorul Titi 

Damian afirmă: „Satul Muscel este păstrătorul numelui unui trib al Pelasgilor, al 

Moscilor (Moșinoecilor), de unde și denumirea mai târzie de moșneni, oameni 

liberi‟. Prezentând accesul spre satul natal, el îl descrie astfel: „Privit în orice 

moment al zilei, în orice anotimp, satul apare într-o solemnă măreție și o liniște 

maiestuaoasă. Simți că ceva misterios se întâmplă acolo. Cerul senin ca un pahar 

de cleștar uriaș, întors spre vârfuri, are deasupra locurilor cea mai pură culoare din 

lume, un albastru venit dinspre puritatea îngerilor, îngemănat pe margine cu verdele 

crud al pădurilor și crestat de vârfurile munților din jur. Pământul, cu energiile lui 

subtile din străfunduri, face ca această culoare unică în lumina cerului să pară că 

iese din adâncuri, iar clinchetul multor izvoare... par să aibă gust de agheasmă”. 

 Poposind acum pe tărâmul documentelor, primul act ajuns la noi cu numele 

satului Muscelul Cărămănești este din 5 sept. 1627: „Adică eu, Dragomir, feciorul 

lui Stan, nepotul Stoicăi Cătărescului, așa mărturisesc cu zapisul meu, să fie de mare 

credință la mâna vărului meu Stoicăi Motrună, feciorul Catarii Rață, cum să se știe 

că ș-au răscumpărat toată partea lui de moșie ce au fost zălogită la mine și vândută 

mai den nainte vreme și mi-au dat bani gata 3200 la mâna mea.   
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Și moșia să fie la mâna văru-meu Stoica Motrună den tot hotarul, anume în sat în 

Sibiceul Bratului, și în Bâsca Rusilii, și în Mușcelul Scăianilor, și în Pănătău și peste 

toate hotarele, și în câmp, și în apă, și în pădure. Și să se știe, să aibă bună pace de 

acum înainte văru-meu Stoica de către feciorii mei și de către nepoții mei, că ș-au 

răscumpărat moșia peste tot, cum scrie mai sus. Și s-au întâmplat la această 

tocmeală buni oameni marturi, anume Voinea și Stan, Radul, Vlad, Rusin, Tănasie, 

Macarie. Și pentru credință mi-am pus pecetea. Dragomir. Sept. 5: 7136 (1627)”. 

 Satul era numit și Mușcelul Scăianilor, deosebit de alte Muscele și 

dependent de obștea Scăenilor, din care se rupsese în sec. XVI, prin retragere la 

marginea moșiei a cetelor Caraiman și Mărculești. Lipsind un determinativ la 

numele satului, identificarea lui este dificilă. În 1628, 2 vecini tocmelnici ai lui 

Borcea și Anania din Sibiciu trebuiau să arate cui aparține locul de la Muscel, sat 

care putea fi cel de la Scăeni, Pătârlagele sau Viperești. 

 În 1650 Matei Basarab întărea preotului Tudosie din Sibiciu și cu cumnată-

sa Bria, femeia lui Neagul al lui Marco, ocini în Sibiciu, în Bâsca Rusilii și la Malu 

Roșu, în Muscelul Scăenilor, cumpărate de popa Tudosie și cu bărbatul Briei cu 

3600 aspri. Bărbatul Briei fusese moșnean înstărit, cumpărând cu bani, animale și 

produse pământ în jurul Muscelului. La 1668 câțiva dau zapis lui Stanciu și fratelui 

său, diaconul Ion din Muscel, că le-au vândut partea lor din hotarul Fâsâiților 

(Sibiciul de Jos), 12 stânjeni și din Muscel, din Bâsca Rusilii și din muntele Tegăi. 

Martorii Daniil egumen din Muscel și monah Paisie indică existența unui așezământ 

monahal la Muscel. Dovadă, un zapis din 1681 dat lui Mihalcea căpitan Cândescu, 

prin care Nastasia, fata popii Ioan, i-a vândut partea tatălui din Scăeni și din Ulmet, 

„ocina din Muscel și schitișorul Biserica, toată partea cu toate cumpărăturile mai 

vechi care le-au ținut tătâni-meu”. 

 O vânzare din 1684 a lui Tănase al Târcovului din Sibiciu către frații Radu, 

Stanciu și Ion Diaconu relevă legăturile moșnenilor cu Schitul Muscel. Obiectul 

tranzacției era moșia din Bâsca Rusilii, din Muscel și din Pănătău și cu „partea din 

mănăstirea din Muscel”, vândute cu 330 de bani și vaci mari 2 și un bou. Semnează 

ca martori ieromonahii Antonie, Serghie și monah Paisie.  

 Schitul Biserica sau Muscel a existat în sec. XVII-XVIII. Ceea ce derutează 

pe istorici este localizarea lui. Apare în acte cu hramul său și e plasat în 4 locuri 

diferite: la Bălănești (com. Cozieni), la Ulmet și Scăeni (com. Bozioru) și Muscel 

(com. Colți). Bălănești și Scăeni au fost obști moșnenești în plaiul Pârscov, județul 

Buzău, vecine cu cele din Colți și Sibiciu, plaiul Despre Buzău, județul Saac. Până 

în sec. XIX biserica Scăeni a avut hramul Sf. Dumitru, preluat de la fostul schit. 

Același hram îl poartă de la ridicare (1866) noua biserică din Muscel. Ulmetul, 

margine a moșiei Scăeni, prima așchie sărită din trunchi, a aparținut, după îndelungi 

dispute juridice, mănăstirii Berca și Episcopiei Buzău, dat de moșnenii Bălănești, 

plătind o vânzare a înaintașilor cu un pământ vecin, dar străin.   
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Actele litigiului precizează „codrul de pământ” Ulmet: din apa Bălănesei, între 

izvorul Zgâmbaciului și al Ursului, urcând spre Muscel până la cătunul Mățara. 

Schitul Sf. Dumitru era amplasat pe această limbă de pământ, mai sus, sub munte, 

„la fereală”, unde s-au ridicat lăcașurile de cult ale Athosului românesc, indiferent 

de timp și ctitor. Locul se numea Pe Văi, dar plasarea exactă a lăcașului nu se știe, 

memoria colectivă reținând doar că la un cutremur pământul s-a zguduit, s-a ridicat 

și coborât și, într-un huiet apocaliptic, curtea schitului a fost brăzdată de un șanț 

care s-a adâncit până a înghițit ca un balaur flămând biserica și chiliile. Șarpele s-a 

mai zvârcolit, s-a zbătut, împroșcând apă și nisip, iar următoarele spasme au astupat 

șanțul, înghițind totul ca și când nici n-ar fi fost. Spun vecinii că și astăzi răzbat din 

adâncuri dangăte de clopote. Nu le aud decât unii oameni și numai în unele zile (cea 

a hramului). Localizarea propusă nu s-a bazat doar pe legendă. Se sprijină pe acte, 

ca cel din 1781, „trăsurile moșiei Scăeni, partea medelnicerului Filipescu și a 

moșnenilor”. Siliștea ținea „din dealul apei, pre din sus de Schitul Ulmetu, pe 

Scursură, până în Vârfu Boziorului și prin Fântâna Tudosii până la Murătură”.      

 Schitul Sf. Dumitru fusese amintit din 6 iunie 1619, Gavril Movilă întărind 

mănăstirii Sf. Troiță de la Schit (Motnău) o ocină la Bălănești, cu care un Zota „a 

miluit pe Sf. Dumitru în Bănulești, iar după aceea sfânta mănăstire s-a pustiit de 

tot”, Zota dând ocina Motnăului. Pentru cumpărăturile lor, Caraimanii din Scăeni 

și Muscel obțin în 1701 o întărire a lui C. Brâncoveanu. Hrisovul ajută la stabilirea 

relațiilor de familie ale moșnenilor, la urmărirea domeniului lor și la lămurirea 

relației cu Schitul Muscel. Între 1631 și 1696 Radu Mărculescu, moșul 

Caraimanilor, Ion Diaconu și frații lui cumpăraseră numeroase moșii la Sibiciu și 

în jur, iar altele veniseră ca zestre de la soții din rândul moșnenilor sibiceni. Între 

altele, cumpăraseră „schitul din Muscel cu tot ce ar avea el, care este făcut de moșul 

lor Calen și cu popa Ioan și cu Stoica Târcovul, să aibă a-l ținea cu bună pace de 

către Mihalcea stolnicul, pentru că așa s-au înțeles ei de bună voia lor … precum 

am văzut domnia mea o scrisoare a lui Mihalcea stolnicul la mâna lui Radu 

Caraiman și a fraților lui întărită cu iscălitura și cu leat 7190” (1682). Apoi, „din 

mănăstirea Muscelului, toată partea lui Tănase, feciorul lui Stoica pârcălab din 

Sibiciu de Jos‟ a fost cumpărată de Caraimani „în 1684 cu 10 taleri, 2 vaci mari și 

un bou mare‟.Toate tranzacțiile se fuseseră „cu acte în regulă, precum am văzut 

domnia mea toate zapisele cumpărătorii acestor ocine la mâna Radului Caraiman și 

a fraților lui‟. 

 Despre schitul Sf. Dumitru hrisovul afirmă că dintre ctitori doar Stoica 

Târcovul nu era din Scăeni, dar cum drepturile lui fuseseră cumpărate ulterior, 

putem afirma că Schitul Muscel a fost ridicat de moșnenii Scăeni, pe moșia lor, în 

sec. XVII, probabil după catastrofa de la Ulmet. Calen Mărculescu a fost strănepot 

lui Bedonciu, unul din moșii pe care „umbla‟ moșia Scăeni, fiul lui Marco, frate cu 

Neagu și tatăl lui Ion Diaconu, Radu Caraiman, Stanciu și Stoica.  
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 Deși în 1678 Muscelul exista, Gheorghe Duca nu-l enumeră printre 

schiturile scutite la 12 ianuarie. Îl găsim însă în cartea de milă dată la 18 iunie 1714 

de Ștefan Cantacuzino, în cea din 16 febr. 1731 a lui Mihai Racoviță, în cea din 

1733 de la Grigore Ghica, nu și în cea din 1720 a lui Nic. Mavrocordat. Tot în 1720, 

la 27 apr., Mușat logofăt Lungeanu dăruise schitului Ulmet niște vii la Bălănești. 

După moartea lui Mușat, popa Stanciu, ginerele său, întărește dania în 1737, „iar de 

nu le stăpânește sfântul schit, să aibă a lua via îndărăt”. 

 Că moșnenii Scăeni ctitoriseră schitul Muscel explică grija lor de a-i asigura 

condiții materiale bune. Astfel, prin zapisul din 1759 Cârstian sin Avram Croelescu 

îi donează moșia lui din Scăeni, „încă și din Siliște, loc de casă, un loc arător și 

dintr-alte locuri câte să vor alege”. Actul era semnat și de Rafail călugăr din Scăeni, 

dăniaș și el Muscelului în 1760 cu „4 fălcii de fân, la Murătoare, din izvorul 

Vracniții în sus”. Dania lui Rafail a fost contestată de urmași. Iată motivația și 

sentința instanței: „moșia a fost a lui Spiridon călugărul, pe mirenie Ștefan. Din 

Ștefan au rămas Nedelea, fata lui Ștefan. Nedelea au făcut pe Rafail. Rafail au făcut 

dania. Jăluitoarea (tot Nedelea) este fata lui Rafail. Care se vede că nu iaste după 

cererea Nedelii, ci Rafail au fost moștenitor și bună iaste dania, iar cerea Nedelii 

iaste fără cale”. 

 Următoarea știre despre Muscel este din 1783, de la Costandin sin Vasile 

din Posobești, ginere lui Stanciu diacon din Muscel. Murindu-i soția la o soră de 

acolo și „fiind vremea în răzmirița muscalilor, n-am putut căuta eu și au căutat soru-

sa Ilina și ș-au zălogit partea ei de moșie la soru-sa și i-au făcut și diiată soru-sii”. 

După război, la socoteală, Costandin dă cumnaților, mai primind ceva bani, ocini 

în Muscel, Scăeni, Bălănești și Fâsâiți, „iar la Proșcă și Pârscov să stăpânim 

frățește”. Ulterior, soțul se crede înșelat și lasă prin diata din 1822 ca fiul Stanciu 

să continue judecata, ceea ce acesta face, pierzând în final. 

 O adeverință dată de vecinii din Muscel și Scăeni în 1790 lui Ioniță, soțul 

Irinei de mai sus, confirmă că muntele Stâna Leului fusese vândut de Calen 

Caraiman lui Amet Beșleaga. Murind Calen, turcul luase în silă 24 de taleri 

despăgubire de la socrul lui Ioniță, cu toate că „moșia i-o au stăpânit frații lui”. Tot 

în 1790 satul Muscel apare pe harta militară austriacă Specht. Memoriile 

generalului Bauer, și ele cu hartă și o listă de sate, menționaseră la 1778 Muscelul 

împreună cu Scăenii. Amintim altă hartă, deși mai târzie, harta rusă din 1835, pe 

care găsim satul Muscelul Cărămănești, cu 36 de case.   

 Un articol al preotului Gh. Florescu amintește un pomelnic din 1798 al 

vechii biserici Muscel cu hramul Sf. Voievozi. Vecin Muscelului a fost schitul 

Vornici. O jalbă pentru acesta, jefuit de pretinșii ctitori Minciunești, adresează 

episcopiei în 1800 popa Neagu din Trestia și Istrate Mazil din Muscel. În 1813 

logofăt Mihalache enumeră locurile date pentru a împlini partea popii Neagu, 

printre ele și „1 cezvârtă loc la Curmătura Muscelului”. Popa Neagu a fost egumen 
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la Schitul Aluniș între 1803 și 1808. O listă cu capitația din 1829 a Isprăvnicatului 

Saac enumeră și satul Muscelul Cărămănești, iar Isprăvnicatul Buzău este sesizat 

despre „sate ce se găsesc pe hartă și nu sunt trecute la capitație: Muscelu (Buduie) 

și Văvălugile”. Se răspunde că „la Muscel îi zice și Buduie, iar celălalt tot așa au 

ținut de satul Scăeni”. După revizuirea listelor județene, în iulie 1831 se publică un 

„extract de suma plugarilor‟ birnici din sate, unde găsim satul nostru cu 61 de 

familii dajnice, din care 5 scutite, având de plată 915 lei. Muscelul și Valea Boului 

erau atunci sate integral moșnenești. Moșia Muscel se stăpânea de Colțeni și 

Cărămănești, 61 familii și 16 feciori de muncă. În 1855 numărul moșnenilor era de 

96, toți birnici. 

 Marea realizare a perioadei regulamentare a fost Catagrafia din 1838, primul 

recensământ modern, cu numele tuturor din familie, vârstă, stare civilă, defecte, 

profesie, pogoane lucrate și vite. La Muscel se înregistrează 67 familii, plătind 2010 

lei impozit. În acest an debutează învățământul public la sate. Muscelul 

Cărămănești a avut atunci candidat de învățător la pregătire pe Nicolae popa 

Gheorghe, dar școala începe la 1843, în localul construit la Muscel și cu ajutorul 

Alunișului. Învățătorul era Stan Vasile, flăcău de 18 ani, birnic plugar. Tot el 

figurează și în statul de plată pe trim. II din 1848, primind de la 121 de familii din 

cele 2 sate 54,18 lei. Satul apare la 1840 pe o listă a orașelor și satelor Valahiei, dar 

ortografiat greșit-Mușcel către Mănești, plaiul Buzău. 

Mihai Cărăimănescu sin popa Dobrișan moștenise pământ la Scăeni, dar locuia în 

Muscel. Jalba lui din 1841 reclamă că, deși plătise toate cheltuielile moșiei din 

Scăeni, nu primise nici un venit, ba i se tăiase și pădurea. Cere despăgubiri și 

repunere în drepturi. Episcopia revendică în 1842 dania lui Rafail din 1760 către 

Schitul Muscel, fâneață stăpânită acum de preotul Gheorghe care refuza să o cedeze. 

Lipsind la judecată, el pierde, episcopia primind abia după alți 10 ani 31,26 lei 

despăgubire de la preotul din Muscel. 

 O hotărnicie a moșiei Sibiciu de Sus se execută în 1850. Cum moșnenii 

sibiceni aveau pământ și la Muscel, hotarnicii A. Lambru și C. Ciochinescu 

delimitează acest teren în partea în partea nord-estică a Muscelului, „de la gura 

Izvorului Ruginos, hotarul pe Izvorul Muscelului în sus, pe piscul Rotăriilor în sus, 

până în lunca Pănătăului sau a Predealului. De aici tot pe slemne, prin Vârful Epii, 

până la obârșia Văii Ulmetului, se învecinește cu moșia Ulmetul sau Bălănești a 

sfintei Mănăstiri Berca. De aici, tot pe slemne, apucând spre miază-noapte până în 

Lacul Samarului, se învecinează cu moșia Scăeni a moșnenilor Scăeni… Și de aici, 

din capul Samarului, cu linie dreaptă, înjugându-se cu moșia moșnenilor Colțeni, 

trage la Fântâna Cabzulii și de aici merge linie dreaptă la obârșia izvorului … din 

Piscul Vătraiului, de unde, apucă Izvorul Ruginii, o ia prin capul moșiei Trestioara 

a sfintei Mănăstiri Berca și merge la Izvorul Muscelului, unde se încheie ocolul 

acestui trup‟.  
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 Întrerupt la revoluția din 1848, învățământul sătesc se reia cu greu și la 

Muscel în 1859, prin candidatul Crăciun Toma. O statistică din 1861 informa că 

satul Muscelul Cărămănești, cu cătunul Valea Boului, număra 134 de case, cu 149 

de familii și aparținea comunei Colți, plai Buzău. În 1863-64 Crăciun Toma învăța 

40 de copii, iar anul următor, când avea 29 de ani și 3 clase primare pregătire, preda 

la 22 de copii, din care 7 în clasa a II-a, proveniți de la 324 locuitori din cele 2 sate. 

 La 1871, din motive care ne scapă, școala de la Muscel nu mai funcționa. În 

acel an, la hotărnicia moșiei Scăeni, deși Schitul Sf. Dumitru nu mai exista, el avea 

drept de proprietate pe 20 de stânjeni, danie din moș Croelescu, stăpâniți încă din 

1813, de la hotărnicia lui  D. Sărățeanu. În 1872 apare și dicționarul lui D. 

Frunzescu, primul care amintește localitatea noastră: „Mușcelul Cărămănesc, sat în 

județul Buzău, plaiul Buzău, component al comunei Colți de Sus‟.       

„Statistica eclesiastică a Eparhiei Buzăului” din 1877-1878 înregistrează biserica 

întreținută de comună Muscelul Cărămănești cu 24 de pogoane pământ, 120 de 

familii și 600 de suflete, preot Gheorghe Dumitru, 44 de ani, practicant, cântărețul 

Crăciun, seminarist, salariu 20 lei/an, lucrând 4 pogoane de pământ și paracliserul 

Toader, practicant, salariu 20 lei/an, lucra 4 pogoane de pământ. Precum vedem, 

pământul era la mare căutare, chiar și între rude el se vindea cu bani buni, în 1880 

Nicolae Constantin din Muscel dădea cu 225 de lei ginerelui său Ștefan Giurgea 

Ilie din Bozioru jumătate stânjen arător și 1 de izlaz la Sibiciu, 2 stânjeni la Muscel, 

6 prăjini loc cu pomi în Siliștea Muscelului, cu loc de casă. 

 După transformarea țării în regat (1881), prin reorganizarea administrativă 

din 1887 satul urmărit rămâne tot în comuna Colți, una din cele 17 ale plaiului 

Buzău. O descriere a comunei face prof. B. Iorgulescu în dicționarul său din 1892. 

Amintim doar că proprietăți mai importante erau Aluniș (statul), hotarul Colți de 

Jos, Colți de Sus, Parte din Bâsca și Cărăimănești, ale  moșnenilor Colțeni și 

Mușceleni (prim moș Caraiman). „Mușcelul Cărăimănesc, cătun al comunei Colți, 

situat pe un platou înalt și cu o posițiune admirabilă; are 350 de locuitori și 92 de 

case, împreună cu cătunașele alipite lui: Camburu, Mățara și Seciu. Moșia Mușcelul 

Cărăimănesc are 320 de ha., din care 82 ha. pădurea Vârful Goșii, fânețe, izlaz și 

curături. Proprietate în devălmășie a moșnenilor. Tot aici se află și puternica 

sorginte de apă minerală – Mușcelu”. 

 La sate instituțiile de bază au fost școala și biserica. Anul 1902-1903 găsește 

la Muscel pe Elena Popescu, suplinitoare, studii externatul secundar și în 1905-

1906 pe Alex. Nițescu, normalist, provizoriu în 1881 și cu definitivat din 1900. 

Printre parohiile rurale aprobate prin Decretul regal nr. 1540/5 aprilie 1894 

figurează în Parohia Colți biserica filială Muscel, hram Sf. Voievozi (corect, hramul 

nou Sf. Dumitru). În 1899 cei 51 de copii din Muscel mergeau până la școala Colți 

4,7 km., peste văi, dealuri, izvoare și cu pericol de animale sălbatice. Banca 

populară „Albina” ia ființă la Muscel în 1913 cu 105 membri, capital social vărsat 
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18931 lei, depuneri spre fructificare 10821 lei și un fond de rezervă de 1036 lei. Ea 

activa și în 1933 cu 192 de membri, împrumuturi 823730 lei și profit 54232 lei. În 

anul școlar 1904-1905 Școala Muscelul Cărămănești, cu 5 cătune arondate, avea 

învățător cu definitivat, copii recenzați 141, înscriși 66, urmau regulat cursurile 55, 

prezenți la examen 57, promovați 46, absolvenți 2. 

 În anul 1912 Muscelul și Valea Boului aveau împreună 86 clădiri, 93 

menaje, 409 locuitori, din care 87 moșneni și 6 fără pământ. La Muscel activa banca 

populară amintită, o moară pe benzină, se ținea târg anual pe 8 noiembrie, ziua 

vechiului hram. În 1921 la Muscel erau 87 de moșneni. Prima împărțire 

administrativă a României Mari făcută prin Decretul regal 2465/25 sept. 1925 

menține satul nostru în comuna Colți, în 1930 el înregistra 407 locuitori. În acest 

an, urmare a Decretului regal 4036/7 dec. 1929, satele Muscel și Mățara sunt 

arondate Boziorului, împreună cu care compuneau comuna mamut a Pârscovului, 

una din cele 20 ale județului Buzău. Bine că măsura a durat doar în anul 1930, când 

am găsit în registrul de nașteri al Boziorului persoane născute la Muscel și Mățara: 

Popa Maria, părinți Stere și Eleonora, n. 5.03; Radu D-tru, părinți C-tin și Maria, n. 

4.07. etc. În 1931 învățătorul Ion Lupu din Bozioru înființează pentru Buduile și 

Muscel Cooperativa forestieră „Samarul”. Comuna Colți avea în 1933 4 școli, la 

cea din Muscel, din 99 de copii recenzați fuseseră înscriși 57, învățător Gh. Voinea, 

37 de ani, căsătorit, cu diplomă din 1916, numit în 1920, 12 ani vechime, definitivat, 

2 gradații, salariu brut 3650 lei. 

 Date demografice complete se obțin după recensământul din 1941. 

Muscelul Cărămănești (plus Seciu) înregistrau 93 de clădiri, 90 de gospodării și 380 

de locuitori. În același an, recensământul agricol edifică asupra numărului 

exploatațiilor agricole și uneltelor folosite. Satul urmărit (cu Seciu) avea 92 de 

exploatații agricole, majoritare cele cu până la 5 ha și folosea ca unelte 35 de 

pluguri, 36 grape, 12 rarițe și 55 de căruțe. 

 După război prioritățile noii conduceri politice a țării se schimbă și ele. Nu 

insistăm asupra lor, amintind doar că prin Legea 5/1950 pentru raionarea 

administrativ-economică a teritoriului R.P.R. satul urmărit aparține comunei Colți, 

raionul Cislău, din 1952 în regiunea Ploiești, în 1954 alipindu-i-se oficial cătunul 

Mățara. Ultima împărțirea administrativ-teritorială a țării (Legea 3/1968) revine la 

unitatea administrativă de bază, județul, iar comuna Colți (numită din 1956 Între 

Sibicii) își reia vechiul nume. 

 În 1983 se publică o listă cu protoieriile, parohiile și slujitorii bisericești ai 

Eparhiei Buzăului. În Protoieria Pătârlagele găsim și Parohia Muscel, Colți, cu 

biserica parohială „Sf. Dumitru‟” ridicată în 1866 și biserica filială Valea Boului, 

hram „Sf. Voievozi”, an necunoscut. Ultima jumătate de secol a adus și pentru 

Colți, ca și pentru majoritatea comunelor zonei, o scădere demografică accentuată. 

Se subînțelege că pentru Muscelul Cărămănești scăderile au fost și mai dramatice.  
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Marile evenimente ale lumii au trecut și peste satul nostru, tulburând rostul 

localnicilor, smulgându-i din mijlocul familiilor și ducându-i în locuri de unde 

unii nu s-au mai întors. În 2015 scriitorul Titi Damian, om preocupat ca istoria să 

nu alunece-n uitare, a ridicat lângă biserica Muscel un Monument al eroilor din 

satele Muscel, Mățara și Camboru. Iată conținutul plăcii comemorative: 

„Trecătorule prin viață, roagă-te pentru noi și pentru mamele noastre care ne-au 

plâns. Pomenindu-ne, vom trăi! Primul război mondial: Bucur Frățilă, Bucur 

Moise, Crăciun Ion, Dima Ion, Dimian Ion, Dimian Manea, Dumitru Gheorghe, 

Dumitru Ștefan, Finta Dumitru, Finta Ilie, Frățilă Dumitru, Gheorghe Ion, 

Gheorghe P. Ion, Gherase Nicolae, Grigore Z. Nicolae, Grigore Dumitru, Ioniță 

Petre, Marcu Cuza, Marcu Gavrilă, Mihai Ion, Mihai Mihai, Neacșu Constantin, 

Negoiță Ion, Petre Ilie, Petre Nicolae, Popa Gheorghe, Popa Ion, Popa Toader, 

Radu Ion, Stoica Dumitru./ Al doilea război mondial: Cpt. Voinea S. Nicolae, Sg. 

m. Gherase C. Stelian, Plt. m. Damian N. Ștefan, Sg. m. Ștefan I. Ștefan, Cp. 

Paraschiv C. Gheorghe, Cp. Damian C. Ion, Cp. Dragomir C. Gheorghe, Fr. 

Crăciun C. Gheorghe, Fr. Gheorghe M. Ion, Sd. Boerescu I. Ilie, Sd. Damian C. 

Vasile, Sd. Diaconescu J. Constantin, Sd. Dima Gr. Dumitru, Sd. Dobre I. Ion, 

Sd. Neacșu Gr. Niță, Sd. Nica Gh. Nicolae, Sd. Nica Gh. Ștefan, Sd. Nicolae Gh. 

Ștefan, Sd. Rotaru P. Dumitru, Sd. Tănase E. Ion, Sd. Untea C. Zaharia‟. 

 Oprim aici înșiruirea noastră de date despre satul rămas la mai puțin de un 
sfert din ce fusese altădată, convinși fiind că cititorul și-a putut face totuși o 
imagine despre minuscula așezare umană din Subcarpații Buzăului. Este foarte 
dificil să comprimi o jumătate de mileniu de istorie în câteva pagini, să alegi 
faptele semnificative care să dea impresia de viață reală dintr-un asemenea stup 
uman. Coordonatele majore ale acestei lumi au fost dintotdeauna munca 
pământului, credința în Dumnezeu, dragostea pentru cei apropiați, pentru neam și 
țară, ca și setea de cunoaștere, de învățătură. „Focurile vii” care au ars mereu pe 
dealurile Muscelului și în inimile muscelenilor au fost hărnicia și grija pentru 
pământ, biserica, școala, datinile strămoșești și viața slobodă, curată și frumoasă 
ca cerul de deasupra și ca locurile pe care au trăit și au murit înaintașii. 

 „Însemnările” noastre se circumscriu unei tendințe istoriografice tot mai 
evidente în ultima vreme, de aplecare asupra vieții umililor, în cazul de față un 
sat de la poalele munților, asemănător, dar nu identic cu multe altele. Marele 
nostru istoric Nicolae Iorga spunea că numai atunci când fiecare loc își va avea 
propria istorie vom putea scrie cu adevărat istoria națională. De aceea, este 
reconfortant și încurajator să gândim că vor veni după noi și alții care vor încerca 
să adune frânturile de viață risipite, spre o mai dreaptă cinstire a Muscelului și 
a oamenilor săi. 
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Poesis  
Alexandru PRIPON  
 

 
 

 

Proces-verbal 
 
Noi 

Nenumăratele personalități 

Ale acestui personaj bizar 

Care vă este 

Abia cunoscut 

Constituite în ședință de lucru 

Dincolo de el 

Și de noi 

Am decis următoarele 

Chipul lui ne este străin 

Privirea lui 

Surprinde impecabil 

Neesențialul 

Vocea lui 

Imită norii 

Rătăciți prin ograda 

Zburătoarelor prea puțin 

Înaripat 

Iar gândurile lui 

Rezidă în vremuri 

Trecute 

Uitate 

În consecință 

Ne dezicem 

De tot ceea ce 

Reprezintă 

Existența lui umilă 

Și vom porni 

Separat 

Pe calea noastră 

Lăsându-l pe sărmanul 

Neinspirat 

Lipsit de sine 

Și de orice (altă) personalitate 

În acel loc 

Unde ideile își construiesc 

Cavou 

Și vorbele 

Își schimbă sensul 

Rescriind istoria 

Cuvinte la joacă 
 
Și îți spun, 

Bunule neprieten, 

Ghidul nostru 

Printre aceste speranțe 

Este gândul îndrăzneț 

Că vom fi, 

Cândva, 

Liberi să ne alegem vârsta 

La care încetăm 

Să fim copii 

Sau măcar să ne prefacem 

Că nu vom mai muri 

Vreodată. 
 
Saltul întru timp, 

Vocea din noi 

Care cheamă păsările cerului 

Să ne poposească 

În suflete, 

Razele de neuitare 

Sau chiar 

De-abia amintire 

Străpungând negurile 

Cu forța inimaginabilă 

A șederii veșnice 

Aici.  
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Gânduri fără zăgaz. 

Cuvinte la joacă... 

 

Prizonieri 

 

Am fost duși 

La marginea destinului 

Croit impecabil 

Cu un număr mai mare 

Ca să ne regăsim 

În el 

În noi 

Și mai târziu 

Când visele noastre vor fi mai mici 

Iar conturul nemuririi 

Abia vizibil 

Dincolo de fantasme corpolente 

Nimicuri vorbărețe 

Ori de umbra noastră 

Dezorientată 

Ajunsă în partea greșită 

Cu ferestre zăbrelite 

A devenirii. 

 

 

Toamnă 

 

Descercănez acest veac 

Cu frunze amare 

Căzute din zbor prea curând, 

Îmi vindec durerea de suflet 

Cu un petic de soare  

Și încerc să-mi aduc aminte 

Uitând. 

 

Iar dacă eu sunt nu înseamnă 

Decât așteptare,  

Priviri ridicate peste veac, 

Cu frunze amare și un petic de soare 

Îmi acopăr speranțele, zâmbind, 

Apoi tac. 

 

Mi-e dor de mirarea dusă 

Palid în zare, 

Sub soarele blând sângerând, 

Descercănez acest veac 

Cu frunze amare 

Și uit să nu-mi amintesc. 

Prea curând. 

 

Cerere 

 

Subsemnatul, 

Abia descifrabil, 

Cu deosebit respect, 

Izvorât din amintiri dureroase, 

Vă rog să binevoiți a-mi elibera 

Cuvântul, 

Înlănțuit pe marginea 

Unor locuri comune 

De veci. 

Menționez că eliberarea 

Îmi este necesară 

Pentru a fi utilizată, 

Cu discernământ, 

În relațiile cu aceia 

Care contemplează cerul 

Ca pe un acoperiș 

Aproape comod 

Și consideră vorbele 

Modalități greoaie 

De exprimare 

A necesităților stringente 

Privind satisfacerea 

Unor instincte 

Adânc îngropate 

În fiecare dintre noi. 

Cu același respect, 

Semnez, 

Datez, 

Adresez 

Și mă retrag 

În colțul meu ferit 

De mine. 
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Vioara de mai 

                                

                                                                        Gina Zaharia

 
      Părinții mei au avut o vioară. O făcuse tata, demult, 

dintr-un trunchi de nuc cântăreț. În fiecare noapte urcau 

împreună pe portativ și se răsfățau ca niște copii în valurile 

Prutului.   

      Dimineața o așeza după ușă, apoi pleca la treabă. Mai 

târziu cânta mama, cu grijile pe umeri. Dar cânta de se 

umpleau dealurile de note.  Îi ascultam pe fiecare și 

credeam că au venit îngerii la noi acasă, doar cât ne arate 

raiul.  

      Într-o zi însă, vioara s-a stricat. Tata a luat-o cu el s-o 

repare, iar mama a așteptat multă vreme cu privirea spre 

cer. De atunci n-au mai cântat niciodată, iar eu m-am 

întrebat dacă și viorile Stradivarius se pot îmbolnăvi de plecare?! 

       În prima noapte de mai i-a auzit iarăși cântând. Nu mă puteam înșela, nimeni 

n-ar fi egalat măiestria părinților mei. Nimeni!  

Am dat fuga să chem vecinii, apoi am îngenuncheat cu fața spre locul de unde 

veneau sunetele vrăjite.  

      Dar numai eu îi auzeam. Oamenii au ridicat din umeri și au plecat la casele lor. 

Am stat nemișcată ore întregi, fermecată de ceea ce primisem în dar: un concert! Se 

umpluse casa de aplauze, păsările cerului ieșiseră în grabă din cuiburi și se 

înșiraseră pe garduri, iar păpădiile erau niște turte mici gata să se aprindă.  

      Mai întâi mi s-au arătat la fereastră, apoi i-am văzut  măsurând încăperea unde 

trudiseră o viață. Semănau cu niște miri coborâți dintr-un tablou. Tata purta o 

cămașă de in cu mânecile suflecate până spre cot, iar mama avea o rochie cu flori 

de mac. Câteva s-au și desprins în joacă și au rămas acolo, pe preș.  

      Am întins mâna spre ei, dar mi-am dat seama că visele de mai dispar în bătaia 

vântului.   

       Imediat, nucul nostru s-a umplut de viori și semăna cu mama îmbrățișându-și 

pruncii. Undeva, un tren își umpluse vagoanele cu sunete, iar tata urca într-un altfel 

de copac să mai pregătească o vioară.  
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Morarul 
 

Cred că toate morile de vânt au fost ale lui. I se spunea morarul. Savică nu era 

de la noi din sat, așadar, nici moară nu aveam. Dar am văzut odată, într-o vale, o 

vârtelniță care se juca în apa unui iaz și un bărbat așezat pe o buturugă, privind atent 

zbenguitul acela misterios. Chipul senin emana lumina din suflet. Pentru că în 

groapa aceea cu apă spumoasă și pietricele fine, se antrenau toate gândurile sale. 

Mai degrabă se spălau de griji, că o fi avut vreo câteva mii și se tot înmulțeau. Adică 

se porneau așa, peste coastă, niște umbre, se închideau într-un cerc și se apucau de 

vorbă. Vorbeau tare, altfel nu s-ar fi plâns graurii de insomniile nesfârșite din urma 

secerișului.      

Dar nici Savică nu se lăsa: nu o dată l-am auzit vorbind cu moara lui veche și 

harnică, ci de câte ori se întuneca. Îi povestea cum a cărat, pe umeri,  șindrila,  și 

cum a pus căpriorii să aștepte  în iarbă. Apoi pietrele. Le-a dat de-a dura și a alergat 

iute să le oprească în buza iazului. Piatra mică era mai iute decât sora ei cea mare, 

dar nu isprăvea treaba că se și plictisea. Se uita după toți mărăcinii, număra boabele 

de grâu venite de pe ogor și le ruga să vegheze. Poate ciutura care-și îndrepta 

cocoașa  în praful drumului vechi, poate puiul de ciocârlie cu aripa agățată în ciulinii 

Bărăganului,  ori coasa ruginită în ierburi mai înalte decât merii pădureți.  

   Când se pornea vântul, Savică privea văzduhul umflându-și cămașa cu 

pleavă și se bucura. Iar când era vreme bună, măcina toate grijile deodată și le 

arunca în iaz. Să le înece, să le mănânce peștii, să tacă pe vecie. Le-ar fi adunat și 

pe-ale sătenilor, dar se formase,  între ei, un hotar al singurătății care trântea mereu 

poarta în urma lui. Morarul se încrunta și pornea neputincios la vale, să-și descarce 

necazul în iarbă. Uneori adormea cu capul pe câte o ferigă și ea necăjită.    

În fiecare noapte se auzeau copitele ciutelor, trecând în turme, să se adape.  

Lângă iaz le așteptau hrana pusă de morar. Că nu era bucurie mai potrivită decât să 

știi că poți alunga foamea cu un bob de grâu năzdrăvan și nici curaj mai mare decât 

să  faci ecou cu zările și să te bucuri că efectul de bumerang te face atât de puternic 

încât orice fulger devine o scânteie în ochii oceanului!  

Într-o zi însă, s-a ascuns după pietrele sale. A apărut mult mai târziu, într-o 

poveste.  Ținea strâns filele unei cărți frumos colorate,  să nu cadă niciun amănunt. 

Și ce frumos era sunetul morii, și ce fermecată era cascada prafului de grâu care a 

umplut sacul timpului!  
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Poesis  Mihai Marian 
 

Ney, corpul 3 

 

calc înadins și apăsat în toate bălțile. 

la adăpost de ploaia torențială, 

un bărbat mic de statură 

cu păr rar și cocoașă în piept 

mă privește nedumerit. 

strig: în anul 1812 o iarnă timpurie  

s-a abătut asupra Rusiei. 

fără adăpost, 

fără hrană, 

soldații francezi au murit cu miile din cauza gerului. 

strigă și el: în anul 1812 o iarnă timpurie  

s-a abătut asupra Rusiei. 

fără adăpost, 

fără hrană, 

soldații francezi au murit cu miile din cauza gerului. 

țin, 

ține 

și ținem deasupra capului un cer 

care își modifică poziția 

gravitațional cu mișcările bolnavului. 

împreună strigăm: în anul 1812 o iarnă timpurie  

s-a abătut asupra Rusiei. 

fără adăpost, 

fără hrană, 

soldații francezi au murit cu miile din cauza gerului 
 

 

oloid 
 
cred în tine,  

știu că exiști chiar dacă  

nu ai cont de socializare, 

chiar dacă mai mereu pleci  

exact în mijlocul conversației. 
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cred în tine când spui „dormi, e încă devreme“,  
 
când deschizi larg ferestrele,  

când seara, deși ne întoarcem  

pe același drum acasă,  

farurile noastre nu luminează  

pe marginea șoselei același orb slab și înalt, aceleași cețuri melancolice și verzi.  
 
cred în tine, chiar dacă  

plutesc ca un chiștoc de țigară-n rigolă,  

chiar dacă creierul meu nu are nicio vină. cred, pentru că accepți un joc periculos                       

cu sârmă ghimpată în loc de ochi  

și metode exacte de-a provoca durerea 

 

 

sferoplast. cișmigiu  
 
e nefiresc să te uiți după femei  

atât de dimineață  

îi spune o femeie rotofeie  

unui lucrător la salubritate  

care mătură aleile parcului  
 
rânjetul lui e verde  

mersul ei cheie  
 
aprind o țigară  

în patria preafericiților                                   

cu toții dorm duși  
 
dincolo de porțile grădinii  

în epigastrul orașului  

melc gigantic  

timpul se târâie pe șinele de tramvai 
 
ferestrele sale mate  

nu te lasă să vezi pe cine duce și unde  

în urma lui începe să ningă  

alerg să strâng câțiva fulgi  

cu care să umplu perna realității  

 

încă mai sper într-un somn bun 
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Poesis  Andrada Maria Oprea 
 

Antiserum  

 

suntem singure, Cloe, 

noi, femeile, suntem mereu singure  

alegi să trăiești într-un troler  

știi dintotdeauna că viața ta  

se deschide înainte și după plecare când  

fiecare își așază durerile așa cum l-a învățat mămica  

iei oglinda din portfard și urmărești  

ochiul stâng umezindu-se  

                                             timp de 2 secunde 

                                             doar pentru tine 

                                             cel mai profi machiaj din lume 

 

Dual 1 

 

Un gând repetat, imatur 

că sunt cea mai mare bleagă existentă 

little spoon în blândețe & înțelegere 

imediat după  

învăț să mă mișc  

între norii protectori 

& my true self 

 

câteva acte de prezență mă țin ancorată 

chiar și-așa  

încă puțin chinuită, puțin câș 

un stickman din plastilină 

cu aspirații la înțelepciune 

 

aștept contextele favorabile 

discuțiile cu prietenii 

mutările 

forțările neașteptate 

să-mi confirme 

că știu bine care-i treaba cu healing-ul  
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îți încerci corpul cu degetul până se simte din nou sigur 

îmbrățișezi genunchii  

lași lumea să fie posibil dureroasă 

posibil surprinzătoare 

un bloc de 10 etaje 

ale cărui ferestre se luminează sincron uneori. 

 

Dual 2 

 

Nimic singular 

supradoză de simțuri 

dă-mi piele de găină & stroboscoape 

umple-mi gura cu Milka & Kinder Bueno 

pune-mă să testez toate parfumurile din Kendra 

în timp ce-mi cântă-n difuzoare Clejanii 

iar sufletul ăsta prăpădit  

un cocoloș de vată înmuiat în dulcețuri  

va deveni rapace 

pentru câteva ore  

terapia 

practicile somatice 

rutina 

nu vor mai avea nimic de îndreptat 

(deși nu e nimic de îndreptat la tine 

nu e nimic în neregulă cu tine) 

sufletul ăsta prăpădit 

se va deschide-închide-deschide-închide 

ca ușile unui lift ai cărui senzori simt mereu prezența cuiva  

strecoară-te repede 

mișcă-ți picioarele ca negresele la double dutch 

așa  

suprasolicită-mă 

nu e nimic mai comod decât să scrii din teama de a nu o lua razna 

deși fir-ar să fie 

nu ăsta e sufletul 

sărăcuțul de el. 
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Poesis  Laura Cozma 
 

extrapolare 

 

mă gândesc 

cum ar fi ca pământul să guste 

din paleta unui pictor 

să fim un arbitru al celuilalt 

și să ne măzgălim unul pe altul 

 

eu 

ți-aș solidifica toate culorile 

într-o pată picturală 

pentru ca imaginarul să fugă 

cu toate viețuirile de geniu nebun 

ochii verzi i-aș fasona 

într-o lacrimă de lumină 

 

oare tabloul creierului 

se rupe în viață? 

 

câteodată 

nu puteam suporta imaginea din oglindă 

acum văd 

culorile desprinzându-mi-se de trup 

precum un alt eu 

stă prins de halatul eternului alb                                          

 

 

Pisica recită de pe blocul 28 B 

 

Mai bine taci. Cuvintele sunt ca o sabie 

cu care despici cruzimea în trei felii de pizza.      

Prima puțin picantă - gonește 

speranța celorlalți că într-o zi vor fi și ei buni 

la ceva nesemnificativ. 

A doua presărată cu piper negru - pentru a 

alunga oamenii din jur 

și a rămâne un singur degustător, tu.  
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Ultima felie plină de ciuperci - otrava 

sau preaslăvirea cu minciună. 

 

Faci un copil să renunțe când 

întorci farfuria goală ca și cum el nu și-a dorit  

niciodată nimic. 

 

Cred că perfecțiunea e pentru tine 

o mare imperfecțiune.  Devii o altă specie 

a umanității, sperând 

să prinzi durerea de gleznă. Atunci 

poemele ți-ar izvorî veșnic din galaxia 

duplicată în L. 

 

Umbra neagră a gurii spunea că sunt 

femeia fixată definitiv la țărmul inimii, 

femeia pe care nu o vei înlocui niciodată. Dar 

noaptea te sărută pe buze, 

după petrecerea din club cu prietenii 

patul gol e umplut cu următorul trup. 

Inima se golește tot mai mult, iar pisica 

supraveghează de pe blocul 28 B. 

 

Dacă ai fute o călugăriță 

te-ai purifica de ură și îmbiba în mine?      
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     Pagini de jurnal:  Vara lu’ ‘72 
       

                                    Călin Ghețu 
 

Nimic nou sub soare! O vară caniculară, cu obișnuita 

secetă prelungită… 40 de grade la umbră și vreo 60 la 

soare. 

Ca să nu mai ocolească pe la podul Mărăcineni, 

țăranii din Focşănei și Vadu Pașii treceau gârla de la 

marginea orașului, dintr-o parte în alta, la picior. Buzăul 

scăzuse mult de tot, apa nu ajungea nici până la genunchii 

unui copil de 10 ani. Ca întotdeauna, țăranii se rugau lui 

Dumnezeu, în biserică și la crâșmă, să le dea oleacă de 

ploaie, căci, altfel, „e jale, Doamne”! 

 Orașul părea și el adormit pe vecie. Pe la amiază, vitrinele, autobuzele, 

străzile  și oamenii se iveau anevoie dintre perdele grele de praf. Dacă priveai mai 

atent, vedeai cum până și ciorile, vrăbiuțele și rândunelele lăsau în urma zborului 

lor o dâră fină, al unui praf cenușiu spre auriu, care plutea, apoi, minute în șir, până 

se așeza, în cele din urmă, pe acoperișurile caselor, pe capotele celor patru getax-

uri staționate lângă „Baia Comunală”, peste crupele cailor înhămați la căruțele care 

cărau de toatele, de la pepeni roșii și galbeni, până la cărămizile făcute de țiganii 

din Costești sau Calvin, de la lemnele de ars iarnă în sobele de teracotă până la 

bălegarul folosit de sârbii din „Dorobanți”, ca îngrășământ, în grădinile lor de 

zarzavaturi… 

 De mai bine de o lună, elevii și studenții intraseră în vacanță. Unii erau 

plecați la munte sau la mare, alții în drumeții scurte și mai ieftine, prin împrejurimi, 

pe Valea Buzăului sau pe cea a Slănicului, alții își petreceau ziua spălând sticle și 

borcane, strânse de pe la vecini și rude, pentru a le vinde și a face rost de bani pentru 

un pachet de țigări, o bere-două cu gașca și o seară la discotecă, la sfârșit de 

săptămână, la „Sindicate”…  

 În această perioadă,  CRÂNGUL, cu verdeața și răcoarea sa seculare, a fost, 

este și va rămâne cel mai iubit loc pentru buzoieni! Aleile sale erau luate cu asalt 

de zeci de pensionari-bunici și de împătimiții șahului în aer liber, dar și de cupluri 

de adolescenți îndrăgostiți, tăcuți sau gălăgioși, de singuratici timizi, încercând să 

fure un zâmbet sau măcar o privire încurajatoare de la domnițele îndrăznețe care se 

tot fâțâiau în sus și-n jos, de pe un trotuar pe altul, cu mini-jupele lor, inventate, 

zicea mam-mare, de „Necuratu’”. 

 La „Terasa trandafirilor” chelnerii erau asaltați pur și simplu de clienții 

doritori de un platou cu mici și muștar, o bere rece AZUGA sau un VERMUT 
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dulce-amărui cu sifon, lângă o friptură de porc și o salată de castraveciori murați 

sau varză roșie. 

 Ceaușescu se hotărâse să semneze acordul de îndatorare la FMI, primul de 

acest fel în istoria țării, dar diplomații occidentali acreditați la București începuseră 

să-i prezică debarcarea din motive de exacerbare a cultului personalității. Efuziunea 

apropierii lui de Svoboda și de ceilalți lideri ai „Primăverii de la Praga” trecuse de 

mult și acum ne pregătea „Tezele din iunie”. Elena-doamna încă nu ieșise la rampă, 

Nicușor, student la „Fizică”, se întrecea cu Jean Mizil în cuceriri amoroase… când 

nu pregătea, împreună cu Vladimir Tismăneanu, simpozioane studențești dedicate 

Tovarășului și Tovarășei, în Aula de la DREPT. 

 Buzăul redevenise județ, scăpând de tutela celor de la Prahova! 

Somptuosului „Palat Comunal” i se va adaugă, în scurt timp, o ternă „Casă Albă” 

pentru a merge administrația mai bine.  

 Zi și noapte, se construiau fabrici și uzine noi, blocuri cu 4 etaje… ba și cu 

8 sau 10, având la parter puncte alimentare, frizerii, croitorii pentru dame și bărbați, 

marochinării, ateliere de reparat televizoare, radiouri, ceasuri, umbrele și tot felul 

de buticării solicitate de cetățenii și cetățencele urbei, că doar puterea era a noastră, 

a tuturor! 

 Recoltele agricole creșteau de la un an la altul. Se vedea asta și la ZIUA 

RECOLTEI, când se consumau cantități impresionante de must și pastramă eco. 

Dupa aia, nu prea se mai vedea nimic. 

 Și demografia duduia. Populația orașului depășise suta de mii și se apropia 

de recordul istoric de 150, care va fi atins peste câțiva ani…  

 Sate întregi de țărani își abandonau bătătura pentru a deveni orășeni cu 

patalama la mâna și apartament la bloc. Și, puțin mai târziu, dacă știau să facă 

economii, puteau achiziționa un TV Diamant și o mândră și rezistentă „Dacia” de 

Colibași. 

 În „societatea civilă” juvenilă de atunci încă mai persista ecoul 

manifestărilor care marcaseră sărbătorirea centenarului liceului meu, „B. P. 

Hasdeu”, în sala celebrului teatru „Moldavia”, care se va prăbuși la cutremurul din 

‘77, ne mai apucând propriul centenar. Îmi mai aduc aminte de două concerte la 

care am mers împreună cu niște vecini melomani și cu pickup-uri autohtone acasă, 

pe la sfârșitul anilor ’60, începutul anilor ‘70. Primul, al unui englez cumsecade, 

Michael Bolton, și al doilea, al grupului „Phoenix”, cu Nicu Covaci, Josef Kappl, 

Mircea Baniciu … Oh, tempora! 

 Biblioteca județeană intrase în zodia fructuoasă a directoratului lui Alex 

Oproescu.   

 „Viață Buzăului”, singurul ziar care apărea pe plan local, se tipărea în zeci 

de mii de exemplare săptămânal și ajungea în cele mai îndepărtate colțuri ale 

județului, deși se spunea că redactorii nu aveau decât un TRABANT la dispoziție.  
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 La EXPERIMENTALA se livra gospodinelor din oraș, la prețuri 

„avantajoase”, bulion „clasa întâi”, gros, gustos şi fără e-uri, dar și ardei capia, 

castraveți și pătlăgele. La fotbal, România, cu Rică Răducanu, zis Tamango, în 

poartă, cu Cornel Dinu, zis Procurorul, în apărare, și cu Nicolae Dobrin, zis 

Gâscanul, în atac, a pierdut barajul în fața Ungariei, pentru calificarea la Europenele 

din acel an.  

 Carevasăzică, așa cum spuneam la început, nimic nou sub soare! [...] 

 Dar s-a întâmplat și o minune, despre care voi relata în continuare, chiar 

daca voi fi contrazis de agnosticii de serviciu. Într-o noapte de august, a anului la 

care am făcut referire și în titlu, hodoronc-tronc, la sfârșitul unei complexe și 

incendiare seri cultural-educativ-formative și distractive, la discoteca lui Dan 

Anton, cu transpirație abundentă, cu lumini multicolore sclipind continuu, sunet dat 

la maxim, fum de țigară și cu dans nebun pe cântecele lui Jimmy Hendrix, Uriah 

Heep sau Janis Joplin, unui prieten disperat, probabil, de perspectiva unui început 

de săptămână anost, i-a venit o idee pe care ne-a împărtășit-o cu un glas obosit și 

răgușit: „Ce-ar fi, băi, s-o tăiem mâine la tabăra aia de la Ciolanu?” Am răspuns 

într-un glas: „Miştooooo”! 

 Și așa, în dimineață următoare, la 7,30, eram aliniați frumos în Autogară 

pentru a ne urcă în cursa care trebuia să plece spre Măgura la ora 8, dar care din 

motive tehnice, explicate nouă de către domnul șofer, „va mai întârzia doar un pic”. 

 După noaptea petrecută în discotecă și după un somn influențat de emoțiile 

ineditei expediții, unii dintre noi ofeream un prilej de uimire, deloc pozitivă, pentru 

ceilalți participanți la traficul de dimineață: muncitori care se întorceau acasă după 

schimbul de noapte, învățători și profesori navetiști, funcționari de pe la primăriile 

comunelor din jurul Buzăului, tehnicieni și ingineri agronomi, asistente și medici 

„de țară”, inspectori șefi și adjuncți de pe la Sanepid, Forțele de Muncă, Pompieri 

și alte inspectorate porniți pe controale inopinant-anunțate! 

 Soarele se ridica încet-încet pe cerul infinit și albastru spre bleu, iar noi 

așteptam tăcuți, dar mândri nevoie mare de statutul, nedivulgat încă, de studenți ai 

patriei, cu frizuri nemaivăzute sau foarte rar zărite prin modesta autogară buzoiană, 

îmbrăcați în blugi americani de Focșani, peticiți și inscripționați de fiecare, cum 

s-a putut mai… vizibil, în față, pe dungă sau la dos, cu FLOWER POWER și 

MAKE LOVE NOT WAR, cu nelipsitele cămăși înflorate, cât mai stridente, „pour 

les connaisseurs”! 

 Așa cum prevăzuse domnul șofer, cu o precizie aproape japoneză, mașina   

s-a așezat la drum spre orele 9 și jumătate, spre disperarea aproape contondentă a 

celor peste 50-60 de călători normali, amintiți puțin mai sus, care, după ce au 

fluturat abonamentul prin față domnului conducător auto, au luat cu asalt cele 42 de 

locuri pe scaune, ocupându-le în fix 50 de secunde, spre stupoarea noastră 

paralizantă. Mai fusesem noi martori la buluceli din astea artistice prin filmele cu 
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cascadorii lui Szobi Cseh, în trenurile care duceau vara la mare, la Costinești, sau 

iarna la Serbările Zăpezii, în autobuzele 68 și în tramvaiul 26, care traversau 

Bucureștiul, dar ceea ce vedeam atunci le întrecea pe toate... 

 Oamenii se trăgeau unii pe alții înăuntru sau, dimpotrivă, se împingeau în 

afară, poșetele, sacoșele pline cu pâini luate de la oraș, să le ajungă o săptămâna 

întreagă, cu salam Victoria și parizer de Buftea, cu un șir, două de covrigi 

tradiționali zburau, ca niște păsări mari, alb-negre, colorate și mute, pe deasupra 

capetelor noastre. Oamenii se cunoșteau bine între ei și-și permiteau să se gratuleze 

cu expresii obișnuite în limbajul așa-zis popular, cu trimiteri la mumă, sfinți, organe 

ale trupului uman, ba chiar și la câteva elemente de astronomie. În propoziții și fraze 

scurte, răcnite sau doar șoptite printre dinți. 

 Striviți și înghiontiți cu spor de ceilalți ghinioniști, ca și noi, dar cu mult mai 

multă experiență în rezolvarea unor asemenea situații de criză prin mijloacele de 

transport în comun, cu care ne disputam spațiul vital dintre cele două rânduri de 

scaune, tăceam mâlc, strângeam din buze a neputință, suportam senzația, aproape 

sadică, a rostogolirii broboanelor de sudoare din vârful capului pe șira spinării,  

până-n chiloți și mai jos, într-un amestec olfactiv anesteziant venind din toate 

părțile.  

 Șoseaua era flancată, pe dreapta, de cursul molcom al răului Buzău, pe care, 

pe atunci, încă nepoluat și distrus de zeci de balastiere, legale și ilegale, se mai putea 

pescui cu ușurință câteva bucăți de mrene și cleni, obleţi, carași și crapi. Era încă 

îndepărtată vremea când, anual, se va strânge de pe acest curs de apă milioane de 

peturi, tone de pamperşi, câini morți, sticle și borcane sparte, caroserii de epave, 

sobe, cărucioare vechi pentru copii, gunoaie menajere și industriale... 

 Am rezistat cu stoicism aproape o oră, cât a durat expediția până la punctul 

terminus, unde ne expira tichetul de călătorie, Măgura, convinși fiind de vorbele 

înțelepților că „tot ceea ce nu ne omoară, ne face mai puternici” refuzând, în 

inconștientul nostru, să-i dăm dreptate inginerului american aerospațial Murphy cu 

a sa lege universală, potrivit căreia „ceea ce începe rău, se termină și mai rău”. 

 Nu vă mai spun cât de fericiți am fost atunci când am văzut, pe stânga 

șoselei, indicatorul „Stația Măgura”.   

 Izbăvitor semn bucata aia de tablă! De gânduri negre și cuvinte urâte 

nerostite, la adresa nu numai a aproapelui, ci și la aceea a șoferului, a celui care a 

conceput autobuzul așa de neîncăpător, a celor care nu au vrut să lase geamurile 

măcar puțin întredeschise, în timpul drumului, a celui care a avut ideea de a face 

această excursie și, în sfârșit, la adresa propriei persoane, că n-am ales pentru  

această frumoasă zi de luni, ștrandul din Parcul Tineretului, aflat la o aruncătură 

de băț de casa mea, cu toate atracțiile sale efemere, dar lesnicioase! 

 Deci, luase sfârșit calvarul… și aveam în față perspectiva stenică a ajungerii, 

în câteva zeci de minute la obiectiv! Ar fi exagerat să spun că am coborât din autobuz! 
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Mai potrivit ar fi să spun că ne-am prăvălit, că niște saci cu cartofi, transpirați, ciufuliți 

și bodogănind fiecare în felul sau, încercând totodată să ne asigurăm că am recuperat 

toate sacoşile, pungile și pachetele cu care ne-am urcat în autobuz.  

 Mai întâi să facem rapid apelul! Gabi prezent, Gioni prezent, Dan prezent, 

Vali… Petrică… Nico… George… Teo… Suntem toți! Suntem și întregi! Gașca e în 

formulă completă! Să ne uităm puțin și la bagaje! Rucsacurile nu prezintă urme de 

violare. Sacoșele, de asemenea. N-a atentat nimeni la conservele noastre de pate, de 

fasole cu cârnați, la cutiile de brânză topită, la roșiile, castraveții și ceapa de Săpoca! 

Chiloții, tricourile și geacă de fâș erau la fund rucsacurilor, protejând sticloancele cu 

tescovină bună, de casă, cu  vodka poloneză, indispensabile într-o asemenea aventură. 

 Urma să înaintăm vreo sută cincizeci – două sute de metri și, apoi, s-o cotim 

la stânga și să intrăm pe drumul din pădure. Și care duce, urcând ușor și trecând pe 

lângă Spitalul Nifon, unde era director ad vitam celebrul doctor Adrian Ionescu, pe 

lângă carierele din care se extrăgea piatră de calcar și gresie sarmațiană, folosite din 

vremuri îndepărtate de oamenii locului în gospodărie sau la confecționarea 

obiectelor de cult, pe lângă Muzeul crucilor în aer liber de la Fântână Rece, pe lângă 

zmeurişuri îmbietoare, arbuști de alun, mere pădurețe dulci-acrișoare, soc negru și 

roșu, pe care nici nu trebuia să te întinzi prea mult pentru a le culege, poieni și 

desișuri din care ne așteptam să se ivească vreo vulpiță dezorientată în căutarea 

vizuinei sau, doamne ferește, vreun Moș Martin morocănos și atras, că de-un 

magnet, de parfumul paradisiac răspândit în aer din tufișurile încărcate de fructe și 

flori sau de la înălțimea arborilor de fag, paltin, mesteacăn și ulm. Și tot așa, un 

traseu mirific, de 3-4 kilometri, până la ctitoria Doamnei Neaga – soţia voievodului 

muntean Mihnea al II-lea, prin secolul al 16-lea, Mănăstirea Ciolanu, unul dintre 

cele mai importante podoabe monahale din Eparhia Buzăului și Vrancei. 

 Tabăra era peste drum de mănăstire. 

 Ne-am luat picioarele la spinare și, voinicește, ne-am pus la drum. Aveam 

tot timpul din lume. Soarele încă nu ne ajunsese deasupra capului. Remontaţi 

miraculos, probabil și de aerul proaspăt pe care-l respiram acum, ne simțeam și mai 

motivați în a da piept cu noutatea absolută pentru fiecare dintre noi, cu  „Tabăra de 

sculptură în aer liber” de la Ciolanu. De ce i-or fi zis inițiatorii „de la Măgura”, nu 

puteam înțelege atunci. Și nici nu era cazul să ne batem capul cu asemenea chestiuni 

minore. Trebuia, în schimb, să ne gândim unde vom trage la noapte! Adică unde 

vom pune și noi capul să dormim, după o zi destul de agitată și încărcată în 

evenimente: în chiliile de la mănăstire sau în aer liber, în comuniune cu fluturii, 

muștele, țânțarii și alte jivine deloc prietenoase cu persoanele simandicoase, ca de-al 

de noi, orășeni get-beget, studenți cu legitimațiile ștampilate la zi, fără restanţe 

pentru la toamnă, impetuoşi, vorbitori de limbi străine, băieți fini, ce mai... 

 Chiliile, am aflat destul de repede, erau ocupate mai ceva decât hotelurile 

de pe litoral în vârf de sezon, adică în procent de 250 %...  
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 Așa că a rămas a două variantă… 
 Am campat, în consecință, pe dealul vis-à-vis de mănăstire. Am desfăcut la 

repezeală câteva conserve și o sticlă de apă vie…, ne-am întremat puţin, am dat o 
raită prin împrejurimi, admirând cu gurile căscate şi cu sprâncenile ridicate statuile 
din primele două ediții. 

 Tabăra începuse în 1970. Nume celebre... creații pe măsura creatorilor: George 
Apostu, Mihai Buculei, Liana Acsinte, Napoleon Tiron, Adina Țuculescu, Nicăpetre, 
Horia Flămându, Dumitru Pasima, Florin Codre, David Serth, Gheorghe Coman… Nu 
înțelegeam noi prea mult, dar nu puteam fi indiferenți la senzația de forță, înălțare și 
profunzime ideatică, cu sensuri pline de religiozitate, mitologie, senzualitate și 
patriotism, la sugestia că libertatea creației este absolută într-un asemenea loc și că 
talentului artiștilor li se adaugă harul binefăcător al naturii dumnezeiești din jur... 

 ICAR-ul Lianei Acsine, TATĂL ȘI FIUL, de George Apostu, PIATRĂ DE 
IZVOR, de Gheorghe Coman, A FOST ODATĂ…, de Nicăpetre, OMAGIU LUI 
TUDOR, de Florin Codre, CUPLU, de Horia Flămându… sunt doar câteva dintre 
cele 32 de pietre însuflețite, care mi-au plăcut și mi le-am notat pe un carnețel, 
pentru a mă făli cu ele mai târziu în fața colegilor de la facultate, care nu aveau așa 
ceva în locurile de unde veneau ei, din Ardeal, din Banat, din Oltenia, Dobrogea 
sau Moldova, ba unii chiar de dincolo de granițele României! 

 Călugări mai tineri sau mai bătrâni, săteni de prin împrejurimi, singuri sau 
cu nevestele și copiii după ei, vizitatori experți sau năuci, ca și noi, se învârteau 
brownian printre statuile albe configurând ipostaza unei lumi atât de diferită de 
aceea din care venisem noi! O lume imaterială, dominată de albul de calcar și 
verdele crud al ierbii și al pădurii din apropiere, de loviturile surde în blocul de 
piatră care se transforma, de la o zi la altă, în zbor infinit, coborâre în infern, omagiu, 
bucurie și durere, strigăt și șoapte... 

 Instantaneu, obișnuitul derizoriu și cenușiul existențial din care veneam 
s-au spulberat, ca prin farmec, sub puterea magică a unei baghete însuflețite de harul 
artiștilor revărsat într-un cadru natural unic și binefăcător! Treceam de la o statuie 
la alta, nu călcând pe tăpșanul dintre ele, ci plutind înfășurați în acordurile unei 
simfonii care, chiar dacă nu eram pregătiți să o descifrăm, ne umplea inimile și 
sufletele de bucurie și mândrie.   

 Chiar am fost contemporani cu o minune irepetabilă! [...] 
 Carevasăzică, aşa cum spuneam la începutul şi pe la mijlocul acestui text: 

nimic nou sub soare! Peste drum de Mănăstirea Ciolanu s-a ridicat o grădină cu 256 
de pietre vorbitoare despre sufletul românesc. Minunea de la Ciolanu a răsărit sub 
ochii noștri!  Am avut ochi şi nu am văzut! Prea mulți nu am crezut în ea şi suntem 
pe cale de a o pierde! Derizoriul şi cenuşiul revin peste noi. Doamne, iartă-ne! 
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În ’77, la cutremur,  

la Valea Călugărească 
 

Mircea Tănase 
 
 Să vă spun cum a fost în ’77, la cutremur,  în 

Valea Călugărească, când a curs vinul pe șanț – de-

adevăratelea! – și  când s-a scufundat complexul din 

centru. Valea e comună mare, cu cinsprezece sate, era 

cât pe-aci s-ajungă oraș până prin ’89, n-a mai apucat, 

au mai încercat edilii locali prin 2000, nu le-a ieșit, n-a venit mai nimeni la referend, 

de ce să plătească impozite mai mari,  „că de făcut tot nu face ăștia nimic”, iar de oraș 

n-au dus niciodată lipsă, la doi pași de Ploiești.   
 Așezată de-a stânga și de-a dreapta naționalei care leagă Ploieștiul de Buzău, 
via Mizil, Valea Călugărească a trăit dintotdeauna sub zodia viței de vie.  

 Călugării de la care i se trage numele, probabil dintre cei trimiși să canonească 
pentru oarecari călcări pe lângă scripturi, și-au căutat mângâierea sufletească și 
pocăința trudind cu evlavie și credință în Dumnezeu, dar și cu sporită adorație a  zeului 
Bachus, iartă-i Doamne, că mare e grădina ta… cu viță de vie. Chiar Preafericitul mai 
urca uneori, la ceas de taină, într-o mașină neagră, cu geamuri la fel de negre, la viile 
mânăstirii, spre reculegere și sfântă împărtășanie din sângele Domnului. Nici 
Ceaușescu, ateul ăla, chiar dacă  se închina la alți sfinți, nu a ocolit locul și mai aducea 
câteodată la Valea câte un pretin. Prin ’72, de exemplu,  a venit cu tovarășul Fidel 
Castro, iar noi, școlarii și profesorii noștri, după ce am stat o  jumătate  de zi în arșița 
verii, nu mai vedeam decât roșul din cravatele noastre de pionieri. Dar i-am văzut și 
le-am făcut cu mâna celor doi iubiți conducători!   

Ultimele valuri ale dealurilor subcarpatice se opresc în buza șoselei și ar curge 
dincolo de ea dacă n-ar fi atât de bine înțepenite de rădăcinile adânci ai butucilor de 
viță de vie. Și dacă tot a zis Dumnezeu să se facă vin la Valea Călugărească, s-a făcut  
și se face în continuare la mare meserie. Nobilă meserie, de altfel, ca soiurile care se 
răsfață sub soare pe dealurile din susul șoselei. Noblețe la care lucrează de ani buni 
specialiștii din cadrul Institutului de Cercetări pentru Viticultură și Vinificație, mândrie 
a comunei și a viticulturii românești. Să nu mai spun că nu degeaba în comună ființează, 
de zeci de ani, și un liceu viticol, primul de acest soi din țară, că doar nu era să avem 
liceu de marină, chiar dacă și pe la noi  lichidele sunt la mare preț și se zicea, și se mai 
zice încă, că la Valea curge vinul pe șanț. Să fie doar o metaforă care să ilustreze 
abundența acestei licori bahice sau faptul că mulți adoratori ai acestui zeu au poposit 
nu de puține ori în șanț? Sau e numai o legendă?  
 Clădirea institutului viticol, așezată în centrul comunei, la câteva sute de metri 
mai sus de șoseaua care tocmai aici face o ușoară curbă la dreapta, era înconjurată de 
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câteva parcele pe care atunci, ca și acum, erau coafate la mare artă coardele de viță din 

înalta societate a soiurilor  superperformante, pe care cred că numai ei, cercetătorii, cei 

care le-au nășit, știu să le scrie și să le rostească corect numele. 

  În spatele clădirii, cu o arhitectură îndrăzneață pentru vremea și locul respectiv 

– a apărut și în cărți, chiar și în cele poștale! – străjuiau țanțoși doi cilindri mari din 

fibră de sticlă, în care tihneau multe vagoane de vin. Așteptau să le vină rândul la linia 

de îmbuteliere, pe ani de producție și podgorii de origine și, sub presiunea dopurilor 

înalte de plută al sticlelor înnobilate cu etichete luxoase cu mari pretenții, luau drumul 

Europei, spre faima cercetării viticole românești și a trăitorilor așezării. Fiecare dintre 

ei, indiferent de ce învârtea pe la institut, avea pe-acasă câteva sticle cu etichetă, așa 

numai, să moară de oftică neamurile de la Ploiești sau, și mai rău, ăia de la Balta 

Doamnei sau Gherghița, unde nu se fac decât varza, castraveții și ridichile.  

 Șoseaua, cum am mai spus, face aici o ușoară curbă la dreapta, fiind străjuită 

pe partea dinspre Institut de un mal de pământ de care o despărțea pe atunci un șanț 

adânc și destul de larg, în măsură să preia fără prea mare greutate surplusul de apă care 

se scurgea ori de câte ori ploile umflau dealurile de deasupra. La câțiva pași mai înainte, 

pe aceeași parte a drumului, la umbra unor plopi prăfuiți, școala din centru nici nu 

bănuia că își trăia ultimele zile, chiar dacă se turnase deja fundația uneia noi, lângă 

blocurile care se aflau pe partea cealaltă a șoselei, vis-a-vis de clădirea Institutului.  

 Blocurile astea, ale Institutului, aveau câte un etaj fiecare, iar între ele se afla 

Complexul comercial, cu Alimentara la parter și Textile-încălțăminte la etaj. Între timp 

însă, în spatele acestui complex,  socialismul victorios la orașe și sate a construit un 

măreț edificiu, o mândrețe de bloc cu patru etaje, pentru oamenii muncii pripășiți de pe 

alte meleaguri și pentru intelectualii comunei, destui și pe vremea aceea la Valea 

Călugărească. Blocul acesta avea la parter un nou complex comercial și meșteșugăresc: 

alimentara, cofetărie, coafură-frizerie, depanare radio-tv, birouri. Între cele două 

adevărate supermarketuri ale comunei, într-un spațiu împrejmuit cu scânduri și plasă, 

era depozitul de la Alimentara și locul unde nea Stan, responsabilul, vindea din când în 

când pește proaspăt, adus direct de la Brăila.   

 Așezarea avea, cum se vede, putere economică considerabilă. Se afla la drumul 

mare, cu șosea asfaltată, chiar dacă numai două benzi pe vremea aceea, curent electric, 

telefonie automată, un I.A.S. care înghițea toată zeama  podgoriilor din jur și tot atâta 

forță de muncă, un C.A.P. la care își făceau norma de zile-muncă destui alți amărâți, o 

echipă de fotbal în județeană, dar cu pretenții de divizia C, niciodată împlinite însă, un 

liceu viticol la care se duceau toți cei care nu apucau autobuzul către școlile din Ploiești, 

dar  ajungeau  mai târziu șefi de fermă sau de cramă – de mă întreb și acum de ce 

nu l-am ascultat eu atunci pe tata...?  

 Gara nu era aproape, nici nu se prea înghesuiau la tren decât muncitorii de la 

Chimica, uzina de îngrășăminte chimice din dreapta căii ferate spre Buzău. Celebră și 

înainte de ’89,  uzina asta duhnea vapori toxici în atmosferă încă de pe la începutul 

secolului  trecut,  dar  producea  la  greu  acid  sulfuric  și  azotat  de  amoniu  pentru  
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agricultura românească, dar după Revoluție, când s-au inventat și la noi ecologiștii, 

i-au găsit nod în papură și au ruinat-o. Acum… uitați-vă la ce a mai rămas pe locul 

acela când treceți cu trenul prin Valea Călugărească.    

  La șosea treceau destule curse de călători, pentru partea de est a județului,  însă 

noi, cei din partea dinspre Ploiești a comunei, mergeam la oraș cu autobuz de transport 

urban, traseul 38 Hale-Chițorani (Halele Ploieștiului, nu altele!), care avea cap de linie 

chiar la intrarea în comună și biletul costa doar 50 de bani, mai târziu 2 lei, dar și 

salariile se măriseră. O vreme am avut și un autobuz al comunei, o cursă locală. Cu 

Locala asta mai mergea omul la alimentara, la primărie, la poștă, și bineînțeles noi, 

copiii, la școala din centru, cale de doi kilometri. Dacă ne lua șoferul fără bani era bine, 

dacă nu, ne agățam de căruța lui Moș Capră, care-și făcea traseul zilnic între ferma din 

Chițorani  și cantina Institutului, de unde aducea aceleași două bidoane de aluminiu cu 

mâncare aburindă și un coș de răchită cu câteva pâini calde pentru lucrătorii fermei.  

 Aveam de toate noi în comună, ce n-aveam, vorba lui Marin Sorescu, n-aveam 

fanfară, dar nici nu ne trebuia, că aveam cămin cultural mare și nou, unde se dădea de 

două ori pe săptămână film, iar sâmbătă seara discotecă. Câteodată chiar și teatru. 

„Tache, Ianche și Cadâr”, de exemplu, prin 73-74, dar cine mai ține minte, deși ne-a 

plăcut și ne-am prăpădit de râs. Cred că era Teatrul din Ploiești, că doar nu venea 

Naționalul de la București la Valea Călugărească, deși n-ar fi fost degeaba, că doar 

aveam de toate pe atunci la noi în comună. De baluri și hore n-am auzit pe vremea aia, 

semn că noi, ăștia din Valea Călugărească, nu eram chiar așa de la țară, deși orașul, 

Ploieștiul nostru, era dincolo de apa Teleajenului. Dar ajungeam repede, cu autobuzul, 

cu bicicleta, chiar și pe jos dacă vream. Cât făceai pe jos până la parc la Bucov, la 

ștrand, sau chiar în centru, la Hale sau la Omnia?  

 Cum se vede, noi cei dinspre Ploiești ajungeam de multe ori mai repede în oraș 

decât în centrul comunei, și de n-ar fi trebuit să mergem zi de zi la școală, am fi fost cu 

totul rupți de evenimentele cotidiene ale așezării. Cum a fost și în noaptea aceea de 4 

martie 1977, când s-a scuturat bine de tot pământul și pe la noi. Eram în bucătărie, ne 

pregăteam să mâncăm de seară, și când a început să se miște casa, am rupt-o la fugă 

afară și eu, personal, am îmbrățișat un vișin din curte, pe care nu m-am dezlipit până 

nu s-a liniștit furia tectonică a planetei. Fratele meu a încercat să fugă spre poarta de la 

drum, i-a barat calea un zid de la podul casei care a căzut înaintea lui și l-a făcut s-o ia 

la fugă spre grădină, unde între timp căzuse la pământ și W.C.-ul (de ce l-o fi făcut tata 

din cărămidă, nu știu). Ceilalți ai familiei, mama, tata și soră-mea, au ieșit și ei în curte, 

dar se terminase deja nebunia. După ce ne-a făcut apelul, tata a intrat în casă și s-a 

întors bucuros că nu picase televizorul și nici alte pagube nu prea  aveam. Nici oala cu 

mâncare nu se răsturnase, deși picase de pe plită pe podeaua bucătăriei. Un motiv în 

plus să ne zăpăcim în păreri științifice asupra sensului de mișcare a plăcilor tectonice.  

 Am ieșit apoi cu toții la drum, să ne racordăm la eveniment. Vecinii erau 

speriați ca și noi, fiecare încerca să aibă exclusivitate asupra celor mai senzaționale 

știri, începusem deja să ne plictisim de poveștile lor, când a căzut bomba: s-a scufundat 

magazinul din centru. Asta da știre, o adusese cineva care trecuse cu mașina prin centru, 
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ne-a pus deja pe jar, un așa spectacol nu se putea pierde, numai că mama, convinsă că 

pământul își va da din nou în petic, știu eu, că l-am apucat și p-ăla din ’40, nu ne-a lăsat 

să ne depărtăm de lângă casă.  

 Greu a mai trecut noaptea, nici în casă nu prea am avut curaj să intrăm, deși 

pământul nu a mai recidivat, am tocat timpul pe la poartă, și imediat cum a mijit de 

ziuă, am tăiat-o rapid spre centru. Și deși plecasem să vedem blocul scufundat, am ajuns 

mai întâi în alt loc, unde se consumase un alt episod al cutremurului.   

       Era însă prea târziu. Spectacolul se terminase. Pentru că spectacol a fost. Așa ne-a 

spus unul, pe care-l cunoșteam și știam că nu ne minte. Fusese, ca să zic așa, veselie mare 

la necazul ăsta cu cutremurul. Cu chef de chef. Cu vin din cel mai bun. Una din cele două 

cisterne mari ale Institutului n-a rezistat la zgâlțâielile pământului și s-a prăvălit, s-a spart, 

și vinul, în loc să ia drumul la export, a luat-o printre rândurile de vie și s-a oprit în șanțul 

adânc de lângă șosea. Și a fost de-ajuns să afle unul care ieșise să vadă ce mai e pe drum 

și să dea de veste că s-a umplut șanțul de vin.  S-au repezit să ia toți, fiecare cu ce-a avut 

la îndemână: găleți, oale, borcane, cutii de conservă, ghete, pantofi. Cine a putut, a luat 

și acasă, cine nu, a consumat pe loc. Mi-i închipui și acum cum ciocneau cutiile goale de 

roșii în bulion sau de tocană de legume pline cu Cabernet Sauvignion sau  Pinot Noir, 

după preferințe, dar din același șanț, să trăiești, vecine, hai noroc, să le dea Dumnezeu 

sănătate la ăia de-au pus rezervoru’ ăla acolo, altfel ce făceam noi până dimineață la 

cutremurul ăsta? După ce-și dădeau cu părerea asupra podgoriei de proveniență și anului 

de producție – deh, gusturi și deprinderi îndelung repetate și educate la butucul viței 

– s-au dus liniștiți la culcare. Fericiți că au trecut cu bine și peste nenorocirea asta.  

 Dimineața nu mai era nimic pe-acolo. Doar o dâră roșie, de pământ îmbibat cu vin, 

ce cobora printre rândurile de vie dinspre cisterna răstignită, a mai amintit o vreme despre 

cum a dat pământul cu vinul de șanț la Valea Călugărească, la cutremurul din martie 1977. 

Și cum s-a adeverit, într-un anume fel, legenda legată de tradiția viticolă a localității.   

 Dar complexul cum s-a scufundat? Asta-i altă poveste, din aceiași noapte a 

cutremurului, dar trebuie spusă separat, să nu se creadă că exagerăm.  Blocul cel mare, 

cu patru etaje, v-am spus, avea la parter un complex comercial, iar cutremurul, destul 

de puternic, i-a  zdruncinat zdravăn temeliile, i-a rupt pilonii de susținere, aceștia au 

căzut spre interiorul magazinelor, și dintr-o dată clădirea s-a scurtat cu un etaj. Bine că 

a fost noaptea, nu era nimeni în complex, doar femeia de serviciu care dormea într-o 

cămăruță sub scară, dar a avut noroc și ea, scara a rămas intactă. La fel și blocul de 

altfel, n-avea decât o crăpătură pe mijloc, doar că era mai scurt cu un etaj, locatarii de 

la etajul unu coborau acum în curte direct pe fereastră. Parterul nu mai avea decât o 

jumătate de metru, fusese comprimat, aproape că dispăruse, n-au mai scos nimic de sub 

el.  Și toată lumea zicea că s-a scufundat complexul.   

 Cu timpul, lucrurile au intrat în normal. Ploile au umplut șanțurile și au șters și 

urma de drojdie din fața Institutului, oamenii și-au cârpit casele, tata a pus la podul 

casei bile de brad, iar W.C.-ul nu l-a mai făcut din cărămidă. Locatarii blocului 

scufundat au mai stat ce-au mai stat pe-acolo până și-au găsit alte rosturi, în plus toți 

cei care au avut televizoare și aparate de radio la reparat au primit altele noi de la 
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cooperativă pe baza chitanțelor de reparație. Noul atelier de reparații radio-tv s-a mutat 

lângă noi, în casa cea mare a lui nea Costică Drugă,  prima pe dreapta, cum intri în 

Valea Călugărească dinspre Ploiești, care acum e vopsită verde praz și are firmă mare 

la poartă, „Ghicitoarea…”, dar să nu-i fac reclamă. Depanatorul de atunci, Nucu, bun 

meseriaș și bun de pus la rană, a dat televizoare noi la toți prietenii lui de șprițuri. Venea 

omul cu Rubinul sovietic sau Diamantul românesc în pătură și cu un bidon de vin, îl 

diagnostica Nucu, stabilea precis că-i trebuie un PL-500 sau știu eu ce altă lampă care 

nu se mai găsea deloc pe piață, îl trimitea în spatele casei să simuleze un cutremur local 

cu două cărămizi în tubul cinescop, îi tăia pe loc o chitanță cum că avusese televizorul 

la reparat încă din luna februarie.. și toată lumea era mulțumită. Mai ales Nucu, care nu 

mai apuca, de regulă, ultima cursă spre Ploiești și dormea în atelier, învelit cu păturile 

în care clienții aduseseră televizoarele bolnave..  

 Au trecut patruzeci și ceva de ani de atunci. Între timp s-a lărgit șoseaua,  acum 

are patru benzi, iar noaptea e luminată a giorno – atenție însă la radare! –  șanțurile au 

fost îngustate, Institutul e tot acolo,  mai face câte ceva pe tărâmul științei viticole, 

destul de discret însă, acum chestiunea soiurilor se rezolvă mult mai ușor din etichete, 

iar liceul viticol produce încă viticultori și vinificatori, căci dealurile comunei încep să 

mustească din nou licori cu cifră etilică, e drept, unele cu denumire de origine 

controlată, de unde nici cu gândul nu gândești. Dar pământul la Valea Călugărească e 

în continuare darnic și le rabdă pe toate.  

 După mai mulți ani, blocul scufundat a fost demolat și în jurul lui a crescut un 

ciorchine de blocuri noi, școala veche, lovită și ea de cutremur, a fost demolată și în 

locul ei Institutul a plantat un magazin  de desfacere a vinurilor, la preț de producător, 

cu t.v.a. și sticle de plastic incluse. Însă mulți din cei care tranzitează localitatea la 

bordul limuzinelor de lux ținute în frâu de teama noului cod rutier, și care, ca fini 

cunoscători, știu să prețuiască cum se cuvine mărcile autentice, brandurile consacrate 

adică, opresc și cumpără de pe marginea șoselei, de la particulari, vin nobil de Valea  

Călugărească și struguri veșnic proaspeți, aduși de peste Bosfor și Dardanele.  

 - De unde ai luat vinul ăsta?  mai întreabă, curios, câte unul.  

 - De la Valea Călugărească, i se răspunde clar și precis.  

 - Aha, de la Valea, unde curge vinul pe șanț! zice și el, așa, la oha,  ca să vezi 

că a auzit de localitatea asta viticolă și de renumele ei.    

 A curs odată, dar... Doamne ferește să se mai întâmple!  

 În rest, comună mare, cu cincisprezece sate, cu tradiție viticolă autentică, unde 

merită să oprești câteva clipe și să stai la un pahar (chiar și de vorbă numai) pe 

marginea… șanțului.  
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Poesis 

Elena Radu 
 

 

Mi-e 

ziua demult dorită 

însorită, convertită 

Mi-e cerul senin 

Mi-e sufletul plin 

Mi-e totul cum îmi e… 

Mi-e sete de mine, Doamne 

ca de un om viu 

absolut firesc, înțelept 

dar cum nu sunt născut 

nici din absolut 

nici din firesc 

ci din întâmplare 

absolut sunt eu.  

 

 

 

Exist 

Ca o durere mă tem de mine 

Ca un ceas al leghelor mă văd  

Ca o certă inspirație mă plec spre 

lume 

Mă duc Doamne să beau apă de la puț 

Și să fiu cu mine 

 

Când  

cu mine Doamne mă rezum 

pentru a fi un mâine mult mai bun  

să-mi dai Ochiul Tău 

ca firul de iarbă să aibă alt ecou 

 

 




Degringoloda eului 

mai mult decât noi 

un noi pribeag și fără adăpost 

un noi ce întreabă de-un zăvoi 

să stea să doarmă 

un noi care vrea puterea de a fi ca… noi 

câți de noi 

câți de noi 

vor veni să fim noi? 

 

 

Uneori 

nu știu de ce spun  

Uneori nu știu de ce cred 

de ce sper, alerg 

Sigur, îmi iau măsura pe zi ce trece 

și mă îmbrobodesc din nou cu mine  

poate mai bun 

mai sigur pe sine 

în umbletul nostru târziu 

eu știu că va fi bine. 
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Poesis Constantin Fieraru                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

&&& 
după ploaie în zorii scufundați sub 

ceață 

ies melcii 

din culisele vieții sau ale morții 

e greu de ghicit 

cu crucile masive de piatră în spinare 

alunecă pe ierburile triumfale din 

cimitir 

sub arborele cu ciorchini de flori 

indigo 

de mărimea strugurilor „hamburg” 

ploaia de mai 

a mai întins o coroană de flori 

violete în iarbă 

după conturul celei din aer 

trunchiul 

se înalță între două coroane de flori 

un arbore de pâine scufundat 

cu  totul în vin 

omăt gros din floarea euharistiei 

în săptămâna de dinaintea 

duminicii 

când se vor risipi dubiile 

                       lui Toma. 

&&& 
 

În colonia de zidari bântuie fiica 
demenței 

născută de Ana în fierarii betoniști 
întind nervii spinali 

ai secolului 
auzi cum pârâie gem acum se vor 

rupe 
și corzile de oțel vor secționa 

capetele celor din jur 
o! cât ți-ai dori în toamna târzie 
trupul să ți se răvășească în vânt 

cu ciulinii 
în urmă mestecinii să arunce 

pumni cu bănuți de aramă 
salahorie 

mormânt desfășurat în spațiu 
operațiune de extirpare a ideii 

că seara se va mai lăsa vreodată 
peste ziua de muncă 

și nemaiașteptat de nimeni 
se arată amurgul 

cerul gurii unui hipopotam 
care și-a găsit fătul mort 

la marginea lacului 
dintre maxilarele deschise se înalță 

urletul lui disparat 
și pielea asprită din care nici câinii 

n-ar mai putea mușca 
ți se subțiază și foșnește ca 

foița de țigare 
 

&&& 
 

Cârtița de aur sapă sub nori 
soarele 

fiară pură austrul paște molcom 
zăpada 

sfori de promoroacă trag ramurile 
arborilor 

din caerul negurii  
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printre ele trec crochiuri de oameni 
ninsese toată noaptea pe menghina 

uitată afară după moartea 
tatii 

și neaua ridica două protuberanțe 
diafane 

deasupra fălcilor ei de metal 
deschise 

două vulpi argintii ridicate pe 
picioarele din spate 

ce devoraseră carne crudă de pe 
masca facială 

și i-au supt memoria celui 
mancurtizat 

între fălcile menghinei 
 

&&& 
 

Încă nu se topise zăpada de când 
tot  cărând balastru pentru zidul 

lângă care odată și odată tot te vei 
prăbuși 

vine  toamna 
ușor se mai face acum jurământul de 

sărăcie castitate și supunere 
și mai ușor se încalcă 

cei care au rupt-o cu lumea fug 
din preajma lui Hristos 

de la focul  aprins peste noapte în 
deșert 

și îndepărtează  cămilele  și câinii care 
urlă și-i urmează fideli 

de  la distanță 
te afunzi în cadrul îngălbenit de 

toamnă 
pe  cer alunecă alene nouri spumanți 

movile de omăt atât de pur 
scăpate se sub bolta craniană a lui 

François Villon 
zumzetul albinelor încă mai rezonează 
în arginții comorilor ascunse-n molizii 

de viori 

și mierea șiroiește pe scheletele 
îngropate 

vertical 
învășmântate în fagurii sălbatici 

în fundul pădurii 
te-nvăluie lumina filtrată prin miile 

de cranii 
perforate de gloanțe în pădurea 

Katyn. 
 

&& & 
 

Te rătăcești în 
strania amiază autumnală din 

februarie 
frunzele mestecenilor câte au rămas 

iradiază până la orizont 
unde se pudrează cu ceața 

o miera paradecantată 
din abdomenele albinelor resuscitate 

aflate în comă de milenii 
în bolovanul de chihlimbar mărunțit 

cu maxilarele furnicilor ce 
dezintegrează 

până și aura sfinților din icoane 
soarele s-a retras 

în spatele a zeci de mii de lămpi 
în care ard uleiuri de nuci 

și trandafiri 
te-a părăsit dervișul de se rotea 

în jurul lui însuși 
până cădea lat cu cerul și 

pământul  învârtejite 
neamestecate ca la începutul lumii 

sub scoarța ta cerebrală 
a mai rămas cât un suspin de  spumă 

pe fundul craniului 
care s-a lovit de  asfaltul placat cu 

polei 
seara privești  în amurg 

cum se face disecția  singurătății 
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Poesis Valentin TUFAN 
 

Stă să plouă… 
 

Stă să plouă… 
ca un strigăt înăbușit de satisfacție, 
ca o sorbire cu nesaț cerșită cu suflet 
de trupul urmelor de cretă, 
transbordând în universul reanimat 
al melcilor 
 

Stă să plouă… 
peste cutuma pământului 
cu o remușcare criminală, 
ce se adâncește în lumina latentă 
a unui strop 
 

Stă să plouă… 
cu toate cicatricile fricii, 
lăsând oasele din permafrostul social 
să doboare respirația sacadată 
a zilei de mâine 
 

Stă să plouă… 
cu pace în patul puștii, 
clădind o utopie 
a vieții de carton compromisă  
de ploaia înțelepciunii. 

 

În suspensie  
 

Afară e o liniște prelungă, 
o suspensie a materiei, 
ca un scenariu de Kusturica. 
 

Ploile au dispărut, 
iar din pământ 
cresc picăturile ca păpădia. 
 

Într-o formă translucidă 
soarele se-adună 
din formele opace, 
ori din geneza conului de umbră. 
 

Într-o stare de veghe irațională, 
privim ploaia cum se rupe de tulpină 
și plutește să-i aflăm semnificația.  
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În starea de veghe 

nu găsim granița între vis și realitate – 

metafora e acel moment de triumf din timpul transei 

pe care îl atingem apoi în material. 
 

Căutăm semnificația picăturilor de ploaie 

ca privirea dintr-o oglindă 

în care lumea e în reverse. 
 

 

Norii au făcut front comun cu secunda 
 

Punctul de sprijin al palpabilului 

e reprezentat de căderea în neant 

a componentei spațio-temporale – 

o partitură tonică de Darwin. 
 

Blestemul căzut peste nemurire 

a așezat demiurgul în prim planul universului – 

acel părinte al secundei  

ce și-a trimis fiul pe pământ 

în hainele materiei. 
                                                                                                                                               

Secunda se admiră în oglindă 

ca un Narcis cu chip de rigoare – 

aerul lui nobil ce se pliază 

peste trăsăturile paterne 

îl fac să pară un mic prinț inabordabil. 
 

În starea de transă, picăturile de apă 

străjuiesc secunda  

ca un joc maniac de stări delirice 

pe care le ucidem fără voie                                   

în acest tablou diform,                                      

în lupta cu timpul. 
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Călătorie în Germania  
 

AUREL ANGHEL 

 

Am avut aceeași limbă cu mii de ani în urmă - 

limba indoeuropeană. Acum nemții spun brot, englezii 

bread, francezii pain, românii pâine. 

Ne-a rămas în comun cuvântul pâine - „pâinea 

noastră cea de toate zilele”, adică Credința, cuvântul 

biblic, hrana sufletului dăruită nouă de bunul 

Dumnezeu, „dă-ne nouă astăzi pâinea cea de toate 

zilele”. 

Nu cerem de la Dumnezeu pâine, ci o aflăm 

prin munca noastră cea de toate zilele. Vom căuta 

pâinea ca hrană a sufletelor noastre rătăcite, rugându-

ne și mulțumind Domnului pentru cea mai bună pâine. Iată sensul existenței noastre, 

cea de toate zilele pe care le mai avem. 

  

Ora 12 a.m. 

Evadare pe cont propriu 
  

La ora 11 am plecat cu bicicleta Sandei, să cunosc pe cont propriu acest oraș 

de 18 mii de locuitori. 

Străzi și trotuare, perfect construite și îngrijite. Curățenia și grija față de 

mediu este aici o componentă firească a locuitorilor. Începând cu ora 7 a.m., pe 

peluza perfect orizontală, apare vârsta a treia, bărbați și femei care taie coarda, 

adună petale de flori căzute, îndreaptă ramurile tufelor înflorite de o impresionantă 

varietate. Culorile toate sunt revărsate în flori, gardenii  vii care pun stop privirii 

din apropiere, garduri de fier sau din lemn joase 30-40 cm, care marchează partea 

din față. Alte garduri năpădite de tufe, ascunse în ele. Și mulți, foarte mulți și feluriți 

trandafiri. Orașul mai este numit „al trandafirilor”, cu un parc special amenajat. Am 

trecut astăzi prin fața intrării. După amiază, Sandra ne va duce să-l vizităm în 

interior. 

Am dorit să ajung pe o stradă comercială unde ne-am plimbat ieri, acolo se 

află și centrul POINT, pentru terapie. Gazda noastră, Ilse, are de tratat un genunchi 

care dă semne de neascultare. De unde această durere? Ne-a povestit ce lupte au dat 

anul acesta cu zăpada de aproape doi metri din jurul casei și de pe trotuar. Au muncit 

zile în șir.  
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Trotuarul este în grija proprietarului locuinței. Strada este a primăriei. Zăpada 

este împinsă în stradă. Utilajele primăriei o adună și eliberează drumul pentru 

circulația mașinilor. Este un sistem organizat perfect, ca o ființă care nu poate 

respira având căile pentru aer astupate. 

Am fixat puncte de reper pentru întoarcere, colțuri de străzi, locuințe. Stilul 

asemănător creează dificultăți celui care ia orientarea pe cont propriu. 

Orașul este o unitate de stil într-o impresionantă diversitate de abordări 

individuale, mai ales în ceea ce privește componentele ambientului, spațiile verzi, 

diversitatea vegetației, „cea mai colorată carte de botanică, pe care o citești din 

mers.” 

 

24 iunie, ora 16:30 

          În parcul trandafirilor 
  
Orașul Uetersen, în care am locuit 14 zile (22 iunie – 6 iulie 2010), este situat 

în apropiere de marele port Hamburg, în nordul Germaniei, un ținut căruia i se 

spunea „țara fără oameni”. Solul steril, alternând cu un pământ bogat și ....., format 

din aluviunile fluviului Elba, se întinde în toată această zonă, acum de o frumusețe 

aparte. 

O vegetație bogată, aici am văzut zeci de plante cu flori de diferite culori, pe 

care nu le-am întâlnit până acum. Multe dintre acestea, datorită frumuseții lor, s-au 

mutat din câmp direct în spațiile verzi generoase din vecinătatea locuințelor. 

Uetersen, oraș cu 50 de mii de locuitori, pare mai degrabă o stațiune. Casele, 

în majoritate în stilul tradițional, au acoperișuri în pantă abruptă. (Ilse, gazda 

noastră, ne-a povestit că, în iarna acestui an, zăpada în jurul caselor și chiar pe stradă 

a depășit doi metri). 

Estuarul Elbei s-a format cu peste 4000 de ani în urmă. Aici, în aceste locuri 

cu o temperatură favorabilă creșterii plantelor, s-a format o câmpie cu pământ 

bogat, păduri în care stau împreună foioase și conifere. Am numărat, în jurul casei 

Liedtke, 10 feluri de conifere, de la tufe de jepi și ienupăr, la brazi și pini, care urcă 

spre cer ca niște rachete gata de start. 

Bogăția vegetației se află în perfectă armonie cu lumea vie. Din zorii zilei, 

până seara târziu, te afli într-un concert continuu de păsări care se ascund în 

ramurile umbroase ale brazilor. Ceva din atmosfera unui Predeal sau Poiana Brașov, 

fără munți, îți amintește vag de România. Din păcate, România mea dragă, cu atâtea 

frumuseți, se află tare departe, mai ales la figurat. 

Spiritul de ordine, disciplină și muncă în celebrul tempo langsam, este aici 

deja un principiu de viață. 

Trotuare drepte și curate, străzi fără gropi sau denivelări, capace de vizitare 

îngropate milimetric, fac din suprafața străzii un parchet perfect pe care mașinile 

alunecă, fâsâie, se scurg parcă trase pe o bandă. Am primit aprobarea de a folosi 
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una dintre cele trei biciclete, m-am regăsit într-un timp de acum câteva zeci de ani, 

când încă nici nu visam la un automobil. Străbat cu uimire străzile acestui oraș, 

privesc îndelung, stânga, dreapta, casele, locuințe individuale, în marea lor 

majoritate asemănătoare ca stiș, mai ales acoperișurile, dar de o uluitoare 

diversitate. „Unitate în diversitate” ar fi singura sinteză pentru aceste adevărate 

bijuterii arhitectonice noi și vechi, unele de peste 150 de ani, modernizate, utilate 

cu tot ce presupune o locuință ultramodernă. 

Data exactă a întemeierii orașului nu este cunoscută, nu există un anume 

document în acest sens. Cu toate acestea, castelul  nobililor von Barmstede există 

în arealul actualei localități încă din anul 1200. Există o versiune conform căreia, 

în cadrul Complexului Cistercian, a fost construit aici la 1234 sau 1235 de către 

Heinrich III von Barmstede. 

Nucleul istoric al orașului este o frumoasă catedrală care datează din 1748 sau 

1749. Existența ca oraș începe în anul 1870. Acest oraș părea mai degrabă un copil 

adormit dincolo de porțile Hamburgului. Acum, el este un tânăr răsfățat, cu o 

activitate economică și industrială foarte activă, cu o viață a locuitorilor de cea mai 

înaltă calitate. 

Problemele pe care le are, cele care se ivesc, sunt acum ale tuturor orașelor 

din partea de nord a Germaniei, dar spiritul locuitorilor, dragostea față de acest loc, 

fac din Uetersen un adevărat colț de rai, un vis pentru cei care trec pe aici și ar dori 

să locuiască aici. 
  
  

Hornarii 
  
Mă aflam în dormitor, mă străduiam să număr până la 10. Liniștea din jur, o 

altă realitate a orașului Uetersen, a fost spartă de strigătele lui M. și ale Ilsei: 

- Aurel, Aurel, kommen sie. 

- Aurel, Aurel, vino repede! 

În fața ușii de la intrare, doi tineri, trecuți de 30 de ani, păreau mascați pentru 

o sărbătoare. Erau veseli, bine dispuși, din ochii albaștri porneau mesaje de o 

blândețe și o delicatețe care ne-au impresionat. Mi-au întins mâna, s-au recomandat, 

au rostit cu bucurie numele meseriei lor: „Suntem coșarii” - lucrător și maistru al 

unei respectate firme din Uetersen. 

Am schimbat câteva cuvinte, unul din ei vorbea limba engleză. Avea pe cap 

o pălărie neagră de epocă, renumitul cilindru de 20-30 cm. Ținea în mână un 

aspirator mare. Celălalt, un blond tipic, german din neam în neam, cu un păr galben, 

tuns scurt și corect, ducea pe umăr o scară metalică din aluminiu. Am simțit un 

puternic impuls de prietenie, ne-am fotografiat, le-a făcut plăcere. Pe mine, prezența 

lor, eficiența muncii pe care o făceau cu bucurie, m-au pus pe gânduri. Iată unul din 

secretele nemților: muncesc și le place orice muncă. 
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Aveam să aflu de la Ilse că sunt foarte respectați, foarte bine plătiți, și vin o 

dată pe an să curețe hornurile, și ori de câte ori este nevoie. Sunt absolvenții unei 

școli tehnice de trei ani, unde învață nu doar să curețe coșurile, ci și principiile de 

funcționare ale tuturor tipurilor de centrale instalate în oraș. Au în grijă peste 15 mii 

de locuințe. 

Au curățat coșul, au pus aspiratorul, au lăsat o curățenie perfectă, au descărcat 

sacul aspiratorului în tomberon și au trecut la următoarea casă. 

M-am retras pe terasă, sunau la ușa care se vede perfect de pe terasa familiei 

Liedtke. M-au zărit, mi-au făcut semn, au zâmbit bucuros, i-am fotografiat din nou 

de la distanță. 

Am rămas uimit, am stat și am reflectat o oră întreagă. 

„A munci este o onoare”, și tinerii aceștia mi-au făcut onoarea de a-mi întinde 

mâna și a-mi lăsa pe palme negru de fum. Negru de fum, semn al muncii, al 

prieteniei, al unui obicei străvechi de a primi semnul acesta ca pe un talisman. Am 

fredonat apoi celebrul cântec „Hai, coșar” al regretatului actor român. 

Hoinar prin orașele Germaniei, coșarul iubit și respectat, prin România a 

dispărut și a rămas doar în cântec și în mărțișorul de 1 Martie. Aici, norocul nu vine 

din talisman, ci vine din tradiția care există și este respectată cu sfințenie. 

În timp ce eu scriu aceste impresii, M. și Ilse pregătesc prânzul pentru astăzi, 

sâmbătă 26 iunie, și pentru duminică, 27 iunie. 

Merg în bucătărie și le traduc în engleza mea săracă impresiile. Ilse înțelege 

mai mult decât traduc eu și, impresionată, începe să cânte în germană un vechi 

cântec pe care îl cântau copiii care întâmpinau coșarii:  

„Wer fürchtet sich vorm Schwarzem mann? Niemand! 

Wenn er aber kommt? Laufen wir!!!” 

(Cine se teme de omul negru? Nimeni! 

Dar atunci când vine? O luăm la fugă.) 
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Poesis  GINA ZAHARIA 
 

Și te-am iubit poetic 

 

Orașul pare un ceas pe care strada noastră îl împarte în patru; 

ia de bun sfertul acela trecut de șase 

și dă prioritate inimii! 

 

Venim de nicăieri. Eu rămân într-un colț și te privesc.  

Tu lași niște câini să ne treacă prin față. 

Ai sufletul bun zic, apoi mă gândesc 

că și fântânile au seceta lor. 

 

Zilele își povestesc trecerea fără să le pese că  

le-aș putea crede lăudăroase, 

ori surorile mai mici ale vacanței de vară. 

Pe una am supărat-o fără să vreau; te ținea captiv 

într-o țară departe!  

A trebuit s-o conving că tu ești timpul meu, 

iar ea poate fi mireasa orașului nostru, 

cu toate cheile.  

 

La miezul nopții plânge un bătrân. Zice că și-a pierdut iubita  

într-o altă viață. Parcă-l aud: 

„Ți-am scris de-atâtea ori, femeie, în felul meu patetic, 

Și te-am iubit întreagă, și te-am iubit poetic...” 

Acum știu că poarta cea veche se deschide spre mare.  

 

Iubire sărată 

 

De-ar  fi să merg șchiopătând să te aflu, 

prin deșert ori păduri tropicale, prin viscol și cariere de piatră, 

tot voi da de urmele tale,  

scria în jurnalul unui soldat pierdut în tranșeele dorului, 

cu furtuna mă voi lupta și în chingi o voi strânge precum iubirea într-o plasă de 

fluturi; 

niciodată nu vei ști că zilele mele fără tine au fost păsări de noapte 

și străjeri ai viselor curajoase, 

ți-am  făcut veșminte din florile fără timp  
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dar n-ai reușit să le porți, 

ai fi devenit regină într-un regat de ceară! 

 

Oh, iertare, iertare,  

am alungat îngerii care veneau după scrisorile întârziate, 

le-am rupt și le-am recompus din suspine și dor,  

paznicii mei de suflet erau orbi cu toții, 

mai bine așa, n-aș fi vrut să vadă cum îmi zăvorăsc inima 

și te încui acolo, 

nici cum flămânzesc la o masă goală. 

 

Dragostea noastră e o piesă de șah, dacă lipsești tu se îneacă în apa sărată 

întreg jocul, 

să nu te încăpățânezi să cosești trecutul, 

lasă iarba să crească, să-ți acopere gleznele, 

și nici să te ascunzi când bolovanii se rostogolesc  

peste viile vinului nostru,  

atunci,  

ochi în ochi,  

mână în mână,  

vom deveni două întâmplări cardinale 

care merg 

necontenit 

cu frontul în spate. 

 

Semn din naștere 
 
Când eram copil am pierdut o păpușă. Am plâns-o vreo două veri, 

apoi a venit în vis. Era mai înțeleaptă 

și mi-a promis că-mi va povesti despre lumea ei,  

iar dacă va scăpa vreun amănunt  

înseamnă că l-a așezat undeva, poate într-un jurnal pentru mâine, 

dar sigur va veni vremea să aflu 

despre omul-izvor, 

singurul tovarăș de care nu se teme 

niciodată.  
 

Poate de aceea m-ai învățat să fotografiez chipuri dragi,  

adun în casa de ieri și să le aștept 

de trei ori pe zi și o dată în viață,  
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și da, 

mi-a rămas un semn din naștere 

în palma pe care ai lăsat-o 

la mine. 
 

o noapte polară și atât 
 

am mers ce am mers cale lunga zi de vară 

dincolo de miezul nopții m-am oprit lângă un pod am recunoscut murmurul apei 

un scheunat părăsit 

și două viori aduse de val și îngropate în mâl 

pesemne fusese forfotă mare  

ca-ntr-un salon de nunți din care fugiseră 

a treia zi 

lăutarii 
 
mai precis eram eu și un câine 

am împărțit cu el pâinea și i-am spus că nu putem pierde timpul 

acolo 

așa că am pus gândurile într-un sac și am ajuns în satul ceasornicarului 

te-am recunoscut îndată  

poate și tu 

dar ai scăpat acele alea și te-ai prefăcut că le cauți  

mi-am fixat privirea în locul lor 

și te-am întrebat de ce trenul de seară și-a dus peronul mai încolo 

atunci ai înțeles 

că nu mă sperie mărăcinii de niciun fel 
 
îndată ai început să repari vise și nu mai știu ce 

eu plecasem de mult 

în urma mea răsărise grâul iar amiaza se umpluse de sunete sparte 

nu știu dacă le-ai spus că am adus drumul la tine 

câinele a murit 

l-am îngropat lângă o stâncă 

și i-am promis că nu mai trec prin satul unde ceasurile o iau razna 

dar nu voi uita că i-am fost călăuză 

pentru o noapte polară 

și atât. 
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Preoţi buzoieni,  

victime ale represiunii comuniste 
 

Relu Stoica 
 

Regimul comunist de sorginte sovietică instaurat în România, a urmărit înlăturarea 

sau reducerea la tăcere a tuturor adversarilor și, printre acești adversari, s-au aflat 

mulți preoți ortodocși care nu înțelegeau să-i lase pe enoriași pradă ideilor comuniste. 

Ca urmare, mulți au fost arestați, maltratați de Securitate și condamnați la ani grei de 

închisoare pentru a se „reeduca”. Și în județul Buzău numeroși preoți au avut de 

suferit, mai ales în perioada 1948-1964, așa cum reiese din Fișele matricole penale 

ale acestora, și exemplul celor de mai jos credem că este concludent. 

 

POPESCU SEBASTIAN, s-a născut, la 16 februarie 

1908, în comuna Luciu, județul Buzău, fiul lui Duțu și al 

Ilenei. După clasele primare, urmate la școala din sat, a 

absolvit Seminarul „Chesarie Episcopul” din Buzău, 

promoția 1929, și a fost hirotonit preot la biserica satului 

Lăstuni, comuna Dumitrești, fostul județ Râmnicu Sărat, 

azi în județul Vrancea.  A fost membru al Partidului 

Național Țărănesc. În timpul guvernării legionare a intrat 

în această mișcare politică de extrema dreaptă, dar nu a 

participat la rebeliunea din 21-23 ianuarie 1941. A rămas 

însă în atenția Siguranței. După 1944 a intrat în Frontul 

Plugarilor condus de Petru Groza, dar nu vede cu ochi buni propaganda ateistă 

comunistă și cere sătenilor să aibă grijă de icoane. Securitatea l-a supravegheat 

pentru „agitație în rândul populației pe teme religioase”. De asemenea, a sprijinit 

răscoalele țărănești din Vrancea și a oferit sprijin material celor aflați în munți 

conduși de învățătorul Gheorghe Militaru. Arestat de organele de Securitate de la 

Râmnicu Sărat, a evadat și s-a refugiat în pădurea Scurtul Mare, iar soția sa s-a 

ascuns în satul Andreiașu. Securitatea îl șantajează că îi omoară băiatul și s-a predat 

împreună cu soția, la 15 septembrie 1950. La 9 iulie 1951 a fost condamnat de 

Tribunalul Militar Galați la 20 de ani de muncă silnică pentru „uneltire contra 

ordinii sociale”. A fost închis la Râmnicu Sărat, Gherla, Baia Sprie, Poarta Albă, 
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Cavnic, Satu Mare, Caransebeș, Jilava, Aiud, Galați, Botoșani și Ostrov, de unde a 

fost eliberat la 31 iulie 1964, în baza Decretului 411/1964.  Era cunoscut ca „popa 

Scai” de cei din închisori. După eliberare a fost numit preot în parohia Proșca din 

comuna Năeni, județul Buzău, dar a rămas în continuare în atenția Securității. 

 

ROȘESCU DUMITRU, s-a născut la 15 februarie 1895 în familia preotului și  

învățătorului Dumitru Roșescu din localitatea Bălțați (Valea Râmnicului), din fostul 

județ Râmnicu Sărat, azi în componența comunei Valea 

Râmnicului, județul Buzău, la rândul lui fiul lui Stanciu 

Roșescu, din satul Petrișoru, comuna Racovițeni, preot la 

biserica din Bălțați (1839-1892), și al Ștefaniei. A urmat 

școala din sat, gimnaziul din Râmnicu Sărat, Seminarul „Sf. 

Andrei” din Galați (1909-1913), apoi Seminarul „Nifon” 

din București, cu bacalaureatul în 1918. În 1921  a fost 

hirotonit preot, fiind și învățător în satul natal și se înscrie 

la Facultatea de Teologie București. A fost preot la biserica 

din Bălțați până în anul 1937. Căsătorit. Politic a făcut parte 

din rândurile Partidului Național Țărănesc (1928-1933), 

apoi a trecut la Partidul Național Liberal (1933-1938). A condus Școala de cântăreți 

bisericești de la Râmnicu Sărat în anii ’30. A predat religia la Liceul „Ferdinand I”, 

azi Colegiul Național „Al. Vlahuță”. După ce Ion Antonescu a interzis cumulul de 

funcții, a slujit ca preot fără remunerație. În anul 1946 a fost înlăturat din învățământ. 

La 30 iulie 1947 i s-a făcut o perchiziție pe motiv că ar deține „arme și munițiuni”, 

fără a se găsi ceva. I s-a propus de Securitate să devină informator, dar a refuzat să 

dea note informative. La 7 august 1952 Securitatea a propus „să fie încadrat în 

măsurile ce urmează a fi luate în cadrul fostelor elemente conducătoare”. Ca urmare, 

la 15 august 1952 a fost arestat, anchetat la Securitatea Râmnicu Sărat și i s-a dat o 

pedeapsă administrativă în colonii de muncă de 60 de luni. După un scurt popas la 

Ploiești, a fost dus în coloniile de muncă de la Capu Midia și de la Castelu. A murit 

în lagărul de muncă de la Capu Midia, la 7 martie 1953, fiind ucis în bătaie. Pe 

certificatul de deces s-a trecut drept cauză a morții “sindrom carențial grav 

enterocolită”, realitatea fiind că a murit din cauza bătăilor îndurate. 
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SBURLAN CONSTANTIN s-a născut la 28 septembrie 

1912 în comuna Zilișteanca, azi în componența comunei 

Poșta Câlnău, județul Buzău, fiul lui Andrei, preot, și al 

Matildei, casnică. A urmat Seminarul din Buzău și apoi 

Facultatea de Teologie București (1938). A fost hirotonit 

preot pe seama bisericii din satul Bentu (1939), azi în 

componența comunei Gălbinași, județul Buzău, apoi a 

slujit la biserica din Pogoanele (1943), de unde era soția 

sa, Ioana Stănescu. A avut doi copii. S-a implicat în 

Mișcarea Legionară și a deținut o funcție politică de șef 

sector legionar în perioada guvernării legionare din 1940-1941. După instalarea 

regimului comunist a fost atent urmărit și, la 19/20 februarie 1949, a fost reținut și 

„frânt în bătăi de un milițian” pe motivul că a ajutat cu bani acțiunea lui Ion 

Stănescu din Buzău pentru a ajuta pe cei aflați în închisori. A fost judecat în 

septembrie 1949 de Tribunalul Militar Brașov și condamnat la un an de închisoare 

corecțională pentru delictul de “omisiune de denunț la uneltire contra ordinii 

sociale”, fiind închis la Buzău și Brașov. A fost eliberat la 7 iulie 1950 și a revenit 

la parohia din Pogoanele. A fost arestat din nou, la 3 septembrie 1952, și trimis în 

detenție administrativă pe 60 de luni pe care le-a executat la Râmnicu Sărat, 

Ploiești, Ghencea și în coloniile de muncă de la Poarta Albă, Castelu, Capu Midia, 

Năvodari și Onești. A fost eliberat la 13 mai 1954 și a revenit ca preot la Pogoanele. 

În 12 februarie 1958 a fost din nou arestat și interogat la Securitatea din Ploiești 

despre legăturile cu deținuții politici care ar fi avut o organizație secretă al cărei 

membru ar fi fost și el. La 19 decembrie 1958 Tribunalul Militar București l-a  

condamnat la 15 ani muncă silnică pentru “agitație la uneltire contra ordinii sociale” 

și a executat pedeapsa la penitenciarele Ploiești, Mărgineni, Jilava și lagărele de 

muncă de la Salcia, Periprava, Galați, apoi în penitenciarul Aiud, de unde a fost 

eliberat la 1 august 1964, în baza Decretului 411/1964. A venit apoi ca preot în 

parohia Călțuna (1964-1966), apoi la Pogoanele (1966-1982), de unde s-a 

pensionat.   
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Poesis  

Carmen Tania Grigore 
 

 
 

la voia ta  
 
liniștea se dilată în trup ca o ceață, 

rezonanța gândului te apropie 

până devenim pereche; 

ne întoarcem la miruire 

însoțiți de un psalm de izbândă 

și de insomnii necesare 

acestui aranjament de intimitate; 

am stat prea mult la  

voia întâmplării, 

acum sunt la voia ta, 

jumătate calmă,  

jumătate rebelă 

 

 

singurătate 
 
mă atragi în cercuri tangente 

să smulgem din rădăcini uitarea 

dar se înserează 

din ce în ce mai mult între cuvinte; 

nu se mai văd însemnele emoționale 

trasate cândva cu multă pasiune; 

ne rotim într-o singurătate 

amestecată cu noaptea din care 

s-a evaporat somnul; 

încet-încet, ne obișnuim 

cu întunericul atât de lin 

că planăm desperecheați 

într-o poveste abstractă 

 

îndemn autumnal 
 
învelește-mă în frunze 

ca pe un simulacru de abandon 

pe care nu oricine 

și-l poate permite; 

deasupra noastră se clatină soarele 

din ce în ce mai lent 

mai apatic 

mai uituc, 

nici nu știi când frigul 

asmute întunericul 

asupra buzelor 

și ele nu vor mai găsi 

starea de vrajă 

prin care am putea întineri 

 

spleen trecător 
 
nici eu nu pot justifica 

umbra care străbate nocturn 

artere  glaciare 

-traversarea absenței 

topirea strigătului 

înainte de rugă 

asmute frigul 

împotriva gândului 

odihnitor 
 
mi-e teamă de ora pustie 

când secundarul stârnește 

sub clopot 

ecou nelumesc 

când umbra aceea revine  
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de nicăieri 

și crește spre cer 

asemenea unei 

amnezii totale 
 
bâjbâi după inima mea 
 
ca și cum 

aș căuta un chibrit 

să deslușesc 

cine-mi consumă respirația 

 

oglindiri 
 
acordul dintre 

dorul de ducă 

și atașament 

își schimbă termenii 

în fiecare noapte; 

în lipsa unor 

declarații de fericire 

anii zboară 

și odată cu ei 

se duce și 

carisma realității; 

unde ne sunt copilăriile 

să le folosim 

ca pe o apă care 

ne limpezește sau nu? 

Tot mai multe umbre 

se așază în oglinda 

în care ne-am lepădat hainele 

și ne-am deprins 

cu sfiala nudului îmblânzit. 

 

niciodată destul  

 

suntem pe malul mării, 

păstrăm distanța dar 

ochii mei te atrag aproape, 

cântec să-mi fii – 

nesomn rupt din albastru, 

rostogolit de gând 

într-o romanță 

de chitară clasică; 
 
tăcerea înalță curcubeu 

între fantasmele noastre, 

mâinile presară nisip 

în decolteul lunii de miere; 
 
mimăm existența 
pe o insulă pustie 
în care dragostea 
ne hrănește cu cer 
și creștem un dor 
niciodată sătul  
 
cu mult mai sofisticat 
 
când te privesc în ochi 
ca prin farmec 
ziua devine 
un joc înfocat 
în care se-ntâmplă 
să mă dezbraci 
de toate incertitudinile; 
îmi spui că trupul meu spiritual 
este cu mult mai sofisticat 
decât compoziția carnală 
pe care o frămânți pofticios 
cu imaginația unei stări de nud; 
ai spulberat tăceri și absențe 
cu strigătul tău de izbândă 
dar,  
numai cel venit 
din jungla unor sentimente 
atipice 
va putea îmblânzi 

demonul 

încrâncenatei singurătăți 
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Vasile Voiculescu: 

SCHIMNICUL 
 

Titi DAMIAN 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Povestirea Schimnicul debutează 

cu imagini din mănăstire surprinse în 

toiul Postului Mare: „Zbuciumate zi-

noapte, toaca și clopotele asurzeau 

muntele, hărțuiau pe monahii gălbejiți 

de înfrânări și nesomn, îi scoteau ca pe 

niște cârtițe din chilii și-i mânau fără 

răgaz la biserică”. 

         Dintre călugări, scriitorul își alege 

protagonist pe călugărul Sofonie, 

„mereu întreg și nebiruit. Nici ajunări 

sălbatice, nici îndelungi vegheri în 

genunchi nu-l înfrângeau. Treaz, 

puternic, neobosit tot timpul, el sta în 

fruntea soborului, pe care-l târa după 

sine, atlet al călugăriei.” Călugării îl 

rugau să-și mai domolească osârdia și să 

le îngăduie să răsufle. Însuși starețul i-a 

dat dezlegare invitându-l să se roage 

singur în chilie, dar în tindă, blidele cu 

mâncare aduse ce ceilalți călugări, cu 

rândul, se găseau aproape neatinse. 

        Apare însă o grozavă tulburare 

între călugării ciobani: lupii dădeau 

iama prin turmele mănăstirii, răpind, 

mai în fiecare seară, oi și miei.. Ciobanii 

n-aveau nicio putere, căci câinii, în loc 

să latre, „dădeau din cozi și se bucurau”. 

Între alte minuni ce săvârșise Sofonie se 

numără și apărarea stânei de fiare. Era 

de-ajuns ca el să facă un semn, pentru ca 

fiarele să dea numaidecât înapoi”. Într-o 

vineri seară, la ceas târziu din noapte, 

călugării ciobani îl sculară dintr-o 

neclintită rugăciune, anunțându-l că „a 

dat lupul bătrân la stână”. Sofonie ieși 

pe prispa chiliei, se întoarse cu chipul 

spre locul turmelor și porunci: „Acum 

duceți-vă!”, în timp ce „părul și barba 

sure îi stau zbârlite ca de  nălucă, și ochii 

arzători îi sticleau de un foc sălbatic.” 

      Deranjat mai mereu, Sofonie merge 

la stareț să-l învoiască să meargă în 

schimnicie. Îngenuncheat în fața 

starețului. „Scurtat de îngenunchiere, 

Sofonie arăta tot înalt și vânjos. Păros și 

noduros, cu chipul aspru, neguros, părea 

un țăran de la plug”. „Vreau să mă 

sihăstresc. Trebuie să scap de moleșeala 

mănăstirii”, îi ceru el lăcrimând, 

starețului. 

      Călugărul Sofonie, pe numele dintâi 

Stan, a ajuns ucenic de suflet la 

mănăstire după moartea mamei, dar nu-

și cunoscuse nici tatăl. Ajuns acolo, pe 

măsură ce el creștea ca o pocitanie, 

călugării observară că el poate să facă 

minuni: „Înainte să ajungă la fântână, 

roata din lanț se desfăcea singură, 

neatinsă, găleata se afunda apoi pornea 

să urce de la sine. Trimis să descuie 

biserica, ușa se deschise singură, 
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altădată, o candelă coboară doar 

privind-o, prorocea vremea mai bine 

decât orice calendar”. Toate aceste 

minuni ale lui Sofonie au trecut zidurile 

mănăstirii între mireni, așa că „au adus 

mare slavă mănăstirii și năvală de 

poporeni”. Aflând toate acestea, 

mitropolitul însuși i-a dat învoire să se 

schimnicească, primind numele de 

Antonie. Schimnicul își găsi sălașul pe 

o stâncă de piatră, „într-un părete de 

stâncă se scobea o peșteră”, unde 

cuviosul își făcu chilie, fără ușă și fără 

fereastră. O dată pe săptămână urca la el 

cale de ceasuri bune, un călugăraș de la 

mănăstire cu puțină merindă. Numai 

depărtatele clopote ale mănăstirii mai 

răzbăteau până la el. Merindele se 

grămădeau neatinse pe fața unei stânci 

tăiate în chip de masă. 

        Într-o noapte lupii sfâșiară mai 

bine de cinci oi. Călugării-ciobani cer 

ajutorul schimnicului Antonie. Cu greu 

îl conving să alunge fiarele. Îi sfătuiește 

să tragă clopotul cel mare când apar 

lupii. Se instalase în stână un fel de joc 

de-a hoții și vardiștii. Până trăgeau 

clopotele și ieșea Antonie în fața chiliei, 

lupii se făceau nevăzuți. Mai mult, 

călugărul care trăgea clopotele s-a 

pomenit cu lupul cel bătrân urcând până 

la el pe scări. Își dau seama că nu-i lucru 

curat. Ciobanii ridică cruci, dar lupul 

„parcă venea să asculte vesele cântări.” 

În această situație disperată călugării-

ciobani cer arme sau un vânător. Au 

adus pe vrăjitorul Șotropa, „un bătrâior 

vesel, sfrijit ca un burete, chiomb de un 

ochi și cu luna plină a cheliei în cap.” 

Ținea vergelușa de alun în mână, 

cosorul de argint la brâu, iar la sân purta 

sticluța cu spiriduș. Acesta puse să i se 

aducă toți câinii, începu vrăjile și, într-

un final, după ce iese din transă, le spuse 

că nu-s vinovați câinii, că nu este lup, ci 

om, lăsând și propoziția „Sunt oameni 

care se prefac în lupi. Numai glonț de 

argint descântat se prinde de ei.” Mai 

încearcă tot cu Antonie, care se învoi să 

vină la stână, dar lupii veneau tocmai 

când el se afla în rugăciune, așa că 

singura soluție rămânea tot glonțul. 

Șotropa vine cu Șușnea, vânătorul, „o 

beldie crăcănată cu mișcări mlădii și 

priviri albastre. Avea la o mână șase 

degete, iar pe obraz o pată mare, 

sângerie.” În următoarea noapte, 

solomonarul și vânătorul s-au pus la 

pândă. După straja a doua, o umbră se 

zări sub razele lunii, dar pușca tună și un 

vaier țâșni dintr-acea părere de umbră. 

A doua noapte, lupul n-a mai apărut, iar 

ciobanii dormiră ușurați. 

        Numai că la mănăstire apar altfel 

de lupi: boierii, „dihănii mult mai 

trăsnite”, înștiințându-l pe stareț despre 

un proces cu niște munteni. Merg să 

măsoare și ajung la chilia lui Antonie. 

Aprind lanternele și-l văd pe Antonie 

„înțepenit într-o cumplită încordare, 

încovoiat ca o fiară încovrigată asupra ei 

înșiși, cu chipul descărnat, cu ochii albi 

rămași zgâiți, nasul strâmb și bocârnat, 

gura neagră căscată și schimonosită.” 

Teoctist, îndârjit, izbuti să tragă de pe el 

zdrențele. Și, plecat pe vine, le arătă în 

coasta dreaptă gaura glonțului, cu rana 

răzbuzată și încă smârcâind de sânge 

purpuriu. Acolo, ocultistul le dezvălui 

alcătuirea omului în cele șapte stihii ale 
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lui și despre corpul astral, „un fel de 

căptușeală subțire a trupului, ca un abur 

nevăzut care ne umple pe dinăuntru și ne 

înconjoară pe dinafară.” Acest trup 

alunecos își poate părăsi locașul care 

rămâne nemișcat într-un somn adânc, în 

timp ce el călătorește ca un duh, în orice 

chip vrea, de lup sau de altă nălucă. 

Când se întoarce înapoi, omul se 

trezește fără să știe ce a săvârșit. Orice 

lovitură, împunsătură sau împușcă-tură 

făcută asupra duhului o primește acela și 

omul poate muri. Este un om-lup, în 

termeni științifici, lycantrop. Pecetluiră 

peștera goală, iar trupul îl îngropară în 

codru. Lumea, descoperind peștera 

goală unde a sălășluit Antonie, va crede 

că dispariția sfântului Antonie este o 

minune.  

         La Vasile Voiculescu, tema 

centrală a povestirilor sale este „moartea 

lumii magice în brațele civilizației 

raționale” (Eugen Simion), iar mitul 

este cadrul, punctul de plecare într-o 

poveste arhaică, dar cu simbolistică 

fundamentală, transformat prin 

metamorfoze succesive în simplu 

procedeu artistic: metaforă, simbol, 

alegorie sau formă epică pentru analiza 

psihologică. Tendința de demiti-zare și 

aici, în „Schimnicul”, este vizibilă. Gala 

Galaction are ca punct final mitul. 

Voiculescu ține ca mitul să fie profund 

omenesc, pe când Galaction îl conduce spre 

concluzii moralizatoare. Voiculescu nu 

poate fi opus, valoric, nici lui 

Sadoveanu, dar au, totuși, numeroase 

linii tangențiale, în special plonjarea 

într-un timp patriarhal. Asemănarea 

izbitoare este atmosfera tainică. La   

Voiculescu aerul tainic își găsește 

izvorul în mister, în timp ce la 

Sadoveanu acesta aparține oamenilor 

într-un chip funciar, având dramatice 

mobiluri sociale și psihologice. 

Voiculescu lasă impresia unui procedeu 

artistic rafinat, al parabolei. Sadoveanu 

manifestă în povestire o permanentă 

participare afectivă, într-o proză 

profund lirică, pe când Voiculescu este 

epic prin excelență, își anexează 

mitologia din rațiuni artistice, având o 

valoare funcțională. Și în această 

povestire, condiția narațiunii este 

mitică, convertind mitul în simbol, 

având ca finalitate cunoașterea - 

lycantropul. Eroul se încadrează acestei 

viziuni evoluând în planul fantasticului. 

Călugărul Sofronie își rânduiește viața 

altfel decât obștea. Mai apar și alte 

personaje cu atribute „ciudate”: 

solomonarul Șotropa și vânătorul Șușnea. 

Cadrul întâmplărilor fabuloase ale lui 

Vasile Voiculescu este o natură 

sălbatică, pe când la Sadoveanu natura 

arată ca un templu, mai mult pitorească, 

contemplativă. La Vasile Voiculescu 

personajul este dominat de natură, fiind 

influențat de domnia și atotputernicia ei. 

Modernismul său aste preluat drept model 

de către alți prozatori: Ștefan Bănulescu, 

Fănuș Neagu, și, mai nou, de constănțenii 

Ovidiu Dunăreanu („Întâmplări din Anul 

Șarpelui” și „Lumina îndepărtată a 

fluviului”) și Diana Dobrița Bîlea („Omul 

dintre două lumi”).  
(Vasile Voiculescu, „Iubire magică. Povestiri”, 

editura Minerva, București, 1984, p.127-155, cu 

Repere istorico-literare) 

                             ***  
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Coca Andronescu 
 

Nicolae Peneș 
 
 A fost una dintre cele mai îndrăgite actrițe de comedie ale Teatrului Național din 

București. Am cunoscut-o personal încă de la venirea ei în Capitală, la mijlocul anilor ’50. 

După absolvirea Institutului de Teatru din Cluj (1953) a fost repartizată la Teatrul de Stat 

din Baia Mare împreună cu soțul său, actorul Andrei Bursaci, de care se va despărți după 

mutarea actriței în București. Se va căsători mai târziu cu marele regizor de teatru David 

Ersig care, în anii comunismului, va prefera să rămână în străinătate. 

 Coca Andronescu s-a născut în data de 3 iulie 1932 într-o localitate pitorească de 

pe Valea Buzăului, Pătârlagele. După absolvirea Liceului „Ștefan cel Mare” din Râmnicu 

Sărat este admisă la Institutul de Teatru din Cluj pe care îl va absolvi, după cum am mai 

arătat, în 1953. 

 În cei apropae 40 de ani de teatru se va face remarcată atât pe scena Naționalului 

bucureștean cât și în emisiuni de satiră și umor ale Radio-Televiziunii Române, gen „Unda 

veselă”, iar alături de Octavian Cotescu a creat memorabil rolul feminin din „Tanța și 

Costel”, pe scenariul scris de buzoianul Ion Băieșu. Dar marile sale creații actoricești încep, 

după părerea mea, cu neuitatul rol al Mirandolinei din piesa „Hangița” de Carlo Goldoni 

(1959), în regia lui Sică Alexandrescu. Același mare regizor o distribuise și în rolul episodic 

al elevei din „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian (1956), rol ce dezvăluie disponibilități 

artistice deosebite, temperament și candoare, dublate de o inteligență scenică înnăscută. În 

1957, Coca Andronescu face cunoștință și cu dramaturgia mai puțin ofertantă a lui Vasile 

Alecsandri (rolul Pirrha din „Ovidiu”), după care joacă rolul principal din piesa lui Federico 

Garcia Lorca - „Minunata pantofăreasă”, alături de Mihai Fotino. De altfel, cei doi vor fi 

parteneri mult îndrăgiți de spectatori în nenumărate scheciuri și scenete, în spectacolele 

organizate de Televiziunea Română, cu public! 

 Dar revin, Sică Alexandrescu, cel care, de altfel, îi intuise marile sale aptitudini de 

comediană o distribuie în rolul Mirandolinei din spumoasa comedie a lui Carlo Gldoni 

(1959). Fac aici o mică paranteză. În anul respectiv eram deja de un an director al Casei 

Raionale de Cultură Videle (regiunea București), clădirea respectivei instituții era abia 

inaugurată, iar subsemnatul, deși aveam doar 23 de ani, eram foarte bine văzut la forurile 

culturale regionale. Așa se face că unele din cele mai cunoscute teatre bucureștene își 

făceau un fel de stagiune permanentă la Videle (Teatrul Național, Teatrul de Comedie, 

Teatrul Regional București etc.) 

 În vara anului 1959 când Teatrul Național vine cu „Hangița” la Videle, 

organizatorul-șef al Teatrului era un tip extraordinar, pe nume Horia Tesaru. Aflând că sunt 

buzoian s-a bucurat enorm, destăinuindu-mi că el făcuse armata la Buzău, la aviație și că 

jucase fotbal în neuitata echipă „Vulturii”, ca centru înaintaș. Avea și acum, la cei peste 50 

de ani ai săi, o alură impunătoare ce trăda forță și vigoare. El i-a destăinuit actriței Coca 

Andronescu că „directorul” este din Buzău. Actrița a ținut să mă cunoască mai îndeaproape 

și în biroul instituției ne-am amintit amândoi despre locurile natale, ea despre Pătârlagele, 

eu despre Costeștii de Buzău. Am rămas de atunci buni amici, ea invitându-mă la toate 
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spectacolele Teatrului Național în care juca! Prietenia noastră a durat și după 1989. Deși se 

pensionase, devenise „societară” a Teatrului Național. Într-o zi m-a invitat la spectacolul 

„Doi pe un balansoar” ce se juca în cocheta „Sală Atelier” a TNB în interpretarea actorilor 

Damian Crâșmaru și Adela Mărculescu. 

 Dar să revin la perioada anilor ’60 când Coca Andronescu va juca într-o variantă TV 

a celebrului spectacol semnat de Sică Alexandrescu „Bădăranii”, de C. Goldoni avându-i ca 

protagoniști pe Geroge Calboreanu, Alexandru Giugaru, Radu Beligan și nu în ultimul rând 

pe neuitatul Grigore Vasiliu Birlic. Alături de ultimul va interpreta rolul Sarmisegetuzei în 

spumoasa piesă „Titanic vals” a lui Tudor Mușatescu, în regia lui Paul Călinescu. 

Concomitent cu rolurile din teatru, actrița va deveni o prezență mai mult decât 

agreabilă în filme precum „Balul de sâmbătă seara” (1968), „Zile de vară” (1968), 

„Așteptarea” (1970) etc. 

De altfel, pe tot parcursul anilor ’70 popularitatea actriței Coca Andronescu crește 

vertiginos grație serialului „Tanța și Costel” (amintit deja) partener fiindu-i neuitatul 

Octavian Cotescu! Deși abia se cunoscuseră în gară la Lehliu, cei doi, la un mic și-o bere, 

se hotărăsc să-și pună pirostriile! Scenele sunt de-a dreptul memorabile iscând nu doar 

comicul de situație, ci și pe cel de limbaj. 

În anii următori viața actriței se împarte între scenă și ecran. În 1983 filmează 

pentru Teatru TV, „Hangița” după aproape un sfert de secol de la neuitata montare a lui 

Sică Alexandrescu, iar Horea Popescu o distribuie în filmul „Cuibul de viespi” adaptat după 

piesa „Gaițele” a lui Tudor Mușatescu. 

Rememorez aici filmele în care a interpretat diverse roluri cărora actrița le-a dat 

viață cu o remarcabilă forță de creație:  

Momente caragialene: „Tren de plăcere” (1958), „Bădăranii” (1960), „Nu vreau să 

mă însor” (1960), „Post restant” (1961), „Iubirea e un lucru foarte mare” (Tanța și Costel - 

1962), „Dragoste la zero grade” (1964), „Titanic vals” (1965), „Șeful sectorului suflete” 

(1967) „Zile de vară” (1968), „Balul de sâmbătă seara” (1968), „Așteptarea” (1970), 

„Singurătatea florilor” (1975), „Comedie fantastică” (1975), „Serenadă pentru etajul XII” 

(1976), „Eu, tu, și... Ovidiu” (1978), „Tufă de Veneția” (1977), „Expresul de Buftea” 

(1978), „Tren de plăcere” (1979), „Alo, aterizează străbunica!...” (1981), „Cine iubește și 

lasă” (1982), „Hangița” (1983), „Mușchetarii în vacanță” (1984), „Masca de argint” (1985), 

„Cuibul de viespi” (1986), „Recital în grădina cu pitici” (1987), „În fiecare zi mi-e dor de 

tine” (1987), „Moartea unui artist” (1991). 

Trebuie să recunoaștem că și acum, după o jumătate de veac de la apariția 

neuitatului serial „Tanța și Costel”, Coca Andronescu și Octavian Cotescu nu și-au pierdut 

nimic din farmecul lor, hazul fiind savuros, plin de nuanțe și farmec actoricesc. 

Unii contemporani (din invidie?!) au spus că succesul ei a fost ușor obținut, dând 

uneori senzația că, pur și simplu nu face niciun efort pentru a-l obține. Ce-i drept, unii 

asudă, muncesc, se căznesc să provoace râsul sănătos. Coca Andronescu îl obținea cu 

firescul ei dezarmant. 

Poetul Aurel Storin, fost ani de zile secretarul literar al Teatrului „Constantin 

Tănase” scria în cartea sa „Trecute vieți de mari artiști români”: „Actrița poseda secretul   
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succesului. Totul în jurul ei slujea într-un fel clipa de tainică minune a râsului spontan, când 

noi toți, oameni serioși, cu mustăți și cu probleme, ne aflam în întregime și necondiționat 

la dispoziția unei mari actrițe de comedie. Poate că nu lucra întotdeauna cu pastă subțire. 

Un personaj ca Tanța, pe care l-a făcut celebru, îi cerea poate și altceva. Și nu pot să nu-mi 

aduc aminte că, în plină efervescență satirică, ea transmitea și un fel de simpatie aproape 

stânjenitoare pentru personaj. Și poate că acest lucru se datora structurii speciale a umorului 

său, de un comic viu, firesc și uman”. 

Actrița se stinge din viață intempestiv, în data de 5 august 1998, în București, și va 

fi înmormântată lângă părinții săi, în localitatea Pătârlagele, județul Buzău 

                                         *** 
De la Luana la... Mihaela Runceanu 
 

Aida-Oana DRUGĂU 

 
Există și astăzi mituri folclorice autentic românești 

din care face parte și următoarea legendă care circulă pe 

aceste plaiuri: „Demult, tare demult, dincolo de munte era 

Tărâmul Luanei, Luana fiind o ființă atotputernică ce păzea 

cu strășnicie porțile unei cetăți cu ziduri imense, deasupra 

căreia strălucea, atât ziua cât și noaptea, un soare aidoma 

astrului zilei. Și cetatea era locuită de oșteni viteji întru 

dreptate și netemători de moarte. Oștenii răniți în lupte erau 

conduși de Luana în Valea Izvoarelor, cale dătătoare de apă 

vie și apă moartă, și spălându-și rănile cu acele ape miraculoase, aceștia se vindecau 

pe loc. Cei ce se încumetau să le încerce singuri se îmbolnăveau pe loc și mureau. 

Și au trăit cei din cetate ani mulți sub oblăduirea Luanei, până ce au luat seama 

vrăjmași puternici care, mânați de pizmă, au venit înzăuați, în care de foc, și au 

doborât soarele cetății. Și când soarele s-a prăbușit, pământul s-a cutremurat din 

temelii și mare prăpăd a fost pe lume...Și de atunci, pe locul cetății, mulți ani, nici 

iarbă n-a crescut și nici glas de pasăre nu s-a auzit, și nici picior de fiară n-a mai 

călcat. Despre toate acestea vorbesc semnele din Peștera Înțeleptului”. Aceste 

ținuturi ai Munților Buzăului sunt cunoscute mai ales sub numele de Țara Luanei. 

Dincolo de frumoasele povești despre arealul fostelor mănăstiri și schituri cu 

bisericuțe săpate în piatră din Munții Buzăului trebuie să înțelegem că adevărata 

comoară păstrată aici până la noi este credința strămoșească. Noi, cei de azi, 

beneficiem cu toții de ea, fiecare după nevoința proprie. Se conservă în această zonă 

sacră,  binecuvântată de Dumnezeu neprețuite vestigii ale credinței înaintașilor, ale 

unor practici magico-religioase precreștine și creștin ortodoxe. Așadar, o incursiune   
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în acest spațiu creștin, reprezintă o adevărată lecție de istorie care ne ajută să 

refacem drumul, începând cu primele mănăstiri săpate în piatră, când sihăstriile au 

dobândit „un rol important în procesul continuității vieții spirituale în spațiul 

Curburii Carpaților”, după cum afirma cercetătorul I. G. Coman. 

Subcarpații Buzăului, în care se află zona Pârscovului și zona vestigiilor 

rupestre, au fost și sunt încă, în ciuda defrișărilor masive din ultimii ani, leagănul unor 

păduri întinse, sălbatice, rareori călcate de picior de om. Turistul rătăcitor pe aceste 

meleaguri în căutarea unor păduri întinse, sălbatice, rătăcitorul care se află în căutarea 

frumuseților și mai ales a misterelor acestor meleaguri, în căutarea unor monumente 

ale naturii sau a numeroaselor obiective culturale, istorice și religioase trebuie să 

străbată către acestea întinse și pitorești porțiuni de pădure. Accesul spre aceste locuri 

de poveste se face pe drumurile care însoțesc văile principale ale Subcarpaților 

Buzăului: Valea Sărățelului, Valea Bălănesei, Valea Colților și Valea Bâsca Rozilii. 

Pe lângă aceste căi, legătura se poate face și pe drumuri și cărări de munte care străbat 

spinările, plaiurile, pădurile și poienile Ivănețului, țintind neobosit către Penteleu, 

starostele Munților Buzăului. Tot aici am putea include, pe bună dreptate, și povestea 

de viață și mai ales de inspirație a artistei Mihaela Runceanu... 

S-a născut la Buzău, într-o familie în care muzica avea să fie mai iubită decât 

orice. Casa bunicilor săi, din satul Runcu, comuna Pârscov este casa în care a copilărit 

Mihaela Valentina Runceanu. Se pare că iubea atât de mult zilele petrecute la țară, în 

lungile vacanțe de vară, când pleca cu animalele la păscut, când dormea afară pentru 

a admira cerul senin, când citea la lumina lămpii, când admira Valea Buzăului de pe 

ultima treaptă a casei, de unde se vedea Dealul Măgura dimineața, în zori, în timp ce 

bunica pregătea, în pripă, gustarea de dimineață... Și astăzi există prispa casei, casă 

care a fost construită în anul 1948. Aici, în copilărie, făcea o scenă improvizată, 

cântând fără încetare parcă, împreună cu verișorii, Ciuleandra Mariei Tănase. 

Mihaela a dat tonul generațiilor de artiști din familie, deși astăzi ea se găsește 

printre stele... Dar au rămas să continue, atât de frumos și demn, prietena sa bună și 

soție a unchiului său, profesoara Geta Runceanu și verișorii Andreea și Xenti, care au 

crescut și ei la fel de simplu și curat în căsuța de la munte, sus, în Runcu Pârscovului... 

Se poate admira aici, chiar și în prezent, arhitectura veche a caselor țărănești și faptul 

că în aceste locuri natura e atât de darnică prin mireasma florilor sălbatice, mai ales, 

prin roadele gustoase ale pomilor fructiferi. Livezile sunt atât de frumoase 

aici...Practic, această parte a comunei este astăzi aproape abandonată de cei ce și-au 

lăsat în urmă casele și grădinile frumoase în goana după o viață mai bună. 

Din păcate acest noiembrie aduce cu el amintirea celor 30 de ani de la moartea 

tragică a marii artiste. Prin muzica sa însă, ea s-a înscris în veșnicie: „De vei veni, 

vom retrăi/ Un vis de mult uitat/ Vom țese iar neobosiți/ Gândul destrămat...” 

(De vei veni - 1986).
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                            Poesis Vasile DURLOI 
                                  

                                     
 

CAMUFLAJ 
 
Magiei albastre i se opun mecanismele imaginative ale pasiunii, 

Care depun, în cauză, sarea mării și abordarea lipsită de prejudecăți, 

Virtuțile mărunte îi urmăresc pe cei care plutesc strângând singurătăți 

Spre a respira embrionar ascunzând, cu stângăcie, efectele presiunii. 
 
Felurite închipuiri manipulează periplul, fără tehnici speciale, 

Anii au abandonat balastul vanității și s-au legat de catarg, 

Noul val se grăbește și îi duce, de la coastă către larg, 

Argumentele pendulărilor analitice duhnesc de caractere unciale. 
 
Nici măcar furtunile nu mai răspândesc cunoscute genuri de vrăji, 

Deși viorile fobiilor, între simboluri camuflate, nasc valul următor, 

Emoția toamnei se îneacă în romanța poetului provensal, de viitor, 

Ce călătorie importantă poți termina printre griji? 

 

 

 

NU ESTE... 
 
Nu este câtuși de puțin contrar conveniențelor 

Să fim acoperiți cu întunericul furtunii 

Pe când traducem sentimente forțând orice limbaj. 
 
Nu este câtuși de puțin absurd și nici măcar bizar, 

Să fim definitiv pierduți pe jariștea valurilor albe, 

Precum sinucigașul ce se ferește de înec.  
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Nu este câtuși de puțin lipsit de sens, în parte nici letal, 

Ca lucrul cel mai banal, devenit, – de la sine, – interesant, 

Să oblige inima să bată dureros de tare. 

 

FERESTRE ROTUNDE 
 
De ce-mi hrănești sensibilitatea 

Fără a-ți prelungi venirea? 
 
Inspir mirosul algelor, la braț cu fericirea, 

Reclamând imoralitatea migrației de undă, 

Dar cum zidul este, totdeauna, de apă 

Ferestrele amintirilor rămân deschise furtunii 

Ea vede numai ce dorește să vadă, 

Apoi mistifică ceea ce ar fi negat mai târziu 

Înlocuind adevărul transparent 

Cu minciuna mângâierilor fără surâs. 
 
Desigur, propria-mi vină 

Mă împiedică să cred 

Că viața netrăită-n paradis 

Poate fi numită mulțumire. 

 

VERACITATE 
 
Fără entuziasm, cu liniștea pe dinăuntru cârpită, 

Alung această pasăre din crângul meu, 

O alung cu limfa, cu nervii fanteziei semilucide... 

Zi de zi, zi de zi, de douăzeci de ani, 

Nu dă un șfanț pe liniște, 

Se luptă cu privirea mea întoarsă către firesc, 

Cu sentimentele pe care le am față de aripa stângă... 

Răsfățat de o vagă perspectivă, 

Încerc să-i obturez singurul ochi 

Pe care, încă, reușește să-l trezească spre mine 

Pentru a-mi semnala faptul că sunt de neînțeles... 

Îi fac un semn cu atribut de invectivă, 

Arunc spre ea onomatopeea culorii sedentare, 

Însă ea nu zboară, nu zboară, nu zboară! 

Dumnezeule! Pasărea aceasta nu este o pasăre solitară! 

Dumnezeule, pasărea aceasta, surdă și cenușie, 

Sigur, o să mă alunge din marea ei.  
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Antonio, vioara și mămăliga cu gem de prune 

 
 Antonio are acum 19 ani. Dar, ca oricare 

alt om, a fost și copil. Unul rămas orfan de ambii 

părinți, decedați într-un accident de mașină pe 

când băiețelul avea doar 4 ani. „Nu mai am decât 

amintiri vagi cu ei. Îi mai recunosc doar privind 

la puținele poze cu ei pe care le mai am”, mi-a 

spus tânărul de azi, student la Conservator. 

 

Gabriel Peneș 
 

           Vioara cea veche zăcea printr-o magazie de-ale casei modeste unde „mamaia 

Mariana”, bunica dinspre mamă a reușit să-l crească. A fost greu, din puțina pensie 

a bătrânei să trăiască două suflete și mai multe fantome: cele ale părinților lui 

Antonio, dar și cea a bunicului, mort și el înainte de vreme. „Mămăliga cu gem de 

prune”, asta m-a făcut mare, spune Antonio zâmbind amar amintirii. Deci, vioara 

aceea zăcea uitată de ani și ani, până când curiozitatea copilului de atunci a adus-o 

în palmele micuțe. Fusese a unui străbunic, avea să afle, ce cânta pe la petrecerile 

boierești prin vremurile când puricii încă aveau șapte potcoave, cum spune basmul. 

Și pe la crâșmele prăfuite, mirosind a rachiu, pe ușa cărora intrau nu doar clienții ci 

și ciulinii Bărăganului, aduși vara de vântul pârjolitor, ce înfierbânta și mințile 

mușteriilor. Iar străbunicul le cânta la ureche cine știe ce melodie de dor și de ducă, 

de nenoroc și de jale. 

 Antonio a fost „urechist”, așa cum au fost mai toți muzicanții rromi de pe 

atunci, ascultând sunetele cântecului, apoi reproducându-le fidel la scripca cea 

veche. Mai întâi lucruri simple, apoi a ajuns la „Balada” lui Porumbescu. Avea 8 

ani și deja era ajutat de nea Ilie, cel mai bătrân scripcar din sat. Când i-a cântat 

Balada, prima oară, mamaiei Mariana, aceasta a leșinat pentru câteva clipe. De 

uimire și de mândrie. El a plâns. Dar de bucurie. La 11 ani, deja nea Ilie era depășit 

de talentul puștiului. „N-am, măi,  băiete, ce să-ți mai arăt! Tu ai nevoie de profesori 

de oraș, de acum. Să te învețe notele, să nu cânți doar „după ureche”, ca noi, ăștia 

bătrânii!”. Ușor de zis, greu de făcut! Antonio abia termina clasa a patra, la școala 

din sat. Tot ce spera era să facă cele opt clase, maximum câte se puteau face acolo, 

apoi mai vedea el. 

 Norocul lui s-a numit „mătușa Stela”, cum îi spune și azi femeii – fără nicio 

legătură de rudenie cu el - care conducea cu mână de fier birtul localității. N-ai fi 

zis, dar era umblată prin lume și cunoscuse ceva oameni la viața ei. Doar că ambii 

copii plecaseră peste mări și țări, iar soțul dormea somnul de veci în același cimitir 
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cu părinții lui Antonio. Ea a fost cea care i-a schimbat viața micului Antonio. „Hai 

să te pupe mătușa, Vivaldi de câmpie ce ești”, îi zicea ea, culmea, străină de muzica 

clasică, dar cu sufletul rămas în compozițiile singurului compozitor clasic pe care 

îl ascultase în viața ei. Mătușa Stela știa pe cineva la oraș, domn mare cu casă mare, 

fost profesor universitar, plin de bani, dar fără urmași. Așa că s-a gândit să îl ducă 

pe Antonio la el, să-i facă un fel de demonstrație și să-l roage să îl ajute cu școala. 

Și cu vioara, firește. Așa a intrat în viața lui Antonio „domnul Marcel”.  

 L-a privit mai întâi ca pe un animăluț ciudat, ce ținea la subțioară o vioară 

mai veche ca timpul. L-a ascultat, apoi a decretat: „Ești poamă bună, băiețel! Meriți 

să ai o șansă în viața asta încurcată!”. Așa că, în lacrimile, dar și speranțele mamaiei 

Mariana, Antonio s-a făcut orășean, intrând chiar la Liceul de Muzică din marele 

oraș și mutându-se chiar în casa domnului Marcel care a avut grijă să îi suporte 

toate cheltuielile. Ba chiar, într-o seară de ianuarie, de ziua lui, a primit cadou o 

vioară nouă de la binefăcătorul lui. Nu era vreun Stradivarius, dar nici nu se 

compara cu scripca cea veche. Iar Antonio a zis „mulțumesc” în felul lui: a fost 

primul din clasă în fiecare an, cântând și uimind cu talentul lui. Deja, la 16 ani nu 

prea mai avea pe unde să pună în camera lui din casa domnului Marcel trofeele și 

diplomele primite pe la tot felul de concursuri.  

 Când putea fugea degrabă la mamaia Mariana, unde voia să mănânce 

neapărat mămăligă cu gem de prune. Până în ziua în care și mamaia s-a dus la Cer. 

Atunci a plâns din nou, dar nu de bucurie. Însă bănuia că mamaia plecase fericită 

că văzuse pe ce drum o luase. Când a dat examen la Conservator, a stat cu ea în 

gând tot timpul. Și i-a purtat noroc. Deja cântă și în străinătate, cu alți colegi cu care 

a făcut un cvartet. I-a apărut și primul disc, unde interpretează singur piese grele, 

ce l-ar pune în dificultate și pe un maestru. Dar îi e dor, adesea, să revină în vechea 

casă din sat. De la o vreme, a auzit de un băiețel de 9 ani, cu pantofi de împrumut 

în picioare, cu patru numere mai mari, apărut într-o familie mai săracă decât Marea 

Moartă în pești, care încinge acordeonul de se minunează și mătușa Stela. Și dacă 

nici ea n-a mai ascultat tarafuri la viața ei, apoi cine? Iar Antonio deja cam știe ce 

ar de făcut cu micul Iulian, că așa îl cheamă pe puști. Va prelua ștafeta de la domnul 

Marcel și îl va ajuta pe copil să-și schimbe destinul. Dar, mai întâi, îl va învăța să 

mănânce mămăligă cu gem de prune. Ca să-i poarte noroc... 
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O alternativă  

la… Ciuta 
 

Dumitru K. Negoiță 

 

  
 În lumina cuvintelor pe care le-

ați rostit și scris cu drag în  volumul bine 

îngrijit asemeni revistei ,,Întrezăriri”, 

unde se simte  spiritul lui Vasile 

Voiculescu, pe care l-ați ținut treaz și 

nealterat la  Pârscov, vă scriu în calitate 

de vecin al zonei.  

 Vecin cu Pârscovul, îmi 

amintesc de  copilăria mea, când venea 

prin satul Ursoaia poștașul în șaretă, cu  

corespondența de la oficiul nostru 

Pârscov. Pentru comuna noastră,  

Rușavățu, nu era doar Oficiul poștal, era 

și Iarmarocul de marți și  nu numai. La 

nașterea mea, tata, lucrător forestier, s-a 

tăiat la un picior și a fost internat la 

Spitalul din Pârscov. Toate drumurile  

noastre din comuna Rușavățu înspre 

Buzău treceau prin Pârscov.  Că vor, ori 

nu vor să creadă unii dintre noi, 

Pârscovul era o utilitate. Să vă 

parafrazez, era o lumină, pe când la noi, 

după cuvintele lui Ion  Caraion al nostru 

de la Pălici: „M-am născut într-un sat ca 

o bubă”…  

Revenind la vremea noastră, distinse 

Gheorghe Postelnicu,  permiteți-mi să vă 

felicit atât pentru harul și iubirea ce-o 

nutriți  pentru cuvântul scris, pentru 

împlinirea unei cifre rotunde, dar și  pentru 

onorarea faptelor dumneavoastră cu titlul 

de Cetățean de  Onoare al comunei 

Pârscov. Ținând cont de patriotismul și 

profesionalismul dumneavoastră, aș dori o 

susținere privitoare la  DN 10, ca o 

alternativă la Ciuta, dar și ca drum mai 

scurt de la  Buzău la Mănăstirea Cârnu. 

Cum bine știm, cu toții trăim într-un  

minunat județ cu toate formele de relief, 

dar și cu multe mănăstiri.  Mănăstirea 

Cârnu, construită de nepoata lui Ștefan 

cel Mare - doamna Chiajna, prin anii 

1536, care a fost numită (se înțelege că 

mult mai târziu) de P.S. Episcopul pr. dr. 

Antim Angelescu, „Podoaba  Eparhiei”. 

Iată! Pe unde poate trece acest drum: De 

la Casa  Memorială „Vasile Voiculescu” 

de la Pârscov, prin Bădila. De la granița 

cu Bădila, ne întâmpină un proaspăt 

asfalt e trece pe la Rezervația Naturală 

„Sarea lui Buzău” din fosta comună 

Rușavățu (azi, comuna Viperești)  pe 

lângă halta Rușavățu și Blocurile de 

Calcar din Jurasic, prin  Poiana Rusului.  

Aici, în Poiana Rusului, o poveste ne 

spune că prin secolul al XVIII- lea,  

citez din memorie, un grup de ruși au 

staționat câteva zile, sătenii s-au speriat, 

dar rușii nu le-au făcut niciun rău. 

Pentru acest fapt i s-a dat numele de 

Poiana Rusului. Tot prin această zonă se 

află Marea  de... pământ (denumire dată 

de mine, explicații geografice, în alte  
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împrejurări). De aici, în stânga se trece 

pe lângă o cruce foarte  veche, în dreapta 

se află o cișmea și o poveste care ne spune 

că prin  1793, o ceată de turci, în frunte cu 

Mumbasiru Maibegiu, citez din  memorie, 

pe când mergea în Satul dintre gârle, să 

potolească niște  zurbagii, s-au oprit 

întrebând: - „Ruși aveți? De aici 

denumirea de  Rușavăț, dată Satului dintre 

gârle. Mergem mai departe și vom  vedea 

în dreapta fostul Conac al lui Tapangea, în 

stânga casa unde s-a născut Ion Caraion, în 

dreapta Monumentul satului Pălici. Și mai  

departe, la intrarea în satul Ursoaia trecând 

pe lângă Pepiniera Ursoaia, ajungem în 

stânga la Școala Gimnazială Ursoaia, în 

curtea căreia se află Monumentul „Iorgu 

Cosma”. Tot pe aproape un viitor 

minimuzeu. 

 În apropiere, pe dreapta, „Movila”, 

sit arheologic. În stânga  Puntea-pod peste 

râul Buzău, mai departe, până se trece 

pârâul  Ursoaia, se află „Poarta amintirilor”. 

Aici, în casa de la Poalele  Dealului, s-a 

transformat Casa părintească în Casă de  

Cultură Sătească, minimuzeul de care am 

amintit. De aici, înspre Rușavăț mergând, 

ajungem să vedem pe dreapta casa a unui 

fost director al Liceului „B.P.Hasdeu”, 

Liviu Chiriacescu, apoi, ruinele fostei mori 

de foc, și tot mergând vedem pe dreapta, 

fostul Cămin Cultural, fostul sediu al fostei 

comune Rușavățu, și tot așa, după ce trecem 

o dată pârâul Rușavățu, vom vedea ruine 

ale palatului fostului membru al divanului 

ad-hoc, Rușavețeanu, unde, prin anii 1944-

1949, a locuit actrița Teatrului Național 

București, Tina Barbu-Rușavețeanu. (Până 

aici, dacă vă  aduceți aminte, o vreme, după 

1978, a funcționat un autobuz, pe  ruta 

Buzău – Rușavățu, prin Pârscov. Nu s-a 

vrut să se știe cine a făcut demersul. 

Eram marginalizat din cauza scrisorii 

deschise făcute la Viața Buzăului, am 

documentații). După ce mai trecem gârlele, 

Pârâul Rușavăț, ajungem prin Pădurea 

Seciu și de aici înspre satul Mușcelul 

Sărățel, sau Mușcelul-Țiganu, cum doriți să 

i spuneți, unde, pentru apa sa, ar fi putut 

exista o stațiune, mai ales  prin apropiere 

de Pietrele Boncilor și, de aici, înspre o 

legătură cu satul Măguricea din comuna 

Pănătău, și la Mănăstirea Cârnu, cu  

legătură directă la Pătârlagele.  

 Cam acesta ar fi un drum de 

asfaltat de circa 14, kilometri, dintre care 

peste 5 kilometrii deja  sunt asfaltați, 

drum încărcat cu istorie care ar duce la 

„Podoaba Eparhiei” și de aici, în  Orașul 

Pătârlagele, ca o alternativă la Ciuta. 
 

 

Gânduri vindecate?  

Credință                       

O 

frunză 

se rostogolea 

prin 

văzduh 

neîndrăznind 

să 

se așeze 

la streașina 

acelora 

de pe ogorul 

fertil 
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Francisco Stoica 

        

         
 

AȘ VREA 

Aș vrea să iau în brațe răsăritul zilei, 

să-i simt nuditatea culorilor. Aș vrea 

să stau în primul rând la concertul 

matinal al cântecului păsărilor. Aș 

vrea să mai lenevesc puțin pe adierea 

vântului, să ascult cum frunzele se 

bucură de lumină pe ramuri... Aș 

vrea ca florile să vorbească, oare ce 

rime ar răsuna în frumosul zilei? Aș 

vrea să închid răsăritul în tainele 

gândului, să-l pot privi oricând în 

deschiderea lui unică, în răcoarea 

culorilor... 

 

CĂLĂTORIND CU FRUMOSUL 

Eram mic, părinții mă duceau la plajă 

înainte de răsăritul soarelui. În prima 

zi nu am înțeles ce căutăm acolo așa 

devreme, nisipul era rece, apa mării 

la fel. Nemulțumirea mea s-a risipit 

când a început să apară soarele. Ce 

spectacol pe fundalul cântecului 

valurilor! Am uitat de frig, nu știu 

când a trecut timpul, măreția 

răsăritului m-a fascinat. De atunci 

cred că atunci când trăim frumosul 

mergem acolo, cu el, ne desprindem 

de ceea ce suntem... 

 

CINE SUNT PICTORII? 

Deschideam cartea cu povești, mă 

pierdeam parcă în ea, ilustrațiile îmi 

dădeau iluzia unei alte lumi, visam...  

Plecam apoi la joacă, într-o lume 

reală, total diferită. Constat acum că 

poveștile îmi sunt servite dimineața, 

la prânz și seara fără să deschid vreo 

carte. Petre Ispirescu ar fi fost poate 

invidios pe scenariile prezentului. 

Culmea este că acum chiar trăiesc în 

aceste povești, sunt și eu în paginile 

cu desene. Niște pictori necunoscuți 

hotărăsc cum trebuie să fiu. 

 

DANSĂM? 

Vă place toamna? Eu tot privesc în 

jur, văd cât de multe culori aduce, 

adevărate tablouri unice... Dar nu văd 

pictorii, am impresia că au fost 

convocați cu toții pentru acest 

anotimp, că nu au somn, au primit 

prea multe culori! Poate le combină 

noaptea, sub liniștea stelelor, iar noi 

ne trezim într-o expoziție deschisă, 

nu știm la ce să privim mai întâi. Ne 

lăsăm cuprinși de frumosul lor, ne 

invită la dans pe acorduri interioare, 

neștiute...  

 

DONATOR DE CLIPE 

Haide măi, trăiește-ți clipa, este a ta, 

nu o irosi! Cam așa sună un sfat 

sănătos, ușor de dat, dar greu de   
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înfăptuit. Clipele se strecoară atât de 

ușor printre degete... Și apoi, ce 

înseamnă o clipă trăită, cum poate fi 

numai a mea? Sunt proprietarul ei 

numai atunci când fac ce vreau, ce 

simt și ce îmi doresc eu? Ar însemna 

că dacă nu se întâmplă așa sunt și... 

donator de clipe, le dau altora. 

Complicat.  

 

                           *** 

 

SAVOAREA ÎNCEPUTULUI DE ZI 

Bună dimineața! Este un salut sau o 

simplă urare? De o fi una, de o fi 

alta, tot o frumusețe este... De multe 

ori trecem pe lângă ea, nu îi acordăm 

importanța cuvenită, da, bună să fie, 

dar știi că astăzi voi avea o zi grea, 

vaiiiii, câte am de făcut, nu știu cum 

voi reuși... Și așa ne trăim clipa 

dimineții cu gândul la altceva, sărim 

peste savoarea și mirajul începutului 

de zi. Suntem prea grăbiți. 

 
MAGIA SUFLETULUI PERECHE 

Sufletul nostru, adevăratul nostru 

sine, este dimensiunea esențială, cea 

mai misterioasă, și mai magică a 

ființei noastre. De fapt, nu este o 

realitate separată, așa cum este 

considerat în gândirea occidentală, ci 

forța coezivă care ne unește trupul, 

inima și mintea. Nu este o fantomă 

prinsă cumva în capcana mașinăriei 

fizice a trupurilor noastre, ci chiar 

esența ființei noastre. Așa spune   

Gabrielle Roth. Mă întreb în aceste 

condiții de magie și mister ce 

înseamnă un suflet pereche… 
 

TĂCEREA CÂNTECULUI 

GREIERILOR 

Am deschis larg fereastra, cântecul 

greierilor a intrat peste mine, a 

cuprins tot,  parcă noaptea a devenit 

și mai tăcută. Neobosită partitură cu 

note puține, note așternute de un 

compozitor coborât din stele, care nu 

deranjează, te ocupă cald, înfășurate 

în gândurile timpului. Un tablou atât 

de nevăzut, greierii în negura nopții, 

atârnat pe peretele imaginației, o 

neobosită frumusețe a cântecului, cu 

o atemporalitate magică. Nici nu știu 

când am adormit în această tăcere a 

cântecului greierilor. 

 

FRUMUSEȚEA 

IMPROVIZAȚIILOR 

Am mai scris că mă fascinează foarte 

mult diminețile... Nu mă pot abține 

să o fac din nou, cum să rezist în fața 

prospețimii razelor de soare care 

parcă iau în brațe verdele naturii și 

fac buchete din flori și gânduri? 

Dimineața, o invitație la frumos și 

zâmbet, un spectacol în care avem un 

rol. Nu știm textul dar putem 

improviza, cum să știm textul când 

nu mai suntem cei de ieri? Ne 

transformăm, martor este albastrul 

cerului...    
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Poesis  Violeta BOBOCEA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aștept după colț fericirea 
 

Aștept după colț fericirea și tot nu se-arată, 
În verdele crud al speranței e tare speriată, 
E Mecca visată,  
Dar tot nu se-arată... 
 

Cosițe albe-mpletesc, după colț s-o zăresc. 
Aștept, tot aștept această nălucă 
De-un secol, de-un veac, unde putea să se ducă? 
În straie albe s-o-ntâlnesc... 
 

Aștept după colț a lumii crăiasă... 
Odată, demult pentru-o clipă-a venit 
Dar... s-a răzgândit și-a fugit 
De parc-ar fi fost o dulce fantasmă. 
 

Aștept după colț ca-ntr-un labirint 
M-am rătăcit și timpu-a albit, 
Așa cum emiru- n pustie-a pornit, 
Spre veșnice doruri călăuzit. 
 

Aștept după colț pe-nserat să apară, 
Să-mi spună în șoaptă, măcar într-o doară, 
Chiar în vis de-ar veni, 
Un cuvânt n-aș rosti. 
 

Dalbe plete să-i pun, 
Un descântec s-adun, 
În amurg să răsară,  
Fericirea de-o vară...       

 

 
 

Sunt vinovată  

 

Numai eu sunt 

vinovată de joc, 

vinovată de foc, 

de fermecatul izvor, 

de adâncul fior, 

vinovată de ziuă, 

vinovată de noapte, 

de-nceput, 

dar și de sfârșit, 

de tainicul răsărit, 

de albastrul pur, 

de cântul din zori, 

vinovată de fruntea 

preocupată a vântului, 

vinovată de semnul  

adânc al vieții, 

pentru că numai eu 

iubesc existența 

cu jocul ei, 

doar început 

fără sfârșit, 

un semn vizibil 

sub fruntea vântului,  

preocupat de  

neliniștile lumii. 
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De vânzare 
                                             
În lume, cândva, totul era de vânzare, 

Vindeam iluzii, fantasme, chiar din galantare, 

Ne-opream la câte-un colț să prindem câte-un vis, 

Dacă-n această lume doar așa ne-a fost scris. 
 
În lume, cândva, totul era de vânzare, 

De la regrete sau păreri de rău și câte-o alinare, 

Ne-opream la câte-un colț pentr-un oftat, 

Dacă-n această lume doar așa ne-a fost dat! 
 
Cândva, vindeam la preț întreg visarea 

Și-i auzeam din depărtări chemarea, 

Dar, astăzi, nici pe sfert n-aș vinde niciun dor, 

Să ocrotească tainic visul călător! 

 

Sunt doar o frunză ... 
 
Sunt doar o frunză rătăcită, 
răvășită de tristețe, 
de tainice, nevăzute doruri, 
un gând mă apasă, mereu dă târcoale, 
frunzișul toamnei mă alintă, 
doar în vremelnicia clipei  făcut-am adăpost, 
în vaierul toamnei am găsit mângâiere, 
în somnul tainic al ierbii îmi găsesc culcuș, 
în blânda vânare de vânt mă regăsesc, dar... 
nu sunt decât o biată, neînsemnată frunză 
uitată-n cărare, adesea strivită la pământ  
de grăbiți trecători care m-au privit cu neîncredere , 
cu fiecare clipă strecurată în gândul unui nor plutitor;  
doar ei mi-au distrus încet aspirațiile, visurile mele 
încrustate de veacuri în trupu-mi efemer, dar undeva, 
cândva, mă voi ridica ascultând printre galaxii, 
cu ultimele puteri ale destinului 
vremelnicia clipei, 
vaierul toamnei, 
somnul tainic al ierbii, 
blânda vânare de vânt, 
dincolo de timp, 
dincolo de ploi... 
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Când a fost cu eclipsa de soare 
 

Tudor Cicu 
 

Nici acum, chiar dacă m-ați pica domniile voastre cu 

ceară, n-aș putea să jur, cu mâna pe inimă, că, întâmplarea de 

față chiar nu s-a petrecut, sub ochii mei și ai bunicului. Pe 

vremea la care s-au petrecut toate aceste fapte, bunicul era 

paznic la far, în mica noastră urbe de la țărmul mării. De fapt, 

un loc neînsemnat, dar, datorită Cherhanalei, navele 

pescărești acostau la țărm, destul de des. Angajat pivnicer la 

Cherhana cu jumătate de normă, ziua, bunicul făcea cealaltă 

jumătate, urcând dealurile stâncoase de cum începea să se 

însereze și, odată ajuns sus în turnul farului, aprindea 

felinarele, iar dacă se întâmpla să fie și furtună pe mare, 

musai trebuia să vegheze cu alte lumini de semnalizare și făclii pregătite pentru a 

le aprinde și a le atrage atenția, cu ajutorul lor, căpitanilor de vas, să nu se apropie 

prea mult, de țărmul stâncos. Din acoperământul nostru, situat într-o mansardă a 

Cherhanalei, auzeam cam tot ce se întâmpla în birtul de jos, birt patronat de 

afurisitul de căpitan Barbă Roșie, un fost comandant de remorcher, un tip semi-

șchiop, care atunci când te fixa băga groaza în tine. Rămas de unul singur în birt îl 

chema pe bunicul să-l cinstească cu o litră de rom că, după câteva pahare, numai 

ce-l auzeam: „Bea, căci căpitanu-i mort/ Io-ho-ho!/ Și ne duce dracu-n port/ Io-ho-

ho!”. Era, după câte auzisem ici și acolo, un vechi cântec pirateresc, cules de prin 

romanele de aventuri, tare la modă pe vremea aceea. Stăteam, cum vă uitați la mine 

și mă uit și eu la dumneavoastră, în ziua aceea de pomină, cu bunicul la taclale, 

când, aruncându-și o privire spre cer, bunicul rămase țintuit locului: 

- Măi, drăcia naibii!? Robi (așa mă striga), ia te uită, ia te uită, Robi!... 

- Ce-i? l-am întrebat pe bunicul, ridicând, asemenea lui, capul în sus, spre fereastră. 

- Cum ce-i? Ai auzit și tu urletul acela îndepărtat? Apoi, ca pentru sine: Iartă-ne, 

măicuță! Și se închină de câteva ori, făcându-și cruci după cruci în cruciș și 

curmeziș, căci bunicul credea în Preasfânta Fecioară Maria, născătoarea de 

Dumnezeu. Să fiu al naibii, Robi, dacă ăsta n-a fost balaurul mărilor… 

- Cum, adică, balaurul, bunicule? am dus eu mâna la gură, scuipând scârboșenia 

de cuvânt în palmă. Păi, ce! Există și un balaur al mărilor? Asta n-o mai cred! 

- Cum să nu crezi, Robi? Uită-te și tu, nu mai e lună pe cer. Păi, să crezi! 

Am dat fuga la fereastră, fiindcă, mai adineauri, zărisem și lumina soarelui prin 

geam. M-am întors, de acolo, speriat. Afară, întuneric beznă. 

- Că bine zici, nu-i lună, bunicule! Păi, ce balaur poate să înghită ditamai luna?  
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- Acesta, al mărilor, o înghite. Sigur o înghite!, vezi bine… Apoi, după câteva 

clipe: Aoleu, aoleu, Robi! Dă fuga jos și adu-mi felinarele. Trebuie să ajung degrabă 

la far… Barbă Roșie al nostru, căpitanul Ahab cu dulăul său Stubb și secundul 

Starbuck rătăcesc cu remorcherul pe marea în furtună.  

Am și luat-o din loc. Dar m-am auzit, din nou, strigat: 

- Adu-mi, te rog, și luneta de aramă… Mai repede, mai repede, Robi! 

Călcam câte două trepte deodată. Pesemne am făcut un zgomot asurzitor, fiindcă 

ultimele două trepte nu le-am mai nimerit și m-am trezit aruncat, ca un balot cu 

pește congelat, până la picioarele patronului Barbă Roșie, aflat cu litra de rom la o 

măsuță, singur în tot birtul, ca niciodată, pe semiîntuneric. Ceea ce m-a mirat foarte. 

- Ho, băiețaș! Ce, dau tătarii? Ia vino mai aproape, băiețaș! Mă ridică cu o mână 

ca de fier, încleștată pe brațul meu, mă apropie, până aproape de barba lui roșie, și-

mi făcu cu ochiul. Tare mai avea chef să trăncănească verzi și uscate, fără îndoială, 

o companie în plus nu i-ar fi displăcut, dar eu mi-am zis că nu trebuia să-i fac jocul. 

 -Domnule, domnule… Căpitanul Ahab și secundul rătăcesc pe furtuna care s-a 

ițit dintr-o dată! Bunicul zice că s-a ivit balaurul pe mare. Și, nici lună nu-i… mai 

adineauri, era… O fi înghițit-o balaurul, domnule!…  

Am prins momentul când tocmai se repezise și el să-și arunce o privire prin 

fereastră, într-acolo unde părea că în adâncurile mării o fiară își dădea duhul și am 

fugit la bunicul care mă aștepta, cu felinarele și luneta de aramă, pe treptele de la 

ieșirea din birt. Cu bunicul de mână, ne-am îndreptat de-a lungul țărmului, spre far. 

Undeva, printre stânci, marea vuia, semn că se apropia fluxul. Ajunși la turn, bunicul 

bâjbâi prin teancul de chei, o găsi pe cea care se potrivea la ușa masivă de metal și, 

odată intrați, începurăm urcușul celor peste 3-400 de trepte, în spirală, până sus la 

camera cu lentile și oglinzi ale farului. Nu-i de mirare, că bucuria bunicului, atunci, 

după ce aprinsese farul, mi se transmisese și mie. Observai cum pusese luneta la ochi 

și, după ce o roti de la stânga la dreapta, prin ferestrele mari ale farului, mi-o întinse 

și mie. Ai fi zis că priveam marea pentru întâia oară, așa sorbeam, cu nesaț, fiecare 

colțișor din largul mării. Lanterna farului arunca, în depărtare, un puternic fascicul de 

lumini. Dar, nu se zărea, pe toată întinderea apelor, nici urmă de remorcher. Valuri 

mari, cât niște fălci imense de uriași, alergau în întâmpinarea șuvoiului de lumină, 

dornice să-l înghită, ori se rostogoleau mugind, în hăul adâncurilor. 

- Auzi, Robi? Se apropie furtuna de țărm. Încă urlă, zăpăcita, acolo în depărtare… 

Nu mă îndoiam, de fel, că bunicul auzea și alte glasuri venind din depărtări, căci 

îl văzui cum ciulea și își îndrepta urechea când într-o direcție, când alta, și asculta 

în tăcere cu ochii închiși. Tot de la bunicul, știam, că marinarii adevărați, când 

marea este deosebit de înfuriată, aud cum cineva îi strigă pe nume, noaptea, prin 

întuneric, și că acele chemări sunt chemările prefăcute ale celor morți. Pesemne, 

când îmbătrânești, toate astea or fi ele plăcute să le asculți ca pe niște cântece de 

sirene, dar, mie îmi zburlea părul astfel de întâmplări ciudate. Mai fusesem în turn, 
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cu bunicul, dar, ce-i drept, doar ziua. Noaptea, nu mă lua niciodată cu el. Din 

înălțimea turnului, știam cum se vedeau casele oamenilor: cât niște mușuroaie de 

cârtițe, iar bărcile în larg, cât niște gogoloaie negre cu aripioare ca ale cărăbușilor. 

Însă, noaptea, toate astea nu existau, oricât m-aș fi străduit, nu le-aș fi zărit. Bunicul, 

așa credeam, și le imagina. Cu luneta lui de paznic putea să și le apropie dinaintea 

ochilor, să le distingă conturul și direcția de înaintare, că, îndată, manevra astfel 

felinarele și lentilele farului, încât marinarii de pe ambarcațiunile alea, trebuiau să-

i înțeleagă mesajul și să-și îndrepte ambarcațiunile spre țărm. Luminile alea m-au 

obosit și cred că am adormit pe o saltea umplută cu iarbă de mare. În tot timpul cât 

am adormit, am visat că bunicul mi se adresa cu fel și fel de povețe. Când m-am 

trezit, nu l-am mai auzit pe bunicul. Și, de altfel, în odaie la mine (cum ajunsesem 

acolo, nu știu nici să mă picați cu ceară!) nu mai ardea nicio lumânare. Și totuși, era 

lumină, însă, nu realizam de unde. Pe pereți, se zăreau semne stranii și alergau tot 

felul de dihănii din care nu mai văzusem niciodată. Sub ferestre, zburau, de colo-

acolo, pescărușii și umbrele lor fâlfâiau pe pereți; pe uși, pe podele tot felul de  

arătări. Nu mă-ntrebam decât ce-or fi făcând cei rătăciți singuri pe mare, ori mai 

curând, chiar în gura balaurului. Așa ceva nici nu era, pesemne, de gândit, dar de 

închipuit? Noroc că, după o vreme, având ochii deja închiși, am putut reface, în 

liniște, din lăcașul memoriei, toate câte mi se întâmplaseră în ultima vreme. Când 

i-am deschis, cu adevărat, primul lucru a fost să-mi arunc privirea înspre fereastră. 

Și, mi s-a părut, ori chiar era realitate, dincolo de fereastră mă privea cineva. O 

lumină albăstruie și străvezie începu, atunci, să se reverse în toată încăperea. Iar 

luna, cred, își mărea cercul în jurul ei. Mustățile bunicului chiar se lipiseră de 

geamul ferestrei, dar de partea cealaltă. Ciudat! Bunicul chiar mă privea, nedumerit. 

Am sărit din fotoliu și m-am repezit drept în raftul cu cărți, care se revărsară ca un 

stol de pescăruși deasupra capului meu. Dând la o parte vraful de cărți, am și fost 

lângă fereastră, gata să-i pun prima întrebare:  

- Au eliberat luna, bunicule? 

- Ce lună? Care lună, Robi?, s-au zburlit mustățile bunicului, pe geamul de sticlă. 

- Păi... căpitanul Ahab și Barbă Roșie al nostru... 

- Măi, Robi!? Ce Barbă Roșie? Care Ahab!? Toate cărțile astea ți-au zăpăcit 

creierii... Ieși afară, să prinzi și tu câte ceva din eclipsa asta de soare. Că, nu te mai 

întâlnești, poate, decât peste o sută de ani, cu așa ceva... 

 Însă, între noi, fie vorba: mi-aș fi dorit ca lui Barbă Roșie al nostru, apariția 

căpitanului Ahab, a dulăului său Stubb și a secundului Starbuck, sosiți de pe mare 

la ușa birtului nostru, să-i fi adus noroc. Îmi făceam mustrări, că i-am lăsat pe cei 

trei, în grea cumpănă, cu atât de puține arme ca să se apere. Dar, îmi puteți susține 

partea, și domniile voastre. La urma urmelor, fiecare-și are propria soartă, în mâini. 

La ce bun, ne-am mai amesteca și noi!   
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poesis Tudor Cicu 

 
 

aceste cuvinte vor veni prea târziu   

 

mai devreme sau mai târziu 

aceste cuvinte ți se vor strecura înăuntru 

prin fereastra deschisă; 

și ele sunt un strigăt de avertizare 

ca soarele coborât în spatele culmii 

fără mișcare, fără gânduri pe un țărm amândoi 

aveam mari speranțe, 

dar am lăsat mai devreme sau mai târziu norocul 

târât în volbura nopților 

și mult încercat de galopul singurului căluț sălbatic 

care mai aleargă în poezie. 

numai impresia că-mi zboară gândul la ea 

ori noaptea își cântă isprăvile 

am îmbrăcat eu în cronici poveștile mele 

sub aceste ramuri dezgolite de furtună. 

vezi?... așa zboară cocorii 

înainte de a se roti și lăsa la pământ 

ca loviți de trăsnet prin plumbul iluziei. 

am mândria mea că te-am născut într-o carte 

și acum când e plină miriștea cîmpiei de ciulini 

când aud cucul cântând în parul de la vie 

sau marea e fântâna mea de năzăriri, 

ca un lup flămând ridic ochii 

să te văd de niciunde vâslind 

în marea pe care nici pescărușii n-au reușit 

cu strigătele lor în ultima noapte de dragoste 

să cheme ploaia 

să ridice punți de viscol și nesfârșite plecări 

peste acel anotimp de întâmplări nemernice. 
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imaginează-ți 

 

spuneai... 

iată, nu există nici un rai 

și nici un iad sub noi. 

dar astăzi ești plină de mistere 

și uite câtă lumină e afară, 

dar m-ai învățat să cred că venind de departe 

nici acel buchet de liliac alb 

la dragostea mea târzie nu mai putea adăuga nimic. 

chiar atunci am simțit 

ca o piatră tăcerea după ce ai plecat. 

imaginează-ți că nimic nu ne poate aștepta înainte 

ori poate sunt doar un visător 

și retrăiesc o scenă demult petrecută, 

dar nu sunt singurul 

care ascultă doar gânduri mult tulburate 

de mă întrebam: ce le-or fi venit să cânte celor doi 

strânși unul într-altul și ghemuiți 

șezând la o masă de unde îți scriu zâmbind... 

că lumea va fi alături de noi 

ori închipuirea mă înșelase 

cu primele nopți care au fost înspăimântătoare 

și singur? 
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               Poesis Călin Ghețu 
 

NEZĂBAVNICĂ RUGĂ  

 

Sunt la cumpăna vieții, 

Prea bine o știu, 

Și simt cum, zi după zi,  

Sângele își tot scutură frunza… 

 

Rătăcind mereu printre magnetice 

Spații, cu înălbinde alaiuri de fluturi 

Și înroșite amieze, 

Îmi e dorul de tine o amforă spartă, 

Încetinite semnale trimițând de sub ape. 

Chiar acum te apropii, respiri adânc si mă-ntrebi: 

„Hai, spune, o dată, pe la noi când mai vii?” 

Dureros îmi pulsează întrebarea-n timpane. 

Ca un crin de tăcere într-o casă de miri… 

Eu merg înainte. 

Eu sunt tare grăbit. 

Eu știu că odihna ta e în țipăt 

Și mai știu că, sub ani, 

Chipul tău s-a mult adumbrit. 

Eu merg înainte. 

Eu sunt tare grăbit, 

Cosmică-mi este menirea 

Și nu am geamăn pe lume. 

Așa îmi acopăr zilele, cu visul meu de mărire 

Ca un nor sălbatec, de o mie de ani. 

Nezăbavnica-ți rugă „pe la noi când mai vii? 

Mă întoarcă din drum 

Sau mă prefacă în fum…” 

 

 

CÂNTAREA  ROMÂNIEI 

 

Grelele-ncercări ale ultimilor ani-lumină 

transformate în apatice obiceiuri,                                              

nefirești șiruri de dureroase coincidențe  
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între orele 6 și 22, 

întrerupte de bucuria apei calde 

sau a unei vești primite de departe. 

Grija pentru tine și pentru ziua de mâine - 

eludată de grija pentru sincronia luptei popoarelor 

pentru pace și prietenie. 

Înăbușirea spiritului critic 

prin înlesnirea accesului la un salariu  

cu 100 de lei în plus. 

Baroc încâlcit al consensurilor foșnitoare. 

conducând spre o sensibilitate vegetală. 

Exotismul de nuanță balcanică 

al dezacordurilor ființei  

cu verbele  „a avea”  și  „a fi” 

dizolvă moralitatea, 

începând de la baza ierarhiilor. 

Pereții albi sunt împodobiți 

de portretele încărcate de un roșu-nflăcărat 

al programaticelor jertfe exemplificatoare 

și, în consecință, 

interzicând cântatul, fumatul și consumul 

oricăror băuturi alcoolice. 
 
„Lalele, lalele” 

cântec drag minunat!                                                      
 
„Turturele, turturele”                                                    

spre soare pornesc vesele! 
 
„M-am născut între Carpați” 

despărțit de surori și frați! 
 
Fir-ar el, de dor, să fie! 

Cântarea României subtil metamorfozată  

în drog social, 

prescris dimineața, la prânz și seara, 

accesibil, vandabil și fără termen de expirare. 
 
Iubirea mea și dorul meu, țară, 

revolverul mi-l țin încărcat  

la șoldul gol al deznădejdei. 
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Poesis Paul Androne 
 

Un fel de colind   
 
Cum iar e iarnă, cearnă clipe moi, 

Colinde-n calendare să se-ngroape, 

Cu lerui-ler prin ger până la noi 

Încercănatul cer să-l tragă mai aproape. 

 

În apa lui să adâncim cărări 

Pe care cețuri nalte să le soarbă, 

Să hașurăm pe cer tremurătoare scări 

Precum cosașii-n urmă brazdele de iarbă. 

 

Îngerii se fac acum steluțe de zăpadă 

Și-aduc de sus imaculat sărut, 

Coboară de pe boltă stele în cascadă 

Și vremea  se întoarce la ora de-nceput. 

 

Ești iar copil  cu ochi oglinzi de lac 

Pe care fulgii fac cercuri tremurânde,  

Cu-obraji aprinși ca florile de mac 

Iubite de albine de nectar flămânde. 

 

Sub neaua argintie dorm visuri de copil 

Uitate îndelung prin vremuri viscolite, 

Însă cum grâul nu moare sub zăpadă, ci tiptil 

Își nalță trupul fraged spre spice înflorit 

 

Așa topește gândul cătușele de gheață, 

Slobod să zboare dorul prin basmul fără an, 

Să cred că nu e seară, nu e noapte, este dimineață 

Și-alerg să culeg macii care ard în lan. 

 

 



 
 

Fulguiri 
Hai ku 

 

Beznă lichidă 

Între steiuri de piatră— 

Ochiul fântânii. 

 

Corb fix pe un stâlp, 

Semn pe linia zării— 

Punct negru pe i. 

 

Trecut strecurat 

Prin perdeaua subțire— 

Melancolie. 

 

Mâinile mamei 

Fluturând o batistă— 

Casa natală. 

 

Timp fără margini 

Cu rădăcina în vis— 

Copilăria. 

 

Tril în cascadă 

În prăpastia serii— 

Privighetoarea. 

 

Foi din calendar 

Zburătăcite de vânt— 

Frunzele toamnei. 
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Poesis 
Victoria-Maria Pripon  
 

 
 

Mereu învățăm ceva 

 

Nu se mai 

Întâmplă nimic, 

Am rămas 

Înghețați într-un 

Loc în care nu vrem 

Să ajungem. 
 
Peste mări și  

Țări suntem 

Aici, fără 

Nimic altceva 

De zis sau 

De făcut. Poate 

Într-o zi ne vom 

Mai mișca mai 

Departe de orizontul 

Posibil adăugat 

În această simulare 

Nereușită. 

 

Șoaptele lui Njord 

(Njord – zeul mării în mitologia nordică) 

 

Șoaptele viitorului 

Se întorc 

Și ne înnebunesc 

Cu ecouri din 

Trecut. Pentru prezent 

Ascultăm motorul 

Mașinii pornite, 

Catastrofă, a venit 

Aici altcineva. Ajungeți  

Cu mâinile la cer 

Și cu marea dezlănțuită 

Pe un val mai mare adus 

De Njord, furios 

Când simte bucuria noastră, 

Care numai bucurie nu este, 

Și aude glasul adevărului neascultat 

De nimeni. 

 

Să ne aprindem 

 

Picături de  

Ploaie sub 

Semnul uitării, 

Lumină în Noaptea 

Întunericului. Acum 

Văd calea aceasta 

Spre neuitare, 

Bucurie. Lumina  

Unei generații. Haideți 

Cu toate torțele să 

Aprindem cerul albastru, 

Să ne auto-otrăvim 

Pentru că oricum 

Acolo vom ajunge. 
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Poesis Georgiana Elisabeta Baciu 
 

 

Elixirul nemuririi 

           

Am luptat să gust din cupa eternității, 

Am sperat să ating covorul roșu al vieții                  

fericite, 

Printre petalele de dor mi-am strecurat  

dorința. 

Am plantat pe cărarea destinului  visuri, 

Am să  cânt la pianul  aspirațiilor, 

Spre poarta din visuri îmi îndrept pașii. 

                                                 Gânduri tainice șoptiți-mi cheia nemuririi. 

 
Zborul  vieții 

 

Asistată de primăvara vieții- 

Încep să cânt la pianul destinului. 

Petala ofilită a dezamăgirilor surâde. 

Cântecul tău, viața, îmi mângâie speranța. 

Cuprinsă de febra dragostei, 

Cu nectarul blândeții tale, 

Îmi sting focul nervilor. 

 
Îmbrățișarea  realizărilor                                        

 

Trenul din gara destinului blând, 

Pornește cu noi. 

Am ales să-ți scriu pe filele zilelor- 

Poezia aromată a  vieții conjugale. 

Fragranța dimineților împreună  

Mă învăluie în mătăsurile visurilor pure. 

Gândeai c-am uitat de inocență? 
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Poesis  

ȘTEFAN DIMA-ZĂRNEȘTI  

 

 
 

Strigătul primăverii 

 

Mai din seară către  zori 

Trag cortina vieții 

Cu plăcerea din fereastra ochilor. 

Ca un dor m-ascund ușor, 

Parfum de zbor, 

Prin grădina teilor. 

Simfonii astrale 

Mă-ngână și mă poartă 

Din poartă-n poartă. 

Păsări albe, frumos și nesfârșit izvor, 

În cer plutiri c-un semn ușor, 

Să fugărim un petic de nor. 

De-atâta libertate, 

Stelele și luna, 

Mi-au făcut cu ochiul, îmi pare, 

Semnul soarelui răsare. 

 

Fluturi de zăpadă 

 

Batem la poarta Universului 

Cu flori de cuvinte 

Și-n grădina timpului 

Ne naștem fluturi de zăpadă. 

Cioplim în curcubeu 

Cu note muzicale, 

Simfonii stelare, 

Încercând să tragem pe sfoară 

Cortina finală. 

 

Frunza poeziei 

 

Mergeam pe drumul punctelor astrale 

Ca o formă de mirare, 

Să-i pun vieții o-ntrebare, 

Despre noua întrupare. 

Neiubit și dorit de nimeni, 

Alungat pe al vieții drum, 

Plângeam și potcoveam cu iluzii 

Caii de fum. 

Căutam poezia unei frunze, 

Căzută pe lacrima florii de scrum, 

Eu, sănătosul nebun. 

 

Sărutul apei către foc 

 

Uneori viața pare un tainic joc, 

Plină de lumină și culoare, 

Caldă și rece la un loc, 

Precum sărutul apei către foc. 

Sunt peticul de zăpadă  

Ce șterge ochii cerului. 

Pe furiș fur nopții vreascuri de stele, 

S-aprind cu ele,  

Focul cuvintelor mele, 

Ca o durere m-ascund îndată, 

Sub lacrima omului de zăpadă. 
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TEZAURUL DE LA SINAIA 

 
Genovel-Florentin Frățilă 

 
SINAIA, 

26 iulie 1875 

Stelele par scântei sărite pe cer din zecile de focuri de 

tabără aprinse pe valea largă a pârâului Pelișor. Sunt în toi 

lucrările la construcția castelului Peleș, viitoarea reședință 

de vară a domnitorului Principatelor Române - Carol I. 

Numele castelului este derivat din cel al firului de apă care se însăilează jucăuș pe valea 

din partea dreaptă a moșiei Sinaia.  

Se terminase încă o zi de muncă și toți lucrătorii s-au retras în tabăra înșirată de-a 

lungul văii. Deși istoviți, se bucurau lângă focurile în jurul cărora stateau așezați. Mâncau, 

beau, dar mai ales povesteau. De la fiecare, răzbat ba povești, ba cântece și glume sau chiar 

înjurături spuse într-o mulțime de limbi. Astfel, toate grupurile acestea gălăgioase dau 

impresia că sunt constructorii unui nou Turn Babel. 

Sunt greci și albanezi, care lucrează ca pietrari în cariera de la Piatra Arsă. Sunt 

italieni, zidari renumiți care știu să îmbine perfect dantelăriile din piatră în zidurile din 

cărămidă. Sunt unguri și nemți meșteri dulgheri care pot transforma lemnul în adevărate 

opere de artă. Sunt cehi și polonezi cioplitori iscusiți de piatră, turci cărămidari, țigani 

salahori dar și câțiva topografi englezi precum și câțiva ingineri francezi care se ocupă de 

proiectare. Bineînțeles, cei mai mulți sunt românii care lucrează la terasamentele fundației 

castelului.  

Dirigintele acestui vast șantier este Johannes Schultz, asistent al renumitului arhitect 

Wilhelm von Doderer, profesor la Universitatea din Viena. La recomandarea acestuia, avea 

ca translator, pe timpul vacanței, un student român, ardelean cu vechi origini nobiliare, 

contele Ioan-Johann Câlniceanu de Kelling. Cu toate că existau anumite animozități 

ascunse, între asistentul Schultz și acest student, dirigintele nu a avut de ales. Aceste 

animozități erau pricinuite de titlul nobiliar al acestuia din urmă, dar și de faptul că era unul 

dintre studenții favoriți al profesorului von Doderer.  Însă, exista și o pricină mult mai 

adâncă. 

Contele transilvan era însoțit de Horia Mureșan, prietenul său din copilărie, fost coleg 

de bancă la școala germană. Acesta era român neaoș și studia teologia la Seminarul Ortodox 

din Sibiu.  

După îndelungi insistențe, la focul lor venise și șeful de șantier, arhitectul austriac 

Schultz. Contele primise un pachet de acasă și îl invitase să mănânce cu ei. Tocmai serveau 

palincă, esența aromelor din livezile domeniului din Câlnic al părinților contelui de Kelling. 

Acesta îl tot îmbia, în limba germană, să mai bea încă un rând:  
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- Haideți domnule diriginte, serviți cu încredere, că este dublu-distilată! 

Asistentul era deja roșu la față și transpira abundent, după cele câteva păhărele de tărie. 

Ticul său de a-și așeza când și când ochelarii cu lentile mici și rotunde, a crescut acum în 

frecvență. Devenise o idee mai jovial și mai volubil față de cum îi era firea posacă. Din 

acest motiv, contele încerca să aducă discuția despre principele Carol I, primul domnitor 

de origine germanică al Principatelor Române. 

-Herr Bauleiter, se zvonește că săptămâna viitoare Majestatea-Sa va inspecta 

șantierul... 

-Pe mine nu mă interesează zvonurile. Te asigur că eu nu dețin nicio informare oficială 

în acest sens, domnule…conte! 

Accentuase, de data aceasta mai mult ca de obicei, cuvântul conte. Pe tânărul student 

nu-l deranja deloc. Dimpotrivă, acest fapt îi confirma că palinca de la tatăl său își făcuse 

deja efectul. 

Așternuseră pe un ștergar mare din pânză cele primite: slană afumată, groasă de trei 

degete, caș sărat de oi, pită, ceapă. Bineînțeles, carnea de berbecuț la proțap, pregătită de 

bucătarii taberei în decursul zilei, al cărui fum le stârnise tuturor pofta și foamea încă 

dinaintea terminării programului. Austriacul luă o bucată de slană, dar după grimasa pe 

care a făcut-o era clar că nu-i plăcea. A mâncat doar caș și carne fragedă după o coastă.  

- Înclin să cred că elita Exclusiv Boema se află în spatele numirii acestui domnitor de 

origini germanice în Țările Românești! spuse contele, privind fix în ochii asistentului. 

- Nu știu ce înclini dumneata, răspunse acesta vădit iritat, dar eu merg la culcare. 

Vă doresc noapte bună! spuse ridicându-se brusc, fără să mai aștepte vreun răspuns la 

urarea sa. 
Contele se amuza copios, mai ales când îl văzu pe diriginte mergând împleticit și îl 

înghiontea ușor pe Horia să-l privească și el. 
- Se pare că austriecii nu prea iubesc palinca. Sau palinca nu prea iubește austriecii? 

întrebă mustăcind când a văzut că acesta s-a îndepărtat suficient. 
- No, mie poți a-mi mai turna o pălincă, că nu-s austriac, Herr Graf! se schimonosi 

Horia, imitând în germană apelativul pentru conte. 
Au mai băut câte un rând, au mâncat puțină slană, apoi au trecut la berbecuț. Horia, 

deși pricepea nemțește, nu a înțeles reacția șefului de șantier. 
- No, dar ce-o plecat așe ca din pușcă, Herr Bauleiter? 
- Ei, e poveste lungă! spune contele. Mai bine ai cânta ceva. Cântă acel cântec pe care-

l știi de la bunică-tu! 
- Îi musai să și cânt, răspunse el sec. No, rogu-te, spune ca să înțăleg și io, apoi ți-oi 

cânta ce-ți voiește inimioara! 
- Bănuiam că Schultz este membru al Exclusiv Boema, iar reacția sa de mai devreme 

îmi confirmă acest fapt. Ai auzit de Exclusiv Boema, nu? 
- Tăt de la tine, amu. Da` n-am habar cum șade trebșoara aiasta! răspunde molcom 

Horia, înfulecând dintr-o halcă de berbecuț. 
Văzând cu ce poftă mănâncă tovarășul său, contele își mai tăie o bucățică de berbecuț. 

O mâncă direct cu mâna, mânjindu-se de seul unsuros. Se șterse apoi tacticos cu un ștergar 
de pânză. Mai turnă câte o palincă, și-i zise: 

- Ca să înțelegi cum trebuie, încep cu începutul!  
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Înainte de a povesti, contele mirosi intens palinca. Brusc, în minte îi apăru câteva 
flashuri cu serile petrecute la castelul din Câlnic. Surâse o clipă, apoi luă o gură și începu 
povestea: 

- Când expansiunea Imperiului Otoman amenința Europa, Sigismund de Luxemburg 

a înființat Ordinul Dragonului. 

- Dară, Sigizmund nu-i nume de ungur? 

- Exact! Era regele Ungariei. Acest ordin cavaleresc avea un scop strict militar. După 

ce Imperiul Otoman a intrat în declin, întâlnirile cavalerilor au încetat să mai aibă doar 

caracter militar. 

- Apăi și la ce se mai puneau laolaltă? întreabă Horia cu umbră de dezamăgire în glas. 

- Unii să discute afaceri, iar alții despre artă și filosofie! 

-Tulai, Doamne! Și zâci că unii voroveau despre bănișori si aiălalți baliverne, 

concluzionă Horia și trase o dușcă zdravănă. 

Contele, care aflase la Viena modul în care este condusă lumea, începe să râdă: 

- Dacă așa crezi tu, așa o fi fost! Sigur este că Ordinul Dragonului s-a scindat. 

- Ș-apăi, s-or despărțât unii de aiălalți după cum or vrut să-și facă apele. 

- Întocmai! Afaceriștii au format Ordinul Piramidal și au migrat spre Bavaria, iar 

urmașii lui Pythagoras au format Ordinul Sferei sau, cum îi spunem acum, Ordinul 

Armoniei. 

- Ș-apăi exclusiviștii ăia de care l-ai întrebat pe Schultz? 

- Aceia sunt afaceriștii. Nu ai auzit de marea bancă Exclusiv Boema? 

- Apăi, sigur că am auzit, că eram de față când l-ai întrebat mai devreme. 

Contele începe să râdă cu poftă, dându-și seama că vechiul său prieten era complet 

neștiutor. 

- Hai să îți spun direct ca să pricepi și tu. Schultz este din Ordinul Piramidal, iar eu, 

de curând, sunt cavaler al Ordinului Armoniei! 

- No, păi mă, apăi numai amu am băgat și io la cap di ce sunteți voi ca mârtanu cu 

chițcanu! 

Au început să râdă amândoi din toți rărunchii. 

- Amu, că m-ai luminat, ce ziceai tu să-ți doinesc? 

Horia, deși student la teologie, iubea și cânta muzică populară cu așa patimă, încât în 

fiecare seară veneau chiar și străinii să îl asculte. 

- Cântecul acela fain al bunicului tău! 

Contele lăsă paharul jos și mai aruncă vreo două vreascuri spre a înteți focul. S-au 

aprins imediat, trosnind și răspândind în jur o rafală de scântei. Dregându-și vocea cu încă 

o gură de palincă, Horia începe să cânte de răsuna valea:„Foaie verde fir mohor / 

Toată lumea are dor/ Și mai greu, și mai ușor./Numai dorulețul meu/ E ca pământul de 

greu!/ Doru` meu unde se lasă/ Lasă inimioara arsă!” 

Încet, încet, toți vecinii lor au tăcut, iar unii chiar s-au apropiat să-l asculte precum 

făceau seară de seară. Contele deveni melancolic. Stătea așezat turcește, cu fața spre foc, 

frecându-și involuntar palmele de genunchi. Flăcările dansau aruncând lumini jucăușe 

peste umbrele nopții. Ochii lui Horea reflectau licărul focului, ca și când dorul despre care 

cânta s-ar fi materializat în pupilele lui dilatate.  



Renașterea buzoiană/Almanah 2021 

 

  219   
 

- Spune-mi frate Horia, ce este pentru tine dorul? 

- Apăi, ce să fie dorul! E tânjirea inimii după iubire. Tu n-ai ascultat doina? 

- Ba da, am ascultat-o! Dar am vrut să-mi zici tu ca să am motiv să te mai cinstesc cu 

o palincă, amu înainte de culcare, râse contele, turnând încă un rând. 

Focurile se stingeau unul câte unul și în același ritm se stingea și zarva. În final, liniștea 

a cuprins zarea până dincolo de stelele care și-au căpătat acum strălucirea deplină. Arareori, 

schelălăitul ascuțit al vreunei jivine a pădurii tăia scurt această tăcere, sporindu-i valențele 

metafizice. Oricum, cei din tabără dormeau duși. A doua zi, urma să o ia de la capăt cu 

lucrul, dis de dimineață. 

Ca de fiecare dată, după masa de prânz, dirigintele de șantier Schultz dormea fix o oră, 

cu precizia unui ceas elvețian. În acest răstimp, contele și Horia hoinăreau prin împrejurimi. 

Se amuzau acum de o întâmplare petrecută demult, în timpul școlii primare. Mergeau spre 

marginea pădurii în care coniferele se amestecau alandala cu foioasele. Pe acolo era o 

scurtătură spre mânăstirea Sinaia, aflată un pic mai sus. De când lucrau pe șantier, starețul 

acesteia, arhimandritul Onofrei, le devenise prieten. 

Această parte a carierei fusese abandonată din cauza pietrelor calcaroase. Urcând pe 

pietre pentru a intra în pădure, la un moment dat, sub greutatea  voinicului Horia, o astfel 

de piatră se desprinde alunecând. În urma căderii ei, se căscă gura unei cavități cu pereții 

perfect șlefuiți. Contele, care mergea în urma lui s-a oprit brusc. Privind  înăuntru și-a dat 

seama că este intrarea într-o încăpere. În mijlocul acesteia se afla un corp paralelipipedic, 

cu o înălțime care-i ajungea aproape de piept. Cu mare efort, abia a putut să articuleze cu 

voce sugrumată: 

- Mureșanee! 

Horia nu a auzit și continuă să urce molcom spre pădure. Contele, gâtuit de emoție, își 

adună puterile și reuși să strige: 

- Mureșaneee!!! 

De această dată Horia l-a auzit și imediat și-a dat seama că ceva serios s-a întâmplat. 

Știa că numai în cazuri deosebite contele îi spunea pe numele de familie. Cum, de altfel, un 

asemenea caz era și acum când amândoi priveau muți acel corp compact. Contele începu să-

l desprăfuiască în grabă. Erau tăblițe de aur, așezate ordonat unele peste altele, având două 

mărimi. Unele mici, pătratice, cu o latură de cam zece centimetri iar celelalte dreptunghiulare, 

de aproximativ trei ori mai mari. Erau sute de astfel de tăblițe cu texte scrise cu majuscule 

grecești, însoțite de imagini care înfățișau chipuri și diverse schițe sau simboluri. Știa de la 

starețul mânăstirii că în această zonă fusese cândva un renumit templu dacic. 

Deasupra acestui bloc paralelipipedic, alcătuit din tăblițe, exact pe mijloc, erau așezate 

ordonat, trei a câte trei alte tăblițe, mult mai strălucitoare și mai mari. 

-Sunt din aur Mureșane! articulă contele, lac de sudoare și cu inima la gât. 

- Apăi, chiar așe par! zise Horia calm de parcă privea o grămadă de cărămidă, 

nicidecum un tezaur de asemenea dimensiuni. 

Contele le privi atent și a realizat că cele nouă tăblițe de deasupra sunt diferite. 

- Astea de sus îs altfel! Îs și mai mari, și mai strălucitoare, și scrise mult mai îngrijit. 

Stai aci, mă duc să le ascund! Tot mi-e teamă ca nu cumva Carol să fie din elita Exclusiv 

Boema! îi spuse pripit contele.  
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- No, că iacă oi sta, că nu-i grabă, îi răspunde Horia ca lovit în cap. 

- Ba chiar îi grabă, Mureșane! Ba chiar îi grabă! 

Tremurând din toate încheieturile, Contele le așeză, cu gesturi precipitate, unele peste 

altele. Încearcă să le ia pe toate nouă, dar nu le putu cuprinde cu mâinile. Mai încearcă o 

dată și nu reușește să cuprindă decât șase. Le înșfăcă și începu să urce bezmetic spre 

marginea pădurii. Aluneca într-una și provoca căderi de pietre pe povârniș. În cele din 

urmă, a reușit să intre în pădure. Aici le bagă, aproape aruncându-le, în scorbura unui copac 

bătrân întâlnit în cale. Un clinchet de aur pur, răsună în găoacea copacului. Smulge, la fel 

de agitat, înțepându-se în palme, smocuri de iarbă pe care le pune peste tăblițe. Se împiedică 

apoi de un ciot uscat. Cade în mâini, dar se ridică imediat cu tot cu acel ciot pe care îl pune 

în dreptul scorburii. Oftă ușurat, chiar dacă palmele îl usturau și îi sângerau. Inima îi 

spărgea coșul pieptului. Plin de praf și de transpirație, coboară dându-și drumul pe 

povârnișul pe unde urcase, iscând o mică avalanșă de pietre. 

Câțiva albanezi, care se odihneau tolăniți undeva la dreapta lor, dar ceva mai în spate, 

au observat că cei doi sunt agitați. Văzându-l pe conte cum alunecă pe povârniș, stârnind 

pietrele puhoi după el, au crezut că a căzut și au venit în grabă să vadă ce a pățit. În nici 

zece minute, în tabăra cosmopolită era o hărmălaie de nedescris. Albanezii au alertat ceilalți 

lucrători strigând cuvinte pe care cei doi nu le înțelegeau, dar cu siguranță, spuneau că s-a 

găsit o comoară. S-au adunat din toate națiile câte erau în tabără, vorbind toți deodată. 

Agitați și curioși, încercau să ajungă cât mai aproape de misterioasa încăpere. Acum, chiar 

era ca la Turnul Babel! 

Horia, la fel de calm, masiv cât un urs carpatin, s-a așezat în fața intrării. Prăfuit, cu 

barba neagră răvășită, cu părul vâlvoi, părea un om al cavernelor ce-și apără intrarea în 

peșteră. Nu a mai lăsat pe nimeni să intre, dându-se la o parte doar când a venit dirigintele 

de șantier. Acesta era buimăcit și de trezirea bruscă, dar mai ales de vederea unui astfel de 

tezaur. Și-a dat seama că în grabă și-a uitat ochelarii. Se frecă la ochi, apoi se trase de obraz, 

probabil ca să își dea seama dacă visează sau nu. Dezmeticindu-se, a dat ordin să vină 

urgent primarul și jandarmii, iar pe Horia l-a trimis după ochelari. 

Contele complet uluit, prăfuit și cu pantalonii rupți în genunchi, continua să stea pe o 

piatră, scoțându-și spinii din palme. Încă respira sacadat, iar inima îi bătea la fel de tare. 

Abia acum, a înțeles spusele starețului mânăstirii Sinaia: „Sfinxul este păzitorul misterelor 

și comorilor dacice tăinuite aici, în munții celor șapte izvoare de apă vie”.  

Din acel moment, nimeni nu a mai avut acces în acea încăpere ciudată. Intrarea a fost 

păzită de jandarmi până când, urmare a telegramei trimisă de către primar, a sosit de 

urgență, chiar la fața locului, însuși principele Carol I al României.
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Vara care ne-a ucis 
 

                                                               Paulina Georgescu 

  
Timpul începuse să dea semne că o lume se schimbă. 

După o iarnă altfel, fără haina cea albă, o primăvară și mai 

rebelă a venit peste noi. Cioclii au aruncat peste ea ciuma. Au 

ucis-o...  
Lumea totuși încă mai merge. Timpul, acest ghid 

imprevizibil, își continuă mersul și el. Eu, trecătorul febril, 

îmi port pașii. Mă descalț pe coridorul timpului și pornesc 

haotic prin viață... Nu știu de ce, dar nu pot să simt deloc vara. 

În vara aceasta am pierdut tot... Mi-a murit umbra...  

Tu erai umbra. Te purtam peste tot. Dar ei au oprit 

mersul. Au oprit lumea. Și eu te-am uitat într-o toamnă 

târzie... Sau tu m-ai trimis în iarna aceea... Când s-a aprins flacăra... Geruia, dar 

focul ardea...  

M-ai uitat, te-am uitat... O vară destul de bizară. Știu doar că eram doi. Unul 

lângă altul. Și ce mult ne iubeam... Dintr-odată ochii tăi nu mai aveau iriși. Ceața 

se așternuse pe buzele tale. Și mi-am zis... Este o umbră... Este o umbră fără stăpân. 

Stăpânul murise. Murise în ultima vară... Era ultima vară în doi.  

N-am să înțeleg niciodată. Vara aceasta a venit cu otravă, otrăvind suflete... 

Sau primăvara le otrăvise deja? Te priveam cum te rătăcești în gânduri anapoda... 

Și mă chinuiam să înțeleg... De ce ai rămas fără suflet... Ți l-a smuls cineva? Uneori 

mi-aș fi dorit să am atâta putere, încât să mă strecor în gândurile tale. Să-ți cunosc 

fiecare atom, fiecare secundă din tine. Niciodată nu ți-ai corelat cele două părți ale 

corpului. Ai lăsat inima liberă. Mintea ai purtat-o în chingi, încât s-a făcut noapte. 

Prea mult întuneric, prea rece și frig. Sufletul ți-a murit. 

Prea târziu. Ai căzut în prăpastie, singur. Și fără cele două părți ale corpului. 

Moartea a fost inevitabilă, doar corbii croncăneau deasupra capului tău. Se luptau 

pentru fiecare atom să-l mănânce.  

Apoi a venit agonia. Am privit moartea ta, moartea mea… Muream în fiecare 

zi amândoi. Am ales să ne ștergem. Să ne ștergem din memoria telefoanelor noastre. 

Ce nu am înțeles însă… Din suflet nu se putea… Eu am fost prima. Care am 

abandonat lupta. Și-am vrut să-ți redau locul… În schimb tu te pierduseși… 

Rătăceai fără suflet… Și am înțeles că nu mai are niciun rost să mai lupt. Și de ce 

să lupt pentru o umbră? Dar umbra ta, stătea acolo lipită. Îmi acaparase sufletul. 

Exact ca o caracatiță veninoasă. Mă omora cu fiecare secundă. Și eu trăgeam de 

fiecare tentacul. Mă hotărâsem să smulg. Să nu mai las nicio părticică din umbra 
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care era legată cu sfori de plumb otrăvite. În timp ce smulgeam un tentacul, o altă 

gheară creștea. Îmi ciopârțea sufletul. Apoi o liniște ciudată. Tăcerea își chemase 

refluxul. Umbra pleca... luând și otrava care-mi inunda sufletul... Cineva o lovise 

cu piatra. Tu loviseși cu piatra în propria-ți umbră. Eu pluteam liberă în albastru... 

Dar a intervenit Timpul. Un ceasornic fără limbi care stătea agățat ca o sabie 

deasupra capetelor noastre. Cu minutarul aruncat în trecut. Era secunda întâia de 

după noi. Ceasul vechi își pornise limbile în celălalt sens. Arătându-ne drumul 

invers al bătăilor noastre, trimițându-ne în alte direcții... 

Și totul se întâmpla într-o vară când se împrăștiau vise și se îngropau iluzii. 

Într-o vară când noi ne-am comportat ca nebunul din Brent, omorându-ne singuri. 

Într-o secundă explodând totul. Era într-o vară, când verdele ar fi trebuit să ne aducă 

speranța. Când puteam să privim împreună multe răsărituri de soare. Înainte de 

secunda aceea, speram că vei fi ultimul meu răsărit… Și am înțeles dintr-odată că 

mâna aceea care până mai ieri era unguent pentru rănile mele, este astăzi eșafod 

pentru sufletul meu deja mutilat.  

Apoi chipul meu s-a estompat în eter, luând formă de pasăre. Îmi pregăteam 

moartea și învierea asemenea păsării Phoenix. Flacăra s-a aprins singură. Frunzele 

miroseau a tămâie. Și pasărea mirosea a tămâie. Ardeau toate în sălașul cuvintelor. 

Totul devenise cenușă. Apoi s-a ridicat către cer o scânteie. Ochiul meu asista la 

nașterea inedită a păsării Phoenix.  

Am văzut cum pasărea își aduna cenușa cu sfințenie. 

I-am privit zborul. Era ultima noapte a ei aici pe pământ. Și plonja întunericul, 

purtând pe aripile zdrențuite durerea unui zbor orb. Trecutul rămăsese în urmă… 

Nu mai existau amintiri. De-acum devenise o pasăre. Fără surâs. Așa au numit-o 

oamenii. Cântecul ei urca spre înalt odată cu zborul. Pe pământ un chip de lut se 

străduia să-și lipească o aripă. Iar ea a zâmbit prima oară. Cum putea oare să nu 

râdă, când știa că lutul nu va reuși niciodată să zboare…  

Apoi am devenit iarăși om. Sunt dureri care revin și te transformă într-o 

bucată de humă. Nu poți să te ridici către înalt. Te rețin aici pe pământ. Cine știe… 

au rămas lucruri neterminate…  

Așa că a trebuit să mă întorc acolo, în secunda aceea. Când limbile noastre 

au scos întregul venin. Împrăștiindu-l în fiecare atom. Și de-abia atunci am văzut 

că ești doar o bucată de lut. Aveai sufletul rătăcit... și orb. Ura pusese stăpânire 

pe tine. Mă urai, creierul tău mă ura. Așteptai efectul de domino. Mă ciopârțiseși. 

Eram un lanț de pietre așezat la picioarele tale. Pândeai doar momentul să ridici 

mâna, iar ele să cadă, prăvălindu-se toate cu zgomot. O secundă, atât a durat, iar 

eu m-am ridicat de acolo, întregindu-mă, devenind stâncă. În momentul acela tu 

ai devenit fiară. De fapt un lup singuratic care urlă și nu poate să răstoarne o 

stâncă…  
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Știi, în vara aceasta am suferit cât un secol. A durut mai mult decât o moarte 

biologică. Pe ea o așteptam. Eram pregătiți. Poate nu de ajuns de pregătiți dacă am 

creat atâta suferință fără motiv.  

De-aceea încă mi se face dor. Vreau să stau de vorbă cu tine, cu umbra ta. Și 

o caut în secunda de dinainte. Simt degetele cum alunecă, căutându-te pătimaș. Se 

împiedică în liniile țesute din umbră, construind altă umbră ochilor tăi. Două priviri 

ucigașe mă pătrund. Și mă zidesc în întunericul unui trup rămas fără umbră. Cineva 

mi-a furat-o pe treptele timpului. Undeva un corp fără umbră stă de vorbă cu umbra 

care nu are stăpân…  

Totul este doar un vis. E prea greu să trăiesc printre umbre. Mă trezesc 

scormonind printre clipe. Și caut picături de iubire, ascunse prin ele. Încerc să adun 

câte un strop. Și să-l răstorn în ocean. Prin fileul timpului picăturile cad… Iar 

iubirea devine și ea o himeră…  

Tot mai multe fire ne leagă. Poate nu au fost dezlegate, odată cu moartea ta. 

Tu muriseși. Eu înviasem. Înviasem ca Lazăr, ca pasărea Phoenix. N-am îndrăznit 

să privesc înapoi. Aveam teamă. Trebuia să fiu sigură că nu voi vedea o stafie în 

urmă. Așteptam timpul să curgă… Și să treacă cele patruzeci de zile. Iar sufletul 

celui mort să se ridice la cer. Tu erai mortul. Muriseși când ai strigat neputința din 

tine. Erai doar o bucată de lut care nu știa să se înalțe. Nici să privească Înaltul. 

Fiindcă nu suporta strălucirea, îl orbea. Atunci n-am înțeles de ce ai ales moartea. 

De ce ai preferat să te-amesteci cu tina. Sufletul ți-l zidiseși în lut, devenise nămol. 

Lacrimi celeste le amestecaseși cu huma. Puteai să le dai viață, devenind diamante. 

Dar le-ai făcut cioburi... Apoi am înțeles că erai prea bolnav și gol de iubire. Eu nu 

mai puteam să te-ajut... Te pierduseși, rătăcind infinit în țărână.  

Încă nu s-a terminat. Mai sunt întrebări fără răspunsuri… Mai este ceva de 

făcut… Poate iertarea… Este cea de pe urmă încercare… Să iertăm… Altfel nu 

putem să mergem mai departe niciunul…  

Tot mai des evadez în secundele noastre. Încă nu știu... ne-am iubit sau a fost 

un surghiun. Sabia era mereu scoasă. O mânuiai tu, ca un clovn, șantajând orele de 

iubire. Iroseam clipe, arătând cu degetul unul spre altul. Credeam că eu sunt 

vinovată. Trăiam cu durerea scrijelită de tine pe sufletul meu.  

Erau numai cioburi. Mă răniseră și totuși te iubeam. În minutele acelea nu 

vedeam prin pânza din spatele ochilor. Tăiau cuvintele tale. Tăiau mai rău decât sabia. 

Nu știai de la o secundă la alta, nu știai... Să iubești sau să țeși tot felul de gânduri, 

gânduri anapoda. Cum era și iubirea noastră anapoda. Era întoarsă împotriva timpului 

și a lumii. Era întoarsă împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu nu voia iubirea aceasta. 

Nu voia... știa că unul din noi nu o merită. N-are rost să aruncăm degetul. Nu are rost 

să spânzurăm sufletul. Noi amândoi trebuia să terminăm ceva început în alt timp. 

Trebuia să rupem odată blestemul. Sigur în timpul acela ne-am blestemat sufletele. 

Astăzi eu, blestemul, îl rup. Și te iert. Te iert pentru toate cele trecute.  
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Poesis Paulina Georgescu               

 

Noaptea muribundului 

 

Ce noapte grea... și ochii 

nu se mai închid 

și-s tare grei... ca plumbul 

E întuneric și-i târziu 

mi-e teamă, Doamne, e prima oară 

când mi-e teamă 

și sufletul îmi este pustiit 

În întunecimea aceasta 
goală 
Mă pierd 
și nu-mi pot ține 
gândurile-n frâu 
Ele aleargă 
precum caii 
Și-s grele 
ca năvoadele de plumb, 
S-au stins luminile 
în noapte 
și liniștea mă trage-n jos 
E atâta hău în mine, Doamne, 
și-s speriată tare rău 
sunt ca un mânz fără de mamă 
și nicio luminiță nu mai văd, 
Arată-mi drumul 
să străbat desișul nopții, 
și nechezatul mamei 
să-l aud, 
Nu mă lăsa-n pustietate, Doamne, 
Păzește-mă 
căci tare-mi este somn. 

 

 

 

Aniversări Buzoiene 
 

Iulie 
  8- Dan Camer 
10- Artemiza Delia Asănache 
15-Marius C. Nica 
15-Dumitru Ion Dincă 
16-George Lixandru 
20-Elena Liliana Popescu 
23-Gabriela Boboc 
24-Dumitru Ilinca Istrate 
29-Adelin-Laurențiu Petrișor 
30- Cosmin Nicolae 

August 
  1-Ecaterina Țarălungă 
  3-Dorin Bocu 
  4-Didina Constanda 
  5-Titi Damian 
  8-Marian Rădulescu 
  9-Nicolae Gâlmeanu 
14-Ion Roșioru 
14-Nicolae Pogonaru 
15-Nicoleta Cristea Ifrim 
16-Ion Gheorghe 
20-Gheorghe Postelnicu 
27-Valeriu Nicolescu 
27-Gigi Manole 

Septembrie 
  1-Ecaterina Chifu 
10-Viorel Dodan 
11-Ștefan Iovan 
14-Valentina Bucur 
22-Nicolae Peneș 
22-Cristina Modoreanu 
25-Victoria Maria Pripon 
26-Emil Niculescu 
27-Sabin Bîldea 
27-Marie Jeanne Ion 
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„INEXACTITUDINI” 
(Însemnări de tranziție) 

 

Cornel Diaconu 

 
Argumentul autorului 

Numele meu ar putea fi oricare... Mă reprezint pe mine 

însumi; fac parte din același partid de vreo „...șpe” ani 

inefabili. Sunt mândru că n-am acceptat niciun fel de 

constrângere; am ales deliberat și nicidecum motivat 

de avantaje materiale. Părerile mele nu au fost și nu 

sunt condiționate de influențe și nici de prejudecăți. 

Îmi place să observ și chiar să fac haz de necaz, așa 

cum au făcut și mai fac încă toți românii adevărați. 
 
Contextul 

De la o vreme  sunt derutat. Mă îngrozește faptul că nu mai stăpânesc, suficient de 

bine, gramatica limbii române. Deh! Nu putem prospera sub „dictatura” unei 

morfologii comuniste. Așa că am dat o fugă la tarabele din centru, de unde mi-am 

cumpărat două „almanahe”  și trei „dicționaruri – unul de antonime. Constat, cu 

stupoare, că antonimul cuvântului „prost” nu „să există”. Nici măcar „naiv”. M-am 

mai liniștit. Ptiu! Am dat banii degeaba... 

*** 

Ne plecăm timpului, cel care trece și ne condamnă la resemnare, cel care ne macină 

și ne risipește în neființă; cel care – pasiv și constant – nu ne lasă nicio speranță. 

Timpul – o punte necunoscută între extaz și agonie, o fugă neobosită de la jocul 

inocent al copilăriei la povara bătrâneței, de la râs la plâns și, în sfârșit – dintr-un 

capăt în altul – o scenă pe care piesa se joacă într-o opulență de lumină, sau într-un 

întuneric copleșitor.  

Timpul – un „ceva” nevăzut pe care noi toți îl percepem, în fiecare zi, pe propria-

ne față, jucând tontoroiul într-un râs batjocoritor. 

Timpul – etern și posesiv, tânăr și nestatornic, complet și fără margini... 

Iar noi – un drum perpetuu între două extremități nepătrunse... Un drum al 

tranziției... 
 

*** 

Latră un câine. Și încă unul... Câinii tranziției. Mai trece câte o mașină. În rest... 

liniște. Liniștea nopții. Poate că primăvară n-o să mai fie. Poate că chiar acum se 

întâmplă ceva cumplit în partea cealaltă a planetei.  
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Latră un câine. Alții îi răspund. Sigur, au ceva important să-și transmită. Apoi tac, 

toți odată. Mai trece o mașină. În rest... liniște. Liniștea neliniștită a nopții – liniștea 

noastră. Liniștea tranziției... 

 

*** 

Urmăresc nostalgic niște discuții aprinse la „Viața satului” – o pălăvrăgeală 

„solemnă” despre „agricultura încotro?” 

Dau în clocot de bucurie, pentru că soluții sunt; adică o mulțime de „specialiști” își 

golesc traista cu critici și previziuni. Moștenirea „odiosului” este catastrofală. Toți 

știu ce e de făcut. Întrebarea e: cine face? Îmi termin cafeaua și ies afară. Ca să 

dovedesc cât de receptiv sunt, voi cultiva o brazdă cu usturoi din ăla care... „nici 

gura nu-ți miroase.” Prevăd o recoltă performantă. 

 

*** 

Voi dormi cu capul spre nord în noaptea asta. Cică așa e bine... sigur, mâine voi fi 

mai deștept(at). Am o propunere de Premiul Nobel pentru Guvernul României. Ați 

ghicit!... să-și schimbe și el poziția patului... și, bineînțeles, pe cea a tranziției. 

 

*** 

Zilele astea m-am „pricopsit” cu un șef care, de câte ori are ocazia, se plânge că: 

„La noi e probleme  multe...” Așa i-a rămas numele: „E probleme”. Conspirativ. 

Sunt consternat? Nu!... „Cazul” se statornicește în obișnuință. Dar pentru că 

așteaptă cu mâna întinsă diploma de „absolvent studii superioare” (cine are bani...) 

i-am schițat o epigramă: „Când s-a-nscris la facultate,/ Atinsese apogeul./ După 

asta, cred că poate/ Să-și termine și liceul.” 

 

*** 

Avem un guvern indigest. Vom suporta la nesfârșit crampele, pentru că, după 

aprecierea mea (nicidecum politică), nu întrevăd în viitor un altul, compatibil cu 

nevoia de normalitate. 

S-a amplificat lupta – e chiar înverșunată – pentru distribuirea avuțiilor, până mai 

ieri un bun al întregului popor. Într-o Europă evoluată, noi ne întoarcem în 

feudalism. E abia începutul... tranziției. 

*** 

Ieșim prin oraș. Lumea se agită, în sensul plăcut. Cei cu bani cumpără – de dragul 

de a cumpăra – tot soiul de nimicuri. Cei fără, se zgâiesc la vitrine ca vițelul – cu 

botniță –la țâța vacii. 

Cumpărăm și noi hârtie igienică (la așa vremuri...), săpun... pastă de dinți 

„Colgate”, un kilogram de portocale (pe alese), șase banane, un pachet de șervețele  

și... dezinfectant.  
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Pun și mâna pe „Vasilică”, apoi dau fuga la un chioșc cu loz în plic: necâștigător... 

Încă unul; la fel. Mă las păgubaș... 

S-a lăsat seara; o seară liniștită, de iarnă; o seară de sfârșit de an; o seară care – 

plecând și ea, ca toate celelalte de până acum  - mă trezește, din visul nostalgic, la 

realitate. 

Așa se întâmplă: așteptăm mereu evenimente care ne fac plăcere într-o clipă de 

neastâmpăr, ca apoi totul să redevină o permanentă alunecare pe o pantă abruptă și 

lucie ca oglinda. Oglinda tranziției! 

*** 

Fulguiește (deh, zăpada e scumpă!...) peste răbdarea noastră tradițional românească 

(unii o numesc naivitate); mai albește drumul tranziției; mai astupă gropile 

indolenței... 

Da! Tranzităm... Fără hartă, fără busolă... 

„Aleșii” se țin de promisiuni cu Biblia în mână (dacă n-au altceva...) de parcă 

Dumnezeu e obligat să ne bage și-n traistă. 

Fulguiește peste speranțele noastre. Anul în curs se anunță: „hotălâtol, nene” – cum 

spunea, odinioară, un șoim al patriei. Vom ieși din rahatul ăsta cu urechile – cică- 

nemânjite. Nu vom mirosi a nimic; nici măcar a transpirație. 

Creșterea zero se va reflecta, emulativ, în existența „omului de rând”, pentru că el 

va fi „beneficiarul”. 

*** 

Sunt un răzvrătit? Nu! Sunt o ambiguitate; mai precis un câine care latră la Lună. 

Altfel n-aș regreta că nu m-am născut dac în secolul XX. Măcar să-mi etalez 

convingerea că nici nu sunt un produs genetic al acestor coate goale, gonind prin 

imensitatea Imperiului Roman după lapte și miere pe gratis. „Sunt” sau „sînt” un 

răzvrătit? Dacii cum ar fi spus? 

*** 

O sumedenie de „inexactitudini” și-n viața noastră, determinate de faptul că 

legislația nu e în „crocodanță” cu realitatea. Trec pe „goagăl” și constat că - dincolo 

de aceste „inexactitudini”, inerente – „succesurile” guvernului se „reliefează 

potențat”. 
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Poesis Petruța NIȚĂ  
 

 
 

1. 

dualitate 

* 

Trăiești în mine. 

în ceasul dorinței 

care mă trezește dimineața 

te regăsești, iubite 

chipul și zâmbetul tău 

sunt de miere 

ba nu, sunt ca marea 

în care am ancorat pentru tine 

chiar ea,  

aceea care curge prin mine 

cu sângele tău. 

Ah! mai e și orașul 

el pleacă atunci când mă vede 

cu încercarea lui deșartă 

de-a mă zidi la țărmuri 

statornic mi se pare doar valul 

ce mă face lut bun de frământat 

în mâinile tale 

uite, ai putea să-mi dai chip de floare 

de lotus 

născut în laguna inimii 
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și un sărut trecut ușor peste petale 

(să nu cumva să uiți!) 

doar știi cât de fragilă sunt 

ca un fluture 

care se scutură de primăvară 

 

2.  

atâta fericire tristă 

* 

de la fereastra unui zgârie-nor imaginar 

privesc în jos la orașul adormit 

ascult clinchete de lumini 

ca la deschiderea deodată a milioane de iriși 

e atâta fericire tristă..... 

oare ce este lumea fără tine în ea? 

imaginează-ți o casă cu multiple încăperi 

fiecare cameră este o cușcă 

patru pereți care au format odată bucuriile comune 

râsul și zborurile narative 

ah, da și plânsul 

e... o simplă filozofie 

fiecare cușcă este umplută cu dor 

amestec de umbre silențioase cu respirații înlocuite  

                                                                  de rugăciuni 

ca după 50+ 

fiecare cameră este o sală de oglinzi 

în care imaginile bântuie cu reflecții strâmbe 

în ele se află câte-o biserică având pereții goi 

stranele ocupate de buruieni și dumnezei necunoscuți 

tot în fiecare este săpat și un mormânt 

dar eu refuz să cred că unul ar putea fi cândva locul meu 

așa că mai bine părăsesc fereastra 

nu sunt singură aici 

vântul ascultă mărturisirea mea 

cu răbdarea unui melc 

 

4.  

dansul ploilor ce plâng 

fluviul plânge și încăpățânat 

se contopește cu marea 
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imposibil să mai respir 

peste pontoanele zorilor 

ploaia plânge peste ape 

de parc-ar înghiți distanța 

dintre mine și eu 

orele ard ca un far 

iubirea mistuie 

agățată de dorință 

sub ziduri din umbre 

mă dor carnea și sângele 

biciuite de stropi 

otrăviți de întuneric 

de departe 

cuvintele tale 

bat cadența ultimului vals 

dansez cu apa trecută de sâni 

în noaptea-n care 

această ploaie torențială 

mă doare 

 

5.  

libertăți clandestine 

* 

dimineața mă îmbrățișează pioasă 

descopăr că am visat că mi-am pierdut libertatea 

în brațele tale 

port iluziile din noaptea în care ne-am iubit 

și mi-ai îmbrățișat coapsele îngânând apusul 

am uimit ecourile cu șoaptele noastre 

dar nu erai al meu și nu vei fi niciodată 

respir și simt ușurare când îmi simt picioarele 

cum ar vrea să alerge spre lumina altei dimineți 

după încă o noapte în care vom trăi 

ca-n lumi clandestine 

libertatea celuilalt 
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URCUŞUL PE MUNTELE 

DESTINULUI 
 

Elena STROE-OTAVĂ 
(fragment din monografia „Gheorghe Stroe, un Sisif pe muntele 
de cenușă”) 
 

Scriitorul Gheorghe Stroe rămâne în inima și în amintirea 
tuturor, rămâne omul minunat, vesel, manierat, politicos, 
îndrăgostit de literatură, de cunoaștere, de natură, iubind 
oamenii și animalele. Cei din sat, colegii de școală, și-l amintesc 
jucând fotbal cu ei pe izlazul din Valea Sării, pe când era elev la liceu ori student. Potecile 
și toate drumurile din Bădila și din pădurile din jur îi păstrează memoria pașilor din 
plimbările singuratice, ascultând liniștea ori cântecele păsărilor, foșnetele misterioase, 
care l-au inspirat în scrierea operelor sale. Eroii acestora tânjesc, în îndepărtatul oraș de 
câmpie, după pădurile umbroase și izvoarele limpezi și reci! 

Copiii lui și ai surorii sale, Cătălin și Oana Stroe, Monica și Cristina Otavă, își aduc 
aminte cu dragoste de Tata, de Nenea Gică, pentru că se juca împreună cu ei, în vacanțe, 
prin poieni, mai ales fotbal, Cristina, mai mică decât ceilalți, fiind întotdeauna portar! 

Cine ar putea uita dragostea și devotamentul de fiu, frate, soț și părinte? Cine l-ar 
putea uita pe prietenul delicat? Pe intelectualul rafinat, însetat de studiu și de cunoaștere, 
care participa cu însuflețire la discuțiile pe orice temă?   

Gheorghe Stroe a debutat în ziarul „Viața Buzăului”, în anul 1970, cu poezia 
„Prefacere”. A continuat să frecventeze Cenaclul din Buzău și să publice în toți anii de 
liceu. Descoperind cărțile și literatura, Gică citea cu patimă, mulțumindu-se cu patru-cinci 
ore de somn. În studenție, a învățat să lucreze metodic. Citea numai cărți de mare valoare, 
atât din literatura română, cât și din cea universală. Citea la masa de lucru, cu pixul sau 
stiloul în mână, subliniind, făcând adnotări, alcătuind fișe de studiu. Astfel, a reușit să-și 
formeze și să-și desăvârșească o mare cultură, devenind un erudit! Îl preocupau, 
deopotrivă, literatura, filosofia, studierea religiilor lumii, lectura aprofundată a Bibliei, pe 
care, pe drept cuvânt, o socotea Cartea Cărților, istoria, eseistica și critica literară, 
cunoștințele dobândite integrându-le în personalitatea sa intelectuală desăvârșită. Și-a 
însușit atât de bine totul, încât operele sale s-au dezvoltat firesc, și doar un cititor avizat 
și competent descoperă filiațiile, apropierile creațiilor sale de acelea ale marilor scriitori: 
Mircea Eliade, Marin Sorescu, Vasile Voiculescu, Eugen Ionescu, Gabriel Garcia Marquez, 
Franz Kafka, Albert Camus, Jean Paul Sartre, James Joyce, Hermann Hesse, George Orwell, 
Michael Ende și alți mari scriitori, aparținând literaturii moderne, existențialiste, literaturii 
absurdului, așa cum a fost definită de către Eugen Ionescu, literaturii fantastice filosofice, 
conformă cu principiile  lui Mircea Eliade, ori cea a fabulosului folcloric, în felul în care a 
creat Vasile Voiculescu.  
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                  Poesis 

 
Elena RUSEN                                                                 
 

Zăpezile copilăriei  

Zăpezile îmi sunt ținutul 

în care amintiri mă-ntorc. 

Se cerne-n mine anotimpul 

ce mi-a șoptit al vieții joc. 

 

Plăpândă, eu... neaua gingașă 

îmi povestea dansând tactil, 

că nu-i tărâm mai alb ca lumea 

ce crește-n ochii de copil. 

 

 Și m-a lăsat s-o strâng pe umăr,           

 s-o scutur, s-o rostogolesc, 

     să fac din ea un om ca mine, 

 să râd... și-n joac-așa să cresc. 

 

                      Am prins, de ea, un drag cu lacrimi, 

             un dor mă prinde-n fiecare an, 

  mă țintuie-n fereastra casei, 

  cerșind un fulg dintr-un troian. 

                 

  Îmi fulguie pe pleoapa caldă, 

  izvoare pe obraji țâșnesc... 

  De-ar cade-n Iarna asta-n mine 

   zăpezi... ce nu se mai topesc! 
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ECOUL 
                                                
          GHEORGHE ONCIOIU 

        
         În mintea omului simplu, ecoul poate fi definit ca o 

vorbă întoarsă. De altfel, un rebusist spunea, odată, că el ar 

defini cuvântul ecou chiar aşa:  Îţi întoarce vorba.  

         Şi cine îţi poate întoarce vorba? Păi, un obstacol pe care 

aceasta îl întâlneşte în cale. 

         Şi ce obstacole poate întâlni vorba? Şi iar zicem: Păi, 

orice. Chiar şi munţii. Munţii, de exemplu, pe ale căror plaiuri, blândele şi albele 

mioare au scris cu trupurile lor denumirea Ţinutului Fluturesc. 

        De aceea, păstorul, crezând că toate oile din ţara sa sunt la fel de albe ca şi 

primele, s-a apucat să le glăsuiască şi celorlalte, indiferent de culoare. 

        Numai că, pe acolo, s-a dovedit a fi foarte multe oi negre. Care, uneori, luau 

aspectul unor berbeci hidoşi. Başca faptul că, încercând să le înveţe limba lui, el le 

îndemna: Spuneţi Aaaa… Iar oile negre ziceau Beee…  Dar păstorul nu s-a 

intimidat, nu s-a înfricoşat şi nici nu s-a demobilizat. Înfruntase el altele mai mări 

şi mai ţări. Darămite… 

        Şi s-a apucat iar să le (bine)cuvânteze şi acestora. 

        Însă vorbele lui, când se loveau de trupurile bietelor ne(articulat)cuvântătoare, 

i se întorceau la urechi într-un mod straniu, care nu-i era pe plac.  

         Dar cum să-i fie pe plac, din moment ce el le spunea: Nu pot ei fura cât poţi 

tu vota, iar ecoul îi răspundea: Nu pot eu vota cât poţi tu fura. 

         La început, păstorul a crezut că nu aude bine. Punea totul pe seama 

nebulozităţii ce cobora, tot mai intens, din Tării, năpădindu-i capul şi învăluindu-i  

minţile. 

        Însă dacă ar fi fost numai atât. Pentru că vorbele i se întorceau, răstălmăcite de 

ecou, lovindu-i, de data asta, trupul lui, ca nişte şuturi. Care, prin unele locuri, îi 

provocau dureri foarte mari. 

         Şi-a zis atunci că totul se trage de la vreme. Adică de la aspectele pe care îl 

îmbracă aceasta de-a lungul timpului. Adică de la vremuri. Iar sfetnicii au cercetat. 

Şi au ajuns la concluzia că nu vremea era de vină. Şi că aceasta mai era bună pentru 

încă un sezon-două de păstorit. Doar că, în natură, există vicii de reflexie. Şi, mai 

ales, de refracţie. Şi că refractaritatea mediilor vremurilor face ca ecoul să fie 

perceput distorsionat. 

         De aceea, cu lacrimi în ochi, şi-a pus în gând să se întoarcă la blândele şi 

albele mioare. Și așa, a pornit și el în transhumanță, pe urmele unor înaintași. 
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Iar la hotarul dintre ţinuturi, s-a oprit, rostind, ca pe o ectenie, cuvintele magice 

ale acelorași. 

       Și atunci, blândele, albele şi, mai ales, vajnicele mioare, care tot mai păşteau 

iarba grasă a Ţinutului Fluturesc, şi care sperau să o mai pască pentru încă mult 

timp de atunci încolo, i-au răspuns într-un glas, reconfirmându-i un adevăr al 

vremurilor trecute: Nu pot ei vota cât poţi tu fura. 

        Așa că păstorul a păşit cu încredere, trecând hotarul şi simţind-se ca la el acasă. 

Adică în mijlocul poporului, fiind convins că acesta este poporul lui. 

Iar blândele, albele şi, mai ales, vajnicele mioare l-au primit şi l-au protejat cu 

blăniţa lor. Şi l-au şi dezmierdat, mângâindu-i trupul cu botişoarele lor umede şi 

catifelate, mai cu seamă prin locurile unde îl durea cel mai tare de oile negre. 
 

 

SFEȘTANIA 
 

Cu privirea îndârjită și ațintită undeva în neant, așteptând parcă, precum un 

paparozzo, să surprindă și să imortalizeze pe peliculă o imagine de senzație, 

părintele Ioan înaintează oarecum anevoie. 

Năstăsică poartă într-o mână cădelnița, iar cu cealaltă îl ține de braț pe 

Cuvioșia sa. Acesta și-a desfăcut copca de la gulerul reverendei, eliberându-și gâtul 

din strânsoare, în timp ce fruntea îi este tapetată cu broboane de sudoare. Are mersul 

lent, rigid, mecanic, citindu-i-se pe față încordarea. Cei doi, trecând prin curtea 

mică, se îndreaptă către Poieniță. 

După ei, un întreg alai îi urmează. 

Ștremeleag ăl bătrân, care a ținut morțiș să fie și el prezent, duce în mână un 

castronel cu aghiasmă, pe care părintele a pregătit-o și cu care tocmai, făcând 

semnul crucii cu sfeștocul înmuiat în ea, a stropit toată casa Bunicilor, începând de 

la foișor și prispă, continuând cu camerele din față – Casa mare, așezată înspre 

răsărit și Casa mică, înspre apus –, apoi cele două odăițe din spate și ieșind și afară 

și făcând același lucru și cu polata. Iar când să iasă de sub polată ca să revină pe 

foișor, văzând-o pe Safta lu’ Fâsâiac ghemuită pe scăunel sub zid, părintele s-a 

întors și, crezând că se roagă, a aruncat aghiasmă și asupra ei. 

Din curtea mică, acestora li se alătură Gogu, purtând în mână lesa lui Picu, 

unul dintre cele două elemente pe care chiar el i le-a confecționat. 

Bunicul, secundat de El, îl duce la subțioară pe Bill, cocoșul lui preferat, iar 

Bunica, având-o alături pe Marina, o strânge la piept pe Bogzata, găina ei cea mai 

dragă. 

În urma tuturor, vin Ea, Miguel-Roberto și cu Pălică. Acesta din urmă n-are 

nimic în comun cu ce se petrece aici. Singura explicație a prezenței lui este dorul 

reciproc al celor doi, mărturie stând faptul că Pălică se lăfăie în brațele copilului, 

sub o ploaie de mângâieri.  



Renașterea buzoiană/Almanah 2021 

 

  235   
 

Picu este calm și pare cuprins de acea liniște atât de necesară dinaintea marilor 

confruntări. Însă, în ciuda acestor aparențe, astăzi, lui i s-a aplicat și botnița, întrucât 

Culai l-a atenționat, la vremea respectivă, pe Bunicul că, ținând cont de procedurile 

de dresaj cu care l-a instruit, Picu urma să capete un comportament vulcanic și să 

devină un dog furios. De aceea, când va fi scos în lume, va trebui să i se pună botniță 

și să fie ținut bine în lesă, deoarece nu se va ști niciodată când noul lui temperament 

îl va împinge să comită un act nesăbuit. Și asta pentru că el acumulează rapid 

cunoștințe, dar nu le redă imediat, ci îi trebuie o perioadă de sedimentare. 

Culai al lu’ Porcoi ar fi vrut să ia și el parte la eveniment, dar se mulțumește 

doar cu plimbatul încoace și încolo pe drumul de la Malul Gârlei și cu trasul cu 

coada ochiului înspre Poieniță. Iar la un moment dat se oprește, pentru că s-a întâlnit 

cu Eufrusina lu’ Ciopârtac. Aceasta, venită să ia apă din fântâna de la Bercești, își 

îndreaptă atenția atât asupra companionului ei de ocazie și a Poieniței, dar și asupra 

Crisulei lu’ Năsturaș, nou apărută în preajmă, care, făcându-se că nu poate stăpâni 

cârdul ei de boboci de gâscă, îl învârte în jurul fântânii, trăgând, și ea, cu ochiul, tot 

asupra Poieniței. Iar primilor doi li s-a alăturat acum și Efbiai și toți trei lungesc 

vorba pentru a sta cât mai mult timp pe loc.  

Iar reținerea lui Culai de a se duce în curte la Bunicul vine de la faptul că 

acesta și l-a retras pe Picu de la școală, înainte de terminarea ciclului, pentru că, 

într-una dintre dăți, când s-a dus să se intereseze de evoluția instruirii, și-a găsit 

câinele cu niște plasturi pe bot și pe cap. 

- S-a dogit? – l-a întrebat el atunci pe dresor, plin de speranță că Picu a început 

să capete însușiri de dog. 

- Mdaaa, a bâiguit al lu’ Porcoi, numa’ puțin…  

Însă, dându-și seama, a-ntors-o și l-a asigurat că aceasta, adică ce se vede, 

este doar faza incipientă și că plasturii acoperă rănile produse de mușcăturile pe 

care câinii și le-au provocat reciproc în lupta lor pentru supremație în tagma dogilor, 

ascunzându-i adevărul că, de fapt, ei se luaseră la harță pe puțina mâncare pe care 

le-o dădea el, iar Picu doar întinsese și el botul spre hrană și fusese mușcat de către 

ceilalți. 

Bunicul s-a bucurat, dar, în sinea lui, a avut un ce care i-a spus că ceva nu e 

în regulă. De aceea, peste o săptămână, când i-a făcut o nouă vizită și și-a găsit 

câinele cu și mai mulți plasturi, constatând că Picu suferă de re…mușcări, s-a 

hotărât pe loc: s-a întors, a luat căruciorul de butelii, l-a pus pe Picu în el și l-a dus 

acasă. 

Pe Culai, faptul nu l-a deranjat foarte tare, acum fiind numai curios dacă va fi 

dezlegat misterul comportamentului ciudat al animalelor; dar mai ales al câinelui. 

Asta nu înțelege el. Cum e posibil ca un animal din rasa caninilor să se comporte ca 

unul din rasa felinelor. Adică, mai bine zis, cum se poate ca Picu, în loc să adopte 

un comportament canin, s-a apucat să imite comportamentul felinar al pisicii?..  
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Părintele se oprește pe marginea băltoacei. Ajung și ceilalți și se adună în 

jurul lui. Apoi Cuvioșia sa le face semn și pune piciorul în apă. Înmoaie adânc 

sfeștocul, insistând, în castro-nelul cu aghiasmă, purtat de Ștremeleag, și înaintează. 

Sfinția sa, însuși, a hotărât ca, pentru alungarea Satanei, care s-a cuibărit în băltoacă 

și a pus stăpânire pe gospodăria Buni-cilor, aceasta să fie stropită cu aghiasmă chiar 

de aici, din mijlocul ei. 

Cu ochii pironiți asupra puținului conținut al acesteia, Picu zvâcnește de lângă 

Gogu. Crezând că vrea să-l atace pe părintele, Gogu îl strunește, dar se lasă târât și 

amândoi intră în băltoacă. La fel fac Ștremeleag și Bunicii. Și când toți sunt cu 

picioarele în apă, părintele ridică sfeștocul și crucea. 

Însă ceva necurat se petrece. Ca la un semn, toți încep să tremure. Sfinția sa 

își înfige dând privirea undeva, în neant, unde ar trebui să-l vadă pe Satana; Bunicul 

și Bunica scapă din mâini orătăniile, care cad în apă și încep să tremure și ele; Gogu 

strânge în mână lesa, dar mâna îi cedează și Picu, trăgând, bagă botul în apă; atunci, 

apucat și el ca de friguri, își apropie picioarele de dinainte de cele de dinapoi, 

încovoaie trupul, își zbârlește părul de pe spinare și, ridicând și încordând coada, 

imită pisica; Bill îi face cu ochiul Bogzatei; Bogzata, cuprinsă de o stare de greață 

își dă ifose arogante și, arătându-i totala lehamite, lasă să-i curgă saliva din cioc; 

Bunicul, cuprins și el de fiori, o vede pe Bunica, parcă  prin ceață, cum începe să se 

închine, dar îi ies crucile tremurate și în zigzag, încurcând numele Tatălui cu al 

Fiului și Amin cu Sfântul Duh, după care pică în apă; iar Bunicul, cu privirea în gol, 

temându-se ca nu cumva picătura să-i fie acesteia fatală, se prăbușește și el; 

Ștremeleag ăl Bătrân – după ce stropi jucăuși de aghiasmă sar vioi în apa băltoacei 

– scapă din mână castronelul; de pe margine, Marina, Ea și Copilul privesc 

înmărmuriți; Pălică sare zglobiu din brațele lui Miguel-Roberto și, odată ajuns jos, 

vrând parcă să arate tuturor că numai el execută corect acest număr, manifestând 

tendințe agresive, dar și de teamă, ia poziția caracteristică felinelor aflate în astfel 

de situații –  poziție pe care Picu doar a imitat-o, apoi slobozește un răget ca de 

fiară, pufnește furios de câteva ori pe sub mustăți și o rupe la fugă spre casă; 

părintele dă să arunce aghiasma din sfeștoc, însă mâna, tremurândă, nu-l ascultă. 

De alături, Năstăsică, deși pare că se sprijină de el, încearcă din răsputeri, să-l 

susțină. Într-un ultim efort, Cuvioșia sa, cu gândul la alungarea Satanei, 

împleticindu-i-se limba, poate doar, cu fălcile încleștate, să mai articuleze gâtuit: 

„Piei… Sutană“. Apoi, înmuindu-i-se picioarele, se scurge încet pe lângă 

sprijinitorul său și cade în genunchi, udându-și poalele reverendei. Și, de-abia acum, 

Năstăsică se sprijină, într-adevăr, cu o mână de Sfinția sa, în timp ce, în cealaltă, îi 

zornăie clopoțeii cădelniței. 

Și, când nimeni nu-și dă seama ce se întâmplă și ce va urma, o bubuitură 

puternică răscolește întregul văzduh și toți cei din băltoacă se opresc din bâțâit… 

  



Renașterea buzoiană/Almanah 2021 

 

  237   
 

Poesis DAN IONEL DINU 
 

POEMA 4 
 
Jalousie me dit qu'elle est belle, qu'elle est... 
         motto: - "... dar pe cine nu ești tu gelos, ochii 
mei?!" 
 
*** camera de hotel luminată de plasma lăsată să 
meargă 
pe magicfm pe ceva în gol ca televizorul 
pielea ta de culoarea poroambelor din marea aventură 
a copilăriei când am fugit de acasă era în ajun de Paști și 
ai mei agățau halviță cu o sfoară de lustră spânzurată 
ca un sclav evadat de pe plantații  să o mușcăm 
cu mâinile prinse la spate mozolindu-ne de un dulce lipicios 
sățios și eu rătăcind pe coclauri hămesit se însera 
blănițe de zăpadă un urieșesc iepure alb hărtănit 
de colții primăverii hulpav cu gura 
plină de porumbele prunus spinosa rosaceae 
sferice precum bilele dintr-un snooker galactic 
  clavicula ta are gustul și mirosul și culoarea  
  fructelor  sălbatice negru-vineții  
  uitate de iarnă pe marginea drumului 
unde am alergat prima dată spre libertate... 
*** Carpe Diem... siajul flotilei imperial-mandarine  
pe pânza Heleșteului 
coada unui păun de aer și de apă și de atomi 
soarele apune peste foișorul cu podeaua scârțâind 
 ecoul piculinei din Waves of the Danube  
frunzele moarte  aliniindu-se pentru un ultim vals  
   cuibărită în brațele 
   ce poartă numele meu 
   doar Cerul deasupra noastră 
mais la jalousie me dévorerait alors, ça respire... 
***iubirea puzzle prădătorul suprem rechinul sentimental 
din oceanele adâncurilor imemoriale statornic de apo- 
calipse golgote inchiziții renașteri imuabil 
înger cu aripi de plumb din cenuși de cernobîl 
Taina Tainelor Sfânta Sfintelor 
amforă brună cu arsură de țipăt și șoaptă flacără 
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   ocrotită în căușul palmelor de ceară 
   topindu-se în ființa noastră de eter 
   captiv în lasoul adicției prenumele tău 

una estranha forma de vida extraña forma de amor 
 

POEMA 10 
Cum să ucizi un taur cu mâinile goale! 
 
*** l-a primit ca pe prizonierul de război/ ca pe evadatul din  
lagăr însemnat/ de tifos răni supurânde sânge închegat/ i-a  
făcut hainele bocceluță lângă prag/ l-a condus de mână și l-a 
ajutat să intre/ în cada înaltă cu apa până la vintre/ o  
coborâre în Vezuviul în clocot/ pe stradă oameni rari cu  
măști bătea un clopot/ i-a turnat șampon din creștet în tălpi  
și l-a frecat/ prin craterele Lunii lui de bărbat întunecat/ cu o 
bucată de perdea cu franjurii duioși/ și o margine aspră de  
bumbi spinoși/ acesta e ritualul de intrat în carantină/  
curat la trup și suflet spre Moarte haide vină! 
*** când s-a spart frontul, el era comandant de pluton și, luat  
prizonier, au fost urcați în bouvagon spre stepe și siberii fără 
de orizont, dar a reușit să evadeze pe traseu, și-a rupt tresele  
uniformei, s-a băgat în noroi până la creștet și așa, ca o  
mumie de pământ, a pornit spre Buzăul unde îl aștepta o  
căsuță pe la Podul Drăgăicii, mergea numai noaptea pe  
drumul cel mai drept, prin curți de oameni târle viroage,  
mesteca ierburi și scoarță de copac, pe un islaz în clarul lunii 
i-a apărut în față un taur, îi auzise tropotul copitelor  
fornăitul nărilor zornăitul lanțului smuls, n-a mai avut timp  
să se ferească, și el omul și animalul își căutau libertatea, era 
care pe care, ori ori, l-a apucat de coarne i-a răsucit  
grumazul a strâns până a simțit cum bestia alunecă în  
genunchii moi și se abandonează în apa morții, parcă murea  
ceva și din răutatea cu care înjunghiase sentinela vagonului  
din care evadase și câți semeni trecuse prin baioneți doar că  
erau în alte tranșee, se simțea ca un nounăscut când a  
scrijelit la geamul căsuței după nevasta ce stătea pitită de  
frica rușilor, ce umblau turbați și cereau "hazaică", de parcă  
nu văzuseră femei în epoca lor de troglodiți, și el ce tocmai  
omorâse un taur cu mâinile goale... 
*** erau vremi de război, ca și acum; oare mai știm să  
luptăm pentru iubire, pentru viață, am mai ști să ucidem un  
taur...?, că sigur cu mâinile goale am rămas. 
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Poesis  Marius C. Nica 
 

       Heraldică 
Aripa s-a împletit 
cu necuprinderea clipei 
modelând zboruri și candoare 
peste crugul copacului tău, 
Preamărit voievod. 
Iată-mă în dealul Copoului 
pătrunzând neliniștea poemelor tale. 
Aici, caravane afunde 
decantează zborul cocoarelor 
nevămuit de memorie. 
Aici, în heraldică trecere 
Pasărea-Timp 
reînvie catedrale de cetini 
pe masa fantastă a Zorilor. 
 

       Meandre 
Mi-e sete de zbor 
și năzuiesc fântâni crescute-n aer 
de parcă umerii ar cere apă, 
de parcă cerul se dilată 
în flacăra unui anotimp. 
Când se micșorează amurgul 
pătrund meandrele visului 
ca focul nemărginirii                                  
și amurgul se-apleacă 
întru speranță 
să-mi aducă o ardere 
din sanctuarul iubirii. 
 

     Elegie 
Tăcute corăbii aduc pulsul mării, 
din piatră și jad sculptez o cărare 
în inimă e sensul plecării 
și-n cumpăna nopții – visul răsare. 
 

Îngemănate chemări aprind nostalgii 
iar sângele-l simt alergând apăsat 
o, cărările lungi ale trupului tău, 
Columnă de vise pe care-o străbat… 
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Nopţi de coşmar 
 

Stan BREBENEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De câteva nopți nu mai reușesc să 

mai dorm cum trebuie. Mă bântuie 

coșmaruri și-mi strică somnul. Într-o 

dimineață, cum stam cu soața în 

bucătărie la o cafeluță, aceasta îmi vede 

cearcănele din jurul ochilor, fața obosită 

și lipsită de expresie, ca unuia căruia 

nu-i sunt toți boii acasă. 

- Da, ce ai dragă? Arăți de parcă 

te-ar fi alergat câinele lui Culai. Ești 

buhăit, melancolic și un zâmbet tâmp stă 

să îți mijească în colțul gurii de gata 

să-ți cadă. 

- Ei, ce să am? Sunt tare îngrijorat. 

- De ce, dragă? 

- Nu mai vreau să dorm pentru 

că îmi este tare frică. Groaznic de frică! 

- Hai, că mă faci să râd. 

- Eu vorbesc serios și ție îți arde 

de râs. 

- Dacă m-ai lămuri… poate n-aș 

mai râde. Dar tu o faci pe misteriosul și, 

zău, dacă e cazul. 
- Nu e nici un mister… De ceva 

vreme am niște vise groaznice. Nici 
Hitchcock, americanul ală cu păsările, 
nu putea să realizeze filme ca astea. 

- Ei, nu mai spune! Să te aud. 
- Într-o noapte, pe când 

dormeam foarte bine, am avut un prim 
vis care m-a chinuit toată noaptea. Se 
făcea că eram în compania unei tipe 
superbe, o blondă voluptoasă. 

- Ca să vezi! 
- Da, tu știi că mie nu-mi plac 

blondele. 
- Ni la el! 
- În altă noapte o altă blondă și 

mai și. A venit la mine cu 2 bilete de 
călătorie într-o destinație exotică. M-am 
și mirat: ce să caute frumusețea asta la 
un pârlit ca mine? Și de unde știe ea că 
îmi plac călătoriile. Îți închipui că a ținut 
visul din nou toată noaptea de m-am 
trezit extenuat, nădușit și însetat. 

- Ete-tee! Ia mai povestește că 
devine interesant. Tot blondă zici… 

- Da, mamă, dar era în vis. Dar stai 
să vezi. În ultima noapte am avut un vis 
care nu-mi dă pace nici acum. O brunetă 
îmi flutură pe sub nas cheia de la o 
limuzină și mă invită să mergem tropa-
tropa prin Europa: Budapesta, Viena, 
Veneția, Milano, Coasta de Azur, Paris, 
croazieră pe Marea Mediterană. Se 
succedau toate cu o viteză amețitoare. 
Hoteluri și restaurante de lux, o nebunie! 
Astea zici că nu sunt vise de groază, ai? 

- Și eu unde eram în tot acest 
timp? Craiule! 

- Tu nu apăreai în ele. De unde 

să știu în ce vis, de-al tău, erai?  
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- Și de aceea nu mai vrei să 

dormi? Eu cred că ar trebui să dormi și 

ziua, zise ea din ce în ce mai sarcastică 

și nervoasă. 

- Nu, dragă. Nu vreau să mai 

dorm deloc. Șofa bruneta cu o viteză 

amețitoare, scrâșneau frânele în curbe 

unde hăul era când într-o parte, când în 

alta. Oricând puteam să fac infarct. 

- Ba, ar trebui să te culci, puiule, 

zice soața cu năduf. Că poate visezi o 

chinezoaică care te duce în călătorie în 

Wuhan. 

- Ce, am înnebunit? Te pot 

îmbolnăvi și pe tine. 

- Nu prea cred. Eu plec la 

mama… 

 

Părinte, fă ceva! 
 

Există o zicală ce se potrivește 

de minune următoarei întâmplări: 

„Mare e grădina Ta, Doamne, poarta e 

deschisă și proștii sar gardul”. Povestea 

pe care vreau să v-o relatez este cât se 

poate de adevărată și s-a întâmplat cu 

mulți ani în urmă într-un sat ca oricare 

altul. Era pe vremea când oamenii 

mergeau la biserică din credință 

adevărată, nu ca în zilele noastre când 

cei mai mulți merg din interese 

meschine, crezând că-L păcălesc și pe 

Dumnezeu. Oricum, El ne vede oriunde 

am fi și, mai ales, ne cunoaște toate faptele. 

Și cele bune, și cele rele. Așadar, în satul 

respectiv își ducea misia de propovăduitor 

a dreptei credințe un preot înzestrat cu mult 

har ce în zilele de duminica și în sărbătorile 

legale oficia cu multă evlavie și pasiune 

sfânta liturghie. I s-a dus vestea cale de mai 

multe sate. Într-o zi părintele s-a 

pomenit la casa parohială cu un sătean 

pe care nu-l cunoștea prea bine. Probabil 

că era dintr-un cătun al comunei. După 

ce și-au dat binețe, părintele îl întreabă 

ce vânt îl aduce la el, un umil slujitor al 

Domnului. Din vorbă-n vorbă părintele 

află că este un bun credincios, că nu prea 

a făcut fapte rele, că este muncitor, un 

tată și soț, de asemenea, bun și fără prea 

multe păcate.  

- Dacă zici că ești credincios și că 

ai atâtea calități, ce nevoi ai mai avea ca 

să te pot ajuta? 

- Părinte, un singur lucru îmi mai 

doresc. 

- Ce anume, fiule? l-a întrebat 

oarecum nerăbdător părintele. 

- Părinte, spuse țăranul pe un ton 

foarte hotărât, eu vreau să devin Sfânt. 

A stat părintele câteva momente 

fără să mai spună ceva, gândindu-se ce 

trebuie să facă pentru a nu-l supăra și, în 

același timp, să-i explice că sfinții nu 

sunt făcuți de preoți. După ce l-a 

întrebat dacă știe toate rânduielile 

bisericești referitoare la slujbele din 

zilele de sărbătoare, slujbele pentru 

cununii, botezuri și înmormântări, l-a 

care a primit un răspuns afirmativ 

nehotărât, ceva de genul „mdaa”, 

preotul i-a dat trei cărți religioase și i-a 

cerut ca atunci când le va fi înțeles și 

învățat „din scoarță-n scoarță” să vină la 

el, nu înainte de a-l anunța cu o 

săptămână înainte, pentru a face toate 

cele necesare. A plecat omul la casa lui, 

cam nedumerit, dar cu o voință 

puternică de a respecta sfatul părintelui. 

S-a chinuit el ceva vreme să le citească, 
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dar după un timp a reușit. De înțeles, cred 

că nu se punea problema. L-a anunțat pe 

părinte și la data sorocită s-a prezentat la 

biserica unde slujea părintele. În sfântul 

locaș se mai afla dascălul.  

Părintele a început o slujbă și 

pe fiecare i-a rugat să țină în mână o 

lumânare aprinsă. Pe măsură ce timpul 

trecea părintele mai frumos predica și 

cânta. Însă și lumânările ardeau. A 

țăranului, nu știu din ce pricină, s-a 

consumat mai repede. A suportat cât a 

suportat fierbințeala flăcării și cea de la 

ceara topită. Când n-a mai putut suporta, 

deznădăjduit, a strigat: 

- Părinteee, fă cevaaa, arde 

Sfântul!   

 

Poesis Ionel Zaharia 
 

          Ars poetica 

 

De-aici pogoară mari poeți, 

Olimpul nostru de Florica, 

desprinși din crezul milenar 

cu dor nestins de Nausicaa 
 
Aș vrea să fiu o clipă printre ei, 

să ard precum un târziu rug, 

descătușând atâtea năzuințe, 

să pot urca pe brânci la Demiurg. 
 
Troița ce am ctitorit-o spre înalt, 

în semnul măreției noastre, 

a fost sculptată cu durere 

în flori de vis și de bazalt. 
 
Azi port metafora în sânge 

trăirea mea nicicând nu se va 

frânge. 

 

            Sunt 

 

Sunt umblet de cuvinte 

dintr-un simplu vers, 

sunt apă din fântână 

ce strigă-n univers. 

 

 

Sunt glas într-o cetate 

lângă porți deschise, 

sunt glas de-mbărbătare 

străin pe lângă vise… 

 

Sunt umblet de fântână 

călătorind pe-un nor, 

sunt mesagerul clipei 

sunt tristul tău condor. 

 

 Joc inegal 

 

Tremurând în irisul nopții 

poetul încearcă o secundă fierbinte 

să-și limpezească insomniile. 

Tremurând în așteptarea nadirului 

dorința lui îmblânzește anotimpul 

cu atâtea frământări și zbateri. 

 

Dinspre coapsele lascive ale femeii 

de fum, 

pregătită îndeajuns să-i soarbă 

respirația, 

să-i limpezească privirea, 

ca-ntr-un joc inegal, acolo unde 

poetul 

își încearcă propria dimensiune. 
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Aleşii poporului 
 

Elena Căpățînă 
 

Avem așteptări de la aleșii poporului! Suntem nemulțumiți de activitățile lor, 
de legile lor favorabile... ca bariere peste care sar leii, pe sub care se strecoară cățeii 
și la care se opresc boii! Dar am citit, cu atenție, semnificația cuvântului politician 
în MIC DICȚIONAR ENCICLOPEDIC? Dar în DICȚIONAR AL LIMBII 
ROMÂNE CONTEMPORANE? Dar în toate variantele DICȚIONARULUI 
EXPLICATIV AL LIMBII ROMÂNE (DEX) existente în mediul online?  

Curioasă din fire, am luat în brațe aceste cărți cu greutate, la propriu și la figurat, 
cu hârtia îngălbenită, achiziționate cu mari eforturi (din prima bursă, ori din puținii 
bani de buzunar) și le-am deschis la... politician. Am citit cu atenție: POLITICIAN - 
persoană care face politică mai ales în folosul său propriu, nu în interesul general 
(pag. 731, mic dicționar enciclopedic, Editura enciclopedică română București, 1972) 
și 1. Om politic. 2. (Peior.) Persoană care activează în domeniul politicii în scopul 
realizării unor interese personale.(pag. 451,  DICȚIONAR AL LIMBII ROMÂNE 
CONTEMPORANE, autor Vasile Breban, Editura științifică și enciclopedică 
București, 1980). Apoi, folosind motorul de căutare Google, aflat la îndemâna tuturor, 
actual, am descoperit mai multe semnificații ale cuvântului politician, în esență 
apropiindu-se de primele două definiții din vechile dicționare: 1. Om politic. 2. (Peior.) 
Persoană care face din politică un mijloc abil și demagogic de realizare a intereselor 
personale [Sursa: DEX '98 (1998)]; 1. Om politic; persoană care face politică (în interes 
personal, de grup etc.); persoană care deține un rol important în politică. 2. (Peior.) 
Persoană care face din politică un mijloc pentru realizarea intereselor personale [Sursa 
DEX`09 (2009)]; Persoană care are un rol important în politică; Persoană care 
desfășoară o activitate politică, mai ales în interesul său sau al grupului din care face 
parte [Sursa: MDA2 (2010)]; Persoană care, activând în politică, urmărește mai ales 
satisfacerea intereselor personale. Solidarizarea celor două facțiuni, adverse la cuțite 
pînă ieri... trebuia firește să fie considerată de poporul întreg ca o ultimă opinteală a 
politicienilor pentru păstrarea privilegiilor oligarhiei. (Caragiale, O. III 187) [Sursa: 
DLRLC (1955-1957)]; Persoană care activează în politică, urmărind interese 
personale; afacerist politic. [Sursa: NODEX (2002)]; Cel care vorbește și scrie asupra 
politicei din ambițiune personală [Sursa: Șăineanu, ed. VI (1929)]; Om politic, mai 
ales șarlatan: un politician demagog. [Sursa: Scriban (1939)]. 

Multe definiții peiorative! Și ce dacă? Politicienii le respectă întru totul! Fără 
excepții! Doar alegătorii sunt supărați, criticiști, nemulțumiți! Vor altceva! Așteaptă 
rezolvarea problemelor! Vor condiții, vor ca politicienii să manifeste grijă față de 
ei, să le asigure condiții ș.a.m.d.   
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Vina aparține alegătorilor! Au citit definițiile? Sunt de acord cu ele? Sau au 
doar pretenții?  

Totul depinde de noi! Dacă noi, alegătorii, dorim o schimbare cu adevărat, 

atunci ar trebui să ne mobilizăm pentru a începe cu începutul, căci problema este 

rezolvată! Soluții există! Doar trebuie aplicate.  

O soluție, radicală, este aceea de a renunța la politicieni, dar și la partidele 

politice (grupări ale claselor sau păturilor sociale care exprimă și își apără interesele, 

conducând spre lupta de clasă). În acest caz trebuie găsite soluții de înlocuire a 

politicienilor cu specialiști, oameni de omenie, cu dragoste de țară și de neam.  

Doar că, de la Aristotel încoace, se tot face politică. El este cel care a susținut 

că, politica este prima dintre științe. Însă, această știință studiază omul destinat să 

trăiască o existență biologică în care trebuie să facă bine și să fie fericit. Fericirea 

rezidă în activitate și presupune o independență maximă față de constrângerile 

materiale, iar individul este incapabil să o obțină singur și este pe deplin realizată doar 

în comunitatea politică. (Politikon provine de la cuvântul polis, care în limba greacă 

înseamnă cetate). În Politica III, 12, 1282b, 14-23, Aristotel spunea că: Întrucât 

Binele suprem se află dincolo de bunurile particulare, omul trebuie să se mulțumească 

cu obținerea a ce e mai bine posibil și să nu pornească în căutarea unui absolut 

iluzoriu... pentru că în toate științele și artele scopul este binele; <binele> cel mai 

mare se află în cel mai înalt grad în <știința> suverană asupra tuturor și aceasta este 

știința politică, iar binele politic este dreptatea, adică avantajul comun.  

În acest caz trebuie să aplicăm o a doua soluție mult mai simplă: schimbarea 

definițiilor din toate dicționarele explicative. Simplu! Iar politicienii trebuie să se 

conformeze! 

Ce bine și frumos ar fi dacă am putea citi în DEX următoarea definiție:  

Politician, politicieni, s.m. 1. Om politic. 2. Persoană care activează în 

domeniul politicii în scopul realizării binelui și fericirii tuturor locuitorilor unei 

așezări umane (sat, oraș, județ, țară etc.). Persoană implicată în asigurarea dreptății 

și egalității de șanse pentru toți cetățenii.  

Ce simplu poate fi! Politicianul modern trebuie să manifeste conștiință 

politică. Să fie conștiincios și politicos, manifestând o politică fără suprastructuri 

ale sistemului social, ci cu instituții și organizații statale, independente de ideologia 

unui partid, care să relaționeze corect în vederea găsirii de metode și mijloace 

necesare realizării obiectivelor tactice și strategice ale țării. Să aibă un anumit grad 

de pregătire în probleme de politică a diverselor domenii de activitate, cu o pregătire 

temeinică, cu experiență și să joace un rol important în activitatea politică a țării, să 

aibă acea abilitate, acea dibăcie trezită din propria conștiință. Adică să manifeste 

câteva calități de bază: să aibă credință cât un bob de muștar, să manifeste curajul 

de a face ceea ce gândește și spune, să se bucure pentru ceea ce este, să mulțumească 

pentru viață, pentru ceea ce a primit și să dăruiască pentru a dobândi.   
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Ca să te ocupi de politică trebuie să stăpânești știința și arta guvernării, să 

respecți o doctrină bazată pe principii, concepte și legi pentru toate domeniile: 

sociale, economice, culturale, juridice, religioase etc., să respecți o ideologie bazată 

pe idei și concepții potrivite fiecărei grupări și să ții seama de faptul că cei mai 

importanți sunt oamenii. Să înțelegi că, orice cetățean are dreptul să ia parte, în mod 

activ, la discutarea și rezolvarea treburilor din țara în care s-a născut și căreia îi 

aparține, dar, mai ales, să țină seama de faptul că instituțiile funcționează cu oameni, 

iar calitatea acestora fac din instituție una de prestigiu sau una criticabilă. 

Ce spuneți dragi academicieni? Răspundeți acestei provocări? 

 

În Țara Dacă  

Dacă scrii inepții, ești lăudat. Dacă vorbești și greșești, ești aplaudat. Dacă 

furi, tai păduri, ești cinstit. Dacă vânezi, pui obezi, ești răsplătit. Dacă ucizi, chiar 

și omizi, ești erou. Dacă-i minți, pe părinți, ești om nou. Dacă ești fricos, orgolios, 

ești modern. Dacă vrei vaccin, chiar cu venin, ești etern. Dacă te supui, orșicui, ești 

cel mai bun. Dacă renunți, sau denunți, ești sus pe tun. Dacă fumezi de turbezi, ești 

sănătos. Dacă băutura îți întrece măsura, ești fălos. Dacă ești bufon, cu ghinion, ești 

respectat. Dacă vrei o țară ca afară, ești adulat. Dacă spargi vitrine ori magazine, 

ești liniștit. Dacă strigi dreptate și libertate, ești prigonit. Dacă ți-e capul plecat și 

măsurat, ești bun cetățean. Dacă refuzi, deși par că sunt surzi, te văd dușman... 

Oare câți de „dacă” o să încapă în fiecare, pentru-a-nțelege că-i fără de lege o 

arătare și că SARS-Cov2 ce este în toi și are coadă, la fel cu SARS-ailă, sau cu o 

reptilă ce vrea să roadă pe cel fără de minte care, între cuvinte, amestecă naiv, urâtul 

cu coadă care înnoadă? Chiar uită cât e de parșiv? Că îl împunge, până-l străpunge, 

ca boală să facă, mascat să fie, fără simbrie, pân’ o să tacă. 

Dar dacă știi și susții ADEVĂRUL, atunci nutrești și chiar ești cu poporul, în 

libertate, prosperitate, că doar Dumnezeu te ține pe CALE și ale Sale dau VIAȚĂ 

mereu. 

În Țara Dacă ce poate să mai facă cel care-i fără Viață? Îl văd că dispare, cu 

coada pe spinare, albindu-se la față! 

În Tara Dacă o să se-ntoarcă străbunii cei drepți, cu inima pură, în deplină 

natură și înțelepți, Lumina să aprindă, în orice tindă a sufletului pur, de El legat și 

conectat pe-al țării contur. 

În Țara Dacă... doar Hristos o să facă, prin oameni iubitori, o LEGE dreaptă 

și înțeleaptă spre-a fi înfloritori.  

În Țara Dacă toți o să tacă, iar Dumnezeu, ne va striga, cu vocea Sa: „Popor 

al Meu!” 
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Poesis  GETA POGOR DĂNĂILĂ                                 
 

 

SĂ NU-MI FIU ÎN FIRE 

 

E-o seară de toamnă târzie, 

Pleoapele cad, simt că adorm, 

E-o vrajă-ntre neștire și somn, 

Și aud cum visele-nvie. 

 

E vremea dintre zi și noapte, 

Când soarele cade în pământ, 

Când  o umbră de iubire sunt  

Și-aștept nicicând rostite șoapte.  

 

Hai, strânge-mă-n brațe, iubire,  

Cu foc, parcă venit din alt veac,  

Pune capul pe pieptu-mi cu drag 

Și fă-mă să nu-mi fiu în fire! 

 

 

SUSUR ÎN NOAPTE 

 

Izvorul se strecoară prin albe, ancestrale pietre, 

Susură șoapte în noaptea de Sânziene, 

Și iele zglobii înoată zburând către vetre,                   

Stihiile l-alungă ușor pe moș Ene.  

 

Roua îmi potolește setea din noaptea fierbinte, 

Îmi răcorește trupul încins de-așteptare, 

Sublima licoare se prelinge cuminte 

Peste durerea din ani de grea încercare. 

 

Alunecă lin izvorul pe pietre șlefuite, 

Șopotind parcă o rugă spre zarea senină, 

Să îmi întoarcă iubitul de pe căi prăfuite, 

Să îmi aducă din nou în suflet lumină. 
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Poesis Dumitru DĂNĂILĂ   

 

 

  

NEISTOVIRE 

Puțin slăbit și ruginit, 

Mai tragi la ham, bătrâne cal! 

Mă uit la tine și-s uimit: 

Ce pas semeț, ce magistral! 

De-atâția ani, neistovit, 

Îți duci povara triumfal, 

Puțin slăbit și ruginit,  

Mai tragi la ham, bătrâne cal!  

Tu joci de-atâta timp cinstit 

Un rol sublim, esențial 

Și ești nespus de fericit 

Că tragi la ham, bătrâne cal! 

Puțin slăbit și ruginit. 

 

IARNA DIN TÂMPLE  
 
Iar s-a rostogolit iarna pe dealuri, 

S-a revărsat întreagă pe câmpie, 

A fulguit fermecător din nalturi, 

De gheață, și-a pus flori la pălărie.  

Cu nea își scrie iarna simfonia,  

În puful ei ne pierdem în neștire, 

Din basme-i ruptă întreagă feeria, 

Totul în jur scânteie, e uimire. 

Doar eu privesc îngândurat isprava 

Ce se destramă-ncet, nepăsătoare 

Și gândul se înșiră spre zăbava 

Asupra vieții mele viitoare. 

De ceva timp, iarna-mi apare-n  tâmple 

Și eu cam văd ce va să se întâmple.  

 

LA APOGEU 

Că voi fi veșnic tânăr am crezut mereu, 

Chiar când s-or gârbovi spre mine anii, 

Dar nu-ndrăzneam să cred c-ajuns la                                                                                                                       

apogeu, 

Voi face flori, cum fac, bătrâni, castanii. 

Nicicând visat-am să mai bat, la vârsta                                                                   

mea, 

Cum liceenii, bulevardu-n floare,  

Cu mâna-nfiorată să strâng mâna ta  

Și vorba ta să-mi fie sărbătoare. 

Mă mir acum că-n urma pașilor înceți, 

Atâtea griji uitate se adună, 

Când în iubire ne înveșmântăm discreți  

Și o cântăm senini pe-aceeași strună, 

Zglobiile acorduri fiind dimineți 

Spre dulce-mbătrânire, mână-n mână.  
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Și cu ei ce facem?      
 

Mihaela GOMOESCU 

  
V-ați gândit vreodată la munca măturătorului stradal? Cum 

stă el și contemplă cu satisfacție trotuarul curat, curățel, care însă 

până seara e murdar la loc? Și cum o ia de la capăt dimineața iar 

și iar...? Cam așa mă simt și eu la catedră: jubilez când elevii mei 

par că și-au însușit un algoritm, o noțiune, par pătrunși și convinși 

de o discuție despre valori, despre generozitate, modestie, muncă, 

bun-simț... Și până seara totul se șterge, puțini își mai amintesc 

algoritmul, noțiunea, mulți redevin agresivi, egoiști, jignesc, 

recapătă comportamente indecente, grobiene etc. Și a doua zi o 

luăm de la capăt... Și când mai auzi aproape zilnic valuri și valuri 

de critici la adresa școlii și a cadrelor didactice care o populează, și dacă se mai nimerește să 

fie și final de semestru când privești descumpănit mediile pe care le-ai încheiat, te apucă, fără 

scăpare, întrebările existențiale (din punct de vedere profesional... cel puțin). Nu știu alții cum 

sunt, dar eu, eu nu predau într-o școală de elită, către care aspiră și în care se adună de regulă 

toți elevii mai răsăriți sau chiar buni. Nu. Eu predau într-o școală (din ce în ce mai) mică, de 

la țară, unde avem de a face cu elevii de nivel mediu sau nici măcar, mulți proveniți din 

locuri... neprielnice, fără olimpici la nivel național, fără părinți extrem de implicați care să-și 

împingă odraslele de la spate... Și cu ei  ce facem? Pentru că ei sunt cei mai mulți, ei vor 

popula în mare parte România de mâine. Și nu prea par pregătiți și dornici să-și asume cu 

seriozitate vreun rol. Nici măcar pe cel de elev. Revin la întrebările existențiale: Cine 

greșește? Cum putem îndrepta? Care (mai) e rolul școlii? 

Am urmărit de curând un documentar-diagnoză a sistemului de învățământ din 

țările din America Latină, și am descoperit că problemele lor sunt, în mare parte, și 

problemele noastre, văzute și acceptate, conștientizate fie de cei din interiorul sistemului, 

fie de cei din afara sistemului, fie și de unii și de alții: faptul că sistemul de învățământ 

nu a evoluat atât de repede ca societatea; vehicularea în școală a ideilor, informațiilor, 

conceptelor, teoriilor, de multe ori în absența demonstrației sau a legăturii cu practica; 

caracterul restrictiv al programei; conținuturi neatractive; atitudini de tipul ,,magister 

dixit” ale cadrelor didactice; tendința de uniformizare, de impunere a unor moduri de 

acțiune și de gândire. 

Am încercat o verificare la scară mică a afirmațiilor de mai sus și i-am întrebat și pe 

elevii mei din clasa a VIII-a, care sunt mai măricei și, în consecință, mai capabili de 

metacogniție: Ce nu vă place la școală? Temele, testele, lipsa laboratoarelor, plictiseala de 

la unele ore, cantitatea mare de informații, pagini și pagini dictate, ,,de ne amorțește mâna”, 

importanța prea mare acordată notelor.  

Ce vă place la școală? Că se întâlnesc cu colegii care le sunt și prieteni, că unele ore 

sunt distractive, când pur și simplu stau de vorbă cu profesorii despre una, despre alta.   
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V-ați confruntat în viața de zi cu zi cu situații în care ați folosit noțiuni învățate la 

școală? Toți au răspuns ,,da”, puțini au dat și exemple: au avut nevoie de matematică 

atunci când au mers la magazin, de gramatică atunci când scriu mesaje, de informatică 

atunci când utilizează calculatorul sau diverse aplicații, de limbile moderne atunci când 

au mers în alte țări. 

Ce activități ar trebui să faceți la școală astfel încât să participați cu plăcere? 

Activități practice, mai ales la fizică, chimie, biologie, ba chiar și la istorie, unde un elev 

propune modelarea din diverse materiale a unor scene de luptă sau a busturilor 

personalităților istorice; jocuri; cursuri de canto sau de instrument muzical; activități de 

voluntariat; întreceri sportive; excursii. 

Cum ar fi viața voastră dacă nu ar trebui să mergeți la școală? ,,Aș sta în pat toată 

ziua, dacă nu m-ar pune părinții la treabă”, ,, m-aș juca mai mult”, ,,aș pleca unde vreau, 

fără să mă îngrijorez că trebuie să ajung la școală”, ,,ar fi ciudat pentru ca în fiecare zi n-

aș face decât treburi prin casă și prin gospodărie, m-aș plictisi”, ,,ar fi lumea plină de 

analfabeți”. Deci probleme chiar există! Cum le rezolvăm? Tot în documentarul de care 

aminteam mai sus, se formulau și foarte multe teorii, alternative la sistemul de învățământ 

actual, menite să rezolve problemele semnalate. Cu multe dintre aceste recomandări sunt 

de acord: adaptarea demersului didactic la specificul grupului de elevi, selectarea 

conținuturilor după criteriul relevanței, dotarea materială a școlilor, demersul integrat 

(adică în orice activitate desfășurată la școală să avem în vedere formarea/dezvoltarea 

competențelor cheie formulate de Consiliul Europei încă din 2006, care ar asigura 

integrarea socială a absolvenților: competența de comunicare în limba maternă, de 

comunicare în limbi străine, competențe matematice, competențe social-civice, 

competența digitală, ,,a ști să înveți, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare și 

exprimare culturală). Toate acestea pot crește nivelul motivației elevilor și eficiența 

activităților școlare. Am auzit însă, și nu doar în documentarul acesta, teorii, unele chiar 

,,exotice”, dar experimentate în unele țări, cu care nu pot fi  de acord. De exemplu: 

- Să nu se mai încurajeze competiția în școală, pentru că aceasta stă la baza 

conflictelor, a războaielor! Fără presiune, fiecare în ritmul lui! Foarte adevărat, minunat 

și dezirabil! Dar ni se pare cumva că societatea în care trăim și pentru care trebuie să- i 

pregătim nu încurajează competiția? Corporațiile, marile întreprinderi internaționale în 

care speră toți să se angajeze, nu promovează acest principiu? Capitalismul nu înseamnă 

să te zbați pentru propriul succes că nimeni n-o va face în locul tău? N-o să fie puși în 

situația de a respecta termene limită și de a fi sancționați din acest punct de vedere? Ce 

șanse are într-un astfel de context un tânăr care a fost învățat din școală că fiecare individ 

e unic, că fiecare va atinge un scop în ritmul lui, după capacitățile lui? Întreb cu 

amărăciune, nu că aș fi vreun mare fan al valorilor și al stilului de viață capitalist. 

-Nu există ,,nu se poate”, oricine poate face orice! Eu cred că abordarea este greșită. 

Nu e corect să îi inoculezi copilului ideea că poate face orice, că poate fi și matematician, 

și muzician, și sportiv, și filolog, și poliglot... Dar să nu uităm, fără presiune, fiecare cât 

poate, cum poate, când poate, primind încurajări și laude, în mult slăvitul stil asertiv!. Nu 

e asta definiția superficialității, câte puțin din toate?. Eu cred că rolul școlii, al adulților în 

general, este acela de a-l ajuta pe copil să identifice domeniul care îl interesează și pentru 

care are abilitățile necesare și în care, pregătindu-se, poate obține performanțe. Nu vedem 
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în viața publică destule exemple de oameni care, deși nu au abilitățile necesare, se consideră 

capabili să ocupe anumite funcții, pentru că (nu?), totul este posibil?... Eu zic că trebuie 

învățați să-și aprecieze corect competențele  și să se concentreze asupra domeniului către 

care au înclinații. 

-Educația s-ar putea realiza și în absența școlii, în alte medii, cum ar fi familia. Ce 

ne facem însă cu familiile care promovează comportamente deloc dezirabile și pe care 

copiii le imită cu ușurință, ca violența, consumul de alcool, de droguri, lenea etc.? Din 

păcate, există copii pentru care mediul de la școală este singurul cât de cât sănătos și propice 

dezvoltării, măcar aici învață că violența nu este permisă, că muncind poți obține satisfacții, 

că toți copiii au drepturi egale. 

Ce e drept,  rolul școlii este pus sub semnul întrebării adesea în ultimii ani, în 

România, de când au apărut exemplele destul de numeroase de oameni cvasianalfabeți 

care, lucrând în alte țări, au reușit să acumuleze sume de bani, să-și construiască case 

impunătoare, să-și cumpere mașini luxoase, fără ajutorul școlii pe care, în unele cazuri, 

nici nu prea au frecventat-o. ,,Școala vieții”, cum s-ar spune... Nu putem ignora aceste 

cazuri care zguduie din temelii încrederea educabililor în școală și ne cam dărâmă nouă 

enunțurile motivaționale de tipul ,,Învățând, veți ajunge bine, vă construiți un viitor 

frumos!” 

-Relația profesor-elev ar trebui să se bazeze pe iubire... Eu am însă curajul să 

recunosc: Nu pretind că îi iubesc pe elevii mei! Nici ei nu pretind că mă iubesc pe mine! 

Relația noastră se bazează pe respect, adică nu îi ironizez, nu îi tratez cu superioritate sau, 

mai rău, cu dispreț. Diferența dintre mine și ei este că eu m-am născut mai devreme și că 

am acumulat mai multe... și am învățat metode prin care îi pot face și pe ei să înțeleagă. Eu 

sunt ei de peste 20-30 de ani. Mai adaug și empatia, adică ne înțelegem unii pe alții când 

avem o problemă și nu ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. Asta este relația mea cu elevii. 

Și întreb cu aceeași amărăciune: Oare elevii de astăzi, adulții de mâine, vor trăi într-o lume 

în care există doar iubire (în familie, la serviciu, la coadă la supermarket)? Iar moda aceasta 

de a spune ,,te iubesc” de nu știu câte ori pe zi, în stânga și în dreapta, de a îmbrățișa 

persoane necunoscute ca să se facă nu știu ce schimb de energii, nu va conduce de fapt la 

superficialitate afectivă? 

Și multe alte teorii care au și avantaje, și dezavantaje, de ajung să mă întreb: Nu 

cumva problematizăm prea mult? Nu cumva punem sub semnul întrebării, criticăm prea 

mult, astfel încât elevii nu mai au deloc încredere în școală ca instituție? Eu nu mai aștept 

teoria salvatoare! M-am hotărât să simplific, să folosesc conținuturile pe care le am la 

îndemână ca să influențez pozitiv modul de a gândi, de a simți și de a acționa al elevilor 

mei! Să ,,curăț trotuarele” periodic cu speranța că, în timp, le vor păstra ei înșiși curate!  
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                      poesis Maria NICULAI 

 

Catharsis  
                                                                                               

șobolanii se lovesc haotic între ei 

urmărind cu ochii lor roșii 

cuvintele care se scurg din pieptul tău 

te prind de mână 

încerc să te duc cât mai departe 

îmi zâmbești în timp ce  

mâna ta stângă apasă cu putere peste piept. 

 

ne aruncăm de pe o stea 

șobolanii nu au curajul să o facă 

tu mă strângi și mai tare de mână 

simt toată presiunea cerului pe umerii mei 

mă descompun 

te lipești mai mult de mine 

nu ne desparte decât o bătaie de inimă 

pe care o sincronizezi 

cuvintele curg printre degetele noastre interconectate  

 

tâmpla mi se strivește de asfalt 

mâna îmi alunecă din a ta 

te strig  

singurul zgomot e provocat de fuga șobolanilor  

te caut  

prin toate colțurile întunericului 

chiar dacă eu te-am învățat să te ascunzi așa bine 

simt dinții realității înfipți în  

genunchiul stâng de unde soarele  

obișnuia să răsară 

 

mai stai  

încă un apus ca să simțim gustul sfârșitului  

și să lăsăm cuvintele să curgă 

din tine în mine. 
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sunt tot ce nu ești tu 

la marginea singurătății 

ești tu 

zâmbind.  

 

sunt o pasăre care își caută locul 

în orașul  

de unde ai fugit tu 

plângând 

și plânsul tău e ploaie peste o întreagă lume. 

am atins cu tâmpla până și marginea cerului 

pe când tu ai spart câteva stele  

în mii de bucăți lumină  

iubind 

și peste pieptul tău nins 

tremură un anotimp.  

 

în mine e soare  

și nu pot să te ating 

te caut și acolo unde nu pot să ajung  

iubirea ta neîmpărtășită e plina de ură  

timpul nu mă lasă să te prind din urmă 

ești întreaga lume pe care o cunosc  

tu apuci să spui ceva 

fugind 

și fuga ta e peste marginea lumii mele  

 

am rămas doar eu 

întrebându-mă  

ce tu ți-ai răspuns deja. 

te pierzi în fericire 

căutând  

și căutarea ta e prea târzie  

am plecat dinaintea plecării  

nu mă mai găsești acasă. 

Poftiți la petrecere 
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Poftiți la petrecere 
Ion NEDELEA 

 

După invitația de mai sus, care vă poftește (din 

păcate!) doar în spațiul vorbelor, fără vreun antreu 

lingvistic sofisticat intrăm direct în subiect, convenind 

că „meniul” lexical al ideii de petrecere (ne referim, 

desigur, la sensul care sugerează o reuniune în familie 

sau a unor rude, prieteni, colegi, însoțită de masă, muzică 

dans...) este în limba română – poate semnificativ – 

destul de divers. 

Prilejuite de evenimente majore din viață sau de 

inițiative spontane în căutarea distracției și a bunei 

dispoziții după osteneala sau  monotonia zilelor de muncă, petrecerile se așază – 

cum știe fiecare – pe o scară relativ întinsă, într-un crescendo al consumului de 

bucate și de băuturi și al decibelilor generați de voci dezinhibate, nu neapărat 

muzicale, și de aparate/ boxe reglate către un volum maxim. În mod firesc, și 

cuvintele (sinonimele) cu pricina acoperă gradele urcătoare ale trăirii momentelor 

furate în folosul destinderii din curgerea celor adesea apăsătoare prin griji, emoții, 

oboseală sau chiar eșecuri. Astfel, de la implicare în susținerea potențialului 

aducător de bucurie și veselie al întâlnirilor și adaptare la atmosfera creată se poate 

trece dincolo de hotarele decenței și bunului-simț către ipostaze ale datului în 

stambă și ale dezmățului. Evident, este vorba despre temperamentele și conduitele 

înclinate spre dionisiac. Pe de altă parte, s-ar putea spune, încălcând fără drept 

teritoriul străin nouă al psihologiei și psihiatriei, „ieșirile” de asemenea natură devin 

modalități de autodepășire, dezmărginire, regenerare, defulare... 

Deschidem lista termenilor din sfera anunțată cu cel pe care deja l-am 

pomenit: petrecere. Preluând înțelesurile verbului din care provine, a petrece 

(moștenit din lat. *pertraicere), el însuși poate avea valențe de omonimie, de vreme 

ce petrecerea  vizează atât însoțirea pe ultimul drum a celui trecut la cele veșnice, 

cât și întâlnirea întru amuzament și plăcere. Chiar dacă s-ar părea că ne duce gândul 

spre o anumită atitudine a strămoșilor daci în fața morții, e greu de dovedit că 

aceasta a determinat cumulul semantic ciudat pe care l-am menționat. 

Tot cu origini latine și, de asemenea, situat în sfera decenței trebuie amintit 

ospăț (moștenit din lat. hospitium), definit ca „masă mare, îmbelșugată”, a ospăta 

însemnând însă și, pur și simplu, „a mânca împreună cu alții”. Pe filieră slavă am 

dobândit cuvântul praznic (din sl. prazdinikǔ), rezervat cu deosebire sărbătorilor 

religioase, dar desemnând și o „masă mare, îmbelșugată, cu joc și lăutari, organizată 

cu ocazia unei sărbători religioase, a unui eveniment important” (vezi MDA 2010).  
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După aceste lexeme... cuviincioase, continuăm, fără a le epuiza, trecerea în 

revistă a sinonimelor petrecerii prin alte câteva cuvinte cu sporită încărcătură 

semantică și expresivitate, despre care s-ar putea afirma că vizează realități care 

depășesc oarecum limita obișnuitelor reuniuni petrecărețe. De semnalat că ele sunt 

toate de origine turcească și nu fără legătură cu istoria noastră medievală și, 

îndeosebi, a epocii fanariote. 

● bairam – din tc. bayrâm. Denumind, în primul rând, două sărbători cu care 

mahomedanii termină și încep Ramadanul (cu acea ocazie – menționează 

dicționarele – domnii români trimiteau daruri sultanului și altor demnitari turci), 

termenul a intrat și în limbajul nostru familiar (mai ales al unor tineri care țin să-și 

supraestimeze intensitatea sau originalitatea petrecerii) cu sensul de „petrecere, 

chef”. 

● chef – din tc. kef, ke(j)f. Și el polisemantic („bună dispoziție”, „poftă”), 

intră în expresii ca „a fi cu chef”, „a face cuiva cheful”, „a avea chef de ceva” etc., 

dar înseamnă și „petrecere veselă cu mâncăruri și băuturi din belșug (și cu muzică)”. 

● chiolhan – din tc.külhan „baie de aburi”. Turcii – spune Lazăr Șăineanu 

în dicționarul său  – petrec și benchetuiesc la baie, astfel explicându-se semantismul 

românesc. Și prin sonoritate, acest sinonim pentru „petrecere, chef  mare” pare a 

sugera trecerea dincolo de decență, drept care nu-i este străină o nuanță peiorativă. 

● zaiafet – din tc.ziyafet. Cu utilizare populară și familiară, termenul a 

circulat, în secole anterioare celui de al XX-lea sub forma mai apropiată de origine 

– ziafet („Aici, pe iarbă, se-ncinge un ziafet nepomenit în analele celor mai bătrâne 

republice” – Caragiale, „Boborul”, text tipărit la 1896, la 26 de ani după 

întâmplările Republicii de la Ploiești – gandul.info, 21 mai 2019). 

Ar mai fi, probabil, de amintit banchet (din fr. banquet, it. banchetto) și – de 

ce nu? – paronimul său cu circulație populară benchet (din ucr. benket), care a dat 

verbul a benchetui. 

Neavând nimic de oferit ca desert la finalul acestei petreceri – mă tem că, 

mai degrabă, în sensul de „trecere / pierdere (?) a timpului” – să ne consolăm cu 

ideea că, după cele câteva popasuri gramaticale sau prin alte compartimente ... sobre 

ale limbii române, ne-am aflat și într-o lume a cuvintelor destinderii. 
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                      Evocări sau Depănând amintiri despre 

                                  

PRIETENII MEI DIN BUZĂU 
  

Corneliu Vasile 
        

       Dintotdeauna m-a atras Buzăul, pe care l-

am vizitat cu precădere vara, când fete frumoase, 

cu umeri și picioare bine rumenite de soare, își 

flutură coamele și schițează câte un zâmbet 

șăgalnic, defilând pe Unirii, pe Nicolae Bălcescu, 

pe lângă Pomul Verde sau prin Piața Mare... 

     Dar orașul este și un important centru 

cultural, cu evenimente  și obârșii vechi, ale cărții, 

tipăriturilor, tezaurelor (Pietroasa), cu  livezi 

întinse de pruni (Istrița), grădini ale „sârbilor” și 

stațiune pomicolă și legumicolă la Mărăcineni, cu 

tabere de sculptori și elevi (Măgura), cu un muzeu al chihlimbarului, cu casa 

memorială a unuia dintre cei mai mari poeți români, cu multe lăcașuri bisericești , 

cu grote ale pustnicilor și multe altele. 

     Fiind eu adeptul lucrului apropiat, concret și practic, nu voi relata despre 

cunoscutele valori ale trecutului, ca Sfântul Sava Gotul, poetul „doctor fără arginți” 

Vasile Voiculescu, poetul Ion Caraion, sau Nigrim, ci despre oameni în carne și 

oase pe care i-am cunoscut, fie la Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu ”,fie la 

casa de Cultură „Ion Caraion”,  fie la Centrul Marghiloman, fie la Muzeul Județean, 

fie la Consiliul Județean, fie la școlile și liceele unde am participat la numeroase 

simpozioane didactice, pentru că sunt și om al catedrei, și om al scrisului. 

     La Consiliul Județean m-am reîntâlnit cu colegul meu de facultate, și de 

cameră studențească aglomerată cu vreo doisprezece băieți, se numea Căminul 

Renault și era aproape de Piața Sf. Elefterie din București, cu Paul Androne. El și 

eu eram singurii care, în vremurile acelea când se auzea că miliția îi tunde pe 

tinerii cu plete, purtam favoriți (perciuni),  având pe atunci părul negru, și, 

desigur, ca la tinerețe, ne ziceam noi, fiind nu numai simpatici, dar și interesanți 

și atractivi pentru fete. Ca altă asemănare, este că, mai târziu, el s-a căsătorit cu o 

colegă olteancă, din Vâlcea, iar eu cu o colegă buzoiancă, din Pogoanele! Și mai 

târziu, ca să vezi, am fost concomitent,  inspectori școlari, el la Buzău și eu la 

Slatina. Dar la Buzău ne-am reîntâlnit la un simpozion inspectoral, în sala 

Consiliului, într-o tabără de proiectare pedagogică, la Măgura, cred că în anul 

2000, când colegul meu a lansat o lucrare, elaborată  cu alt inspector, dedicată 
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evaluării și monitorizării școlilor, la Casa Memorială Voiculescu de la Pârscov  

(unde ne-a întâmpinat profesorul Nica, fost coleg de facultate cu profesorul meu 

de literatură română de la Colegiul Național „Ioniță Asan” din Caracal, Anton 

Gheorghe – ceea ce am aflat cu surprindere, atunci când m-a întrebat de unde vin), 

la Vulcanii Noroioși care bolboroseau vioi, deși era iarnă, cum văd într-o 

fotografie de atunci, în care toți eram cu căciuli și fulare. Cum Paul Androne, 

profesor cu gradul didactic I, debutase într-un volum colectiv cu încă doisprezece 

prozatori, i-am  compus  următoarea epigramă: 

 

Lui Paul Androne, profesor de germană 

Din treisprezece autori 

Din volumul de debut, 

Care nu face furori, 

Cine știe ce-i Sehr gut ? 
 
      Am mai avut și alți colegi de facultate originari din județul și municipiul 

Buzău, sau cel puțin legați de aceste locuri prin școlaritate: Mariana Ionescu 

(Amaru), editoare și scriitoare, scriitorii Passionaria Stoicescu, Florentin Popescu 

(Lera), azi  redactor-șef al revistei „Bucureștiul literar și artistic”, Gheorghe 

(Gică) Ene (Căldărăști-Pogoanele), unii în același an de studii, alții în ani diferiți. 

Dintre dispăruți, cu Mariana, o fată de o modestie și sensibilitate  de neegalat, m-

am reîntâlnit la o lansare de carte, de la Centrul Cultural „Calderon” din București, 

iar cu Gică Ene jucam șah pe treptele școlii pogonene, în fiecare iulie sau august, 

și ne-am regăsit la acordarea denumirii „I. Al. Rădulescu Pogoneanu” bibliotecii, 

unde a mai venit și poetul Petcu. 

     Practicând eu și „genul minor”, am participat la întâlniri epigramatice, la 

casele de cultură menționate mai sus, unde  cunoscutul scriitor și avocat Mihai 

Sălcuțan a condus cu brio și cu autoritate lansări de carte și alte manifestări de profil. 

     Lui Marin Ifrim, alt scriitor dispărut, i-am făcut surpriza de a veni la lansarea 

unei cărți, la Palatul Marghiloman, unde se mai aflau Stelian Grigore (din 

conducerea revistelor „Cartelul metaforelor” și „Caietele de la Țintești”), talentata 

epigramistă Ica Ungureanu ș.a. I-am compus ulterior o epigramă, referitoare la titlul 

cărții „Blocat în lift, spre cer”, unde ideea era că s-a blocat în lift cu o asistentă 

drăguță, bineînțeles. Nu mai am textul respectiv. 

     Cu Viorel Frîncu, harnic și consecvent publicist și scriitor,  m-am întâlnit la 

multe manifestări literare, cele mai multe la Biblioteca Județeană, mulți scriitori 

buzoieni datorându-i faptul că le făcea cunoscute cărțile celor care  scriau despre 

ele, între care mă număr, într-un timp când difuzarea se face doar pe spații restrânse, 

iar cei mai mulți scriu cărți și despre cărți cu singura satisfacție sau speranță de a 

deveni cunoscuți și de a semnala aparițiile editoriale. Mi-ar fi greu să enumăr toți 

scriitorii și toate scriitoarele cu care mi-a făcut cunoștință, despre cărțile  celor  mai 
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mulți am scris  cronici literare. Între aceștia Gina Zaharia, Teo Cabel, Lucian 

Mănăilescu, Ramona Muller, Maria Mânzală. 

     La un simpozion didactic, la o școală din Buzău, profesoarele gazde 

necunoscându-mă, m-au așezat lângă un cunoscut ierarh, preot filantrop, iubitor al 

culturii, de unde, dându-mi seama că m-au confundat cu vreo somitate locală, m-

am retras tiptil, salutându-l cu considerație  pe distinsul preot. 

     Cu prozatorul Titi Damian, născut în județul Buzău, profesor la Urziceni, 

retras la pensie într-o comună ialomițeană, m-am întâlnit la lansări, festivaluri și 

concursuri literare atât la Muzeul Județean Buzău, cât și la Festivalul Național 

„Marin Preda” de la Alexandria și Siliștea-Gumești. 

     La București m-am întâlnit de multe ori, cu ocazia alegerilor sau lansărilor 

de carte de la Filiala București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România, cu 

talentata poetă și editoare de origine buzoiană, care a inițiat colecția „Raftul 

Denisei” a Editurii Humanitas, Denisa Comănescu, despre o carte a poetei scriind 

o cronică. 

     Dacă am apărut în publicațiile buzoiene „Amprenta”, „Opinia”, „Viața 

Buzăului”, „Cartelul metaforelor”, acum colaborez la revista „Întrezăriri”, condusă 

de inimoșii Gheorghe Postelnicu  și Nistor Tănăsescu, iar prima mea carte am 

publicat-o, în anul 1993, la Tipografia „Six” din Buzău, în ultimii ani scoțând încă 

cinci titluri, la Editura „Editgraph”, condusă de editorul F. Comăniță. 

     Și ar mai fi mulți prieteni scriitori buzoieni, cu care m-am intersectat, sau pe 

care i-am întâlnit, scuze pentru omisiunile datorate  festelor pe care le joacă uneori 

memoria. 

     Dacă nu m-aș gândi că poate cititorul s-ar plictisi, aș enumera cronicile pe 

care le-am publicat la cărțile buzoienilor. Mai bine reproduc câteva epigrame, mici 

înțepături la adresa unor autori despre care am scris de cele mai multe ori cu 

admirație. Inclusiv distinsa scriitoare de la Iași, Magda Ursache, a urmat  cursurile 

școlare la Buzău. 

Atras, se pare, de Buzău, și eu, născut în Oltenia, m-am mutat de vreo șapte-opt 

ani la București, adică mai aproape de Buzău... 
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NIFONUL, LOC DE TĂMĂDUIRE A  

SUFLETULUI ȘI A TRUPULUI 
 

Constantin COSTEA 

 

Există undeva, la ieșirea din satul Măgura, un loc unde, parcă 

a pogorât Dumnezeu, cu întregul său alai de îngeri și s-a odihnit, o 

clipă, aici, sfințind și binecuvântând acest ținut de poveste. Acesta 

este Nifonul, loc de repaus și aducere aminte despre vremurile de 

odinioară. Orice loc de preț din vechime păstrează o aură și-i un semn 

peste veacuri. Aici omul devine mai profund și elementele firii își 

dovedesc fața lor ascunsă ochiului obișnuit. În acest loc sfințit se pare 

că apar toate făpturile din vechime, adormite în vesmântul veșniciei 

lor. Codrii străvechi și oameni veșnici așezați de la-nceputul lumii în 

preajma izvoarelor de unde ascultă liniștea cerului înstelat. Locul are menirea de a-l face 

pe om mai bun și mai profund, de a iubi natura și pe semenii săi, de a ști să evoce și să 

prețuiască trecutul în așa fel încât să nu strivească prezentul. Pădurea are menirea de a-l 

ridica pe om în starea de bucurie, de a-l elibera de oboseala și de lâncezeala pe care grijile 

îndelungi și agitația permanentă le favorizează. Aici bântuie amintirea sfântă a fostului 

schit întemeiat pe la 1811, „situat pe un frumos și răsfățat pisc, unde se desfășoară ochilor 

una dintre cele mai frumoase panorame”.11Aici se poate petrece pasul ieșirii din 

singurătate, când lucrurile se cheamă, se învăluie reciproc în clinchetul de toamnă aurie, 

când fructul copt ține locul soarelui curs în amurg. Aceasta este atmosfera misterioasă în 

care se înfățișează Nifonul, ținut de taină și legendă, legănat de freamătul pădurii de argint. 

Locul este binecuvântat prin sfințenia sa și alcătuirea celor hărăzite de Domnul. Pe pământ 

crește pădurea de fag și de brad, mesteacăn și carpen, plop, paltin, arțar și arin, pe sub arbori 

cresc flori de toate neamurile: ghiocel, viorea, ciuboțica-cucului, brândușa și alte minunate 

flori ale pădurii. În luminișuri zâmbesc larg cimbrișorul, sunătoarea, coada șoricelului și 

cea a calului, sânziene, ochiul boului. Tot prin luminișuri cresc: fraga, mura, zmeura și 

socul; prin rărituri apar fel și fel de bureți, pâinișoare, roșcovi, ciuperci, ghebe. În cuprinsul 

pădurii se întâlnesc cerbi și căprioare, capre, lupi, iepuri și vulpi, veverițe, jderi, nevăstuici, 

iar din arbori străbat cântări din zori și până în noapte: privighetoarea de munte, ghionoaia, 

mierla, cucul, sturzi și turturele, pițigoiul și vrabia. Izvoarele se prăvălesc de pe culmi și 

fântânile dezvelesc la loc deschis ochiul apei pentru împrospătarea celor însetați. Iarna 

îmbracă pădurea într-o mantie albă purificatoare, pentru ca primăvara cerul să se năruie în 

                                                 
11 . Basil Iorgulescu, Dicționar geografic, statistic, economic și istoric al județului Buzău, București, 

Stabilimentul Grafic I.V. Socecu, 1892, p. 358. 
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oglinzi peste codrul renăscut. Vara aduce acea liniște a zborului solemn, iar toamna miroase 

a rod zămislit, parcă, din împărăția Raiului. 

 Băile de la Nifon. Despre acestea vorbește Basil Iorgulescu care menționa că ele 

se aflau în cătunul Măgura din comuna Măgura, „lângă Schitul Nifon, situate într-o 

romantică posițiune și înconjurate de dealuri umbrite  de pomi și pădure. Apa curge cu o 

mare abundență pe 7 izvoare, din care unele se întrebuințează pentru băut, iar altele pentru 

scăldat. Puțin mai la vale se întâlnesc toate într-un bazin de piatră având o termperatură 

de +6 grade. Elementele ce conțin sunt: sulf, în abundență, iod și puțină sare. Se 

întrebuințează pentru reumatism, boli de piele, boli scrofule, vindecarea sângelui, etc. 

Apropierea, facilitatea drumului, înlesnirea cu care se procură alimentele, face ca ele să 

fie mult vizitate. Astăzi (1892, n.n.) sunt lăsate în ruină și aproape uitate”12.           

În anul 1861, Dionisie Romano canalizează și captează izvoarele de apă minerală 

de la Schitul Nifon, într-un bazin de piatră pentru care cheltuiește suma de 4.352 lei13. 

Episcopul de Buzău se implică personal în această întreprindere și în anii următori. Băile 

de apă sulfuroasă de la Nifon se găseau „devale de schit”. Pentru amenajarea lor mai 

construiește „o cazarmă”din „gard cu 10 încăperi, învelite cu scândură” și împrejmuite 

„cu gard de nuele cu streașină” și unsprezece băi de lemn14. Aceste băi au devenit 

cunoscute în întreaga țară. Ele au fost date în arendă de Episcopia Buzăului. În 1868 arendaș 

era un oarecare Tudorache Nicolau15. În același an, 1868, generalul Carol Davilla, de la 

Serviciul Sanitar al Armatei, prin adresa cu numărul 3008/30 iunie 1868, comunica 

episcopului Dionisie Romano, aducându-i la cunoștință că un număr de 49 grade inferioare 

(subofițeri, n.n.) din Garnizoanele Galați, Ismail, Brăila și Focșani, care au nevoie de băi, 

au obținut aprobarea Ministerului de Război pentru a veni la Nifon. „Dar știind că Prea 

Sființia Voastră sunteți cel care ați făcut aceste băi să-și ia dezvoltarea și reputația de care 

se bucură deja, pentru ajutorul omenirii suferinde, având în vedere cât iubiți de mult 

armata noastră, viu cu onoarea a vă ruga a întinde părinteasca Prea Sfinției Voastre 

îngrijire și binecuvântare și asupra acelor soldați ce s-a destinat a veni la Nifon, patronaj 

ce le-ar aduce îndoit folos la redobândirea sănătății lor”.16 Prin adresa numărul 8758/10 

octombrie 1868, Eforia Spitalelor Civile, făcea cunoscut Episcopiei Buzăului că a făcut 

înțelegere cu Prefectura Buzău ca inginerul districtului să ridice planul topografic al 

terenului din jurul Schitului Nifon pentru ca „să se poată ști ce periferie să se reserve spre 

a se putea face cuvenitele îmbunătățiri, pentru ca apele minerale de acolo, cunoscute în țară, 

                                                 
12. Ibidem, p. 359. 
13 . Chiril Dobre și Pamfil Georgian, Mănăstirea Ciolanu din județul Buzău, București, 1930, p.57. 
14. Preot Gabriel Cocora, Dionisie Romano, episcopul Buzăului, Editura Episcopiei Buzăului și Vrancei, 2006, 

p.143. 
15 . Ibidem. 
16. Arh.Statului Buzău, fond Episcopia Buzăului, dos. 44/1868. 
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atât de folositoare sănătății, să poată servi celor în suferință într-un mod mai practic”17. 

Băile de la Nifon, sub atenta supraveghere a episcopului Dionisie Romano erau foarte bine 

organizate, cu instalații bune și un medic curant18. Ca și școala pe care a înființat-o la Nifon, 

băile de aici au reprezentat o parte din înfăptuirile lui D. Romano, pe linie gospodărească, în 

perioada episcopatului său la Buzău, înfăptuite, în mare parte, cu economiile sale.  

Dionisie Romano. (1806-1873), episcop titular al Episcopiei 

Buzăului, de la 31 mai 1865 până la 18 ianuarie 1873. În perioada 

19 iunie 1859- 10 martie 1863 a fost locțiitor de episcop la Buzău; 

este perioada inițiativelor pe care le-a întreprins în legătură cu 

Măgura. S-a născut la 29 iunie 1806 la Săliștea Sibiului. A 

desfășurat o activitate susținută de dascăl, tipograf, om de cultură, 

slujitor al Bisericii Ortodoxe Române. De numele său sunt legate 

inițiativele privind înființarea școlii de la Nifon, amenajarea 

izvoarelor de ape minerale de la Nifon, pe care le-a pus la 

dispoziția armatei. A fost înmormântat la Mănăstirea Ciolanu. 

Chipul său este zugrăvit la Biserica Cetățuia din apropierea Mănăstirii Ciolanu19. 

 Spitalul Nifon. În locul fostului Schit Nifon din comuna Măgura, a fost înființat, 

în anul 188, de Ministrul Sănătății și Ocrotirilor Sociale, un spital rural. Acesta a fost primul 

spital rural din județul Buzău. Această unitate spitalicească era susținută din fondurile 

statului și era dotată, la început, cu 32 de paturi. Spitalul era încadrat în categoria spitalelor 

rurale ale Statului și a fost înființat ca urmare a adoptării Legii din 26 iunie 1881 care 

stabilea normele de organizare și funcționare a spitalelor rurale20. Aflată în plin proces de 

modernizare, societatea românească cunoaște, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul 

secolului al XX-lea, prefaceri și progrese în toate sectoarele vieții, inclusiv în sectorul 

sănătății publice. În acest sector au fost inițiate o serie de legi care aveau în obiectiv 

reglementarea și buna funcționare a serviciului sanitar național. Acest serviciu funcționa 

prin colaborarea corpului medical cu autoritățile centrale și locale. Se instituie un serviciu 

sanitar rural care avea drept bază instituția medicului de plasă și care, după 1881, va fi 

completată cu o nouă instituție, cea a spitalelor rurale. Primii medici de plasă apar în 1862 

din inițiativa doctorului Carol Davilla21. La 26 iunie 1881, Parlamentul României 

elaborează Legea pentru înființarea spitalelor rurale, care, la articolul 1 prevedea: „În 

locurile mănăstirești rămase sau care ar rămâne neocupate de comunități religioase se vor 

                                                 
17 . Ibidem. 
18 . Acad. Română, dos. Pach. MCXXI, f. 430; cf. Pr. G. Cocora, op. cit. p. 144. 
19 . G. Cocora, Șirul episcopilor Buzăului, în Spiritualitate și istorie la Întorsura Buzăului, Buzău, 1983, vol. 

II, pp. 48-49.  
20 . Arh. St. Buzău, fond Serviciul Sanitar al județului Buzău, dos. 144/1925.  
21 . Alina Ioana Suta și colab., Legislația sanitară din Românie modernă (1874-1910), Presa Universitară 

Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, p.34. 
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înființa spitale pentru căutarea pelegrei și a altor boli care bântuie populația rurală și 

reclamă o îngrijire mare și mai îndelungată”22. Evident că respectiva lege, ca și alte norme 

din domeniul sanitar, vor suferi modificări pe parcursul timpului, în funcție de evoluția 

sistemului. Astfel, la 18 iunie 1893 apare Legea pentru modificarea Legii Sanitare care, la 

articolul 81 prevedea: „Medicii spitalelor rurale ale statului vor fi retribuiți cu 500 lei pe lună. 

Medicii spitalelor de plasă și ai spitalelor rurale vor avea locuința, iluminatul și încălzitul în 

spital” 23. Preocuparea guvernanților acelor vremuri pentru modernizarea sistemului sanitar 

este evidentă. Iată motivarea pe care o prezenta doctorul N. Garoflid, originar din Buzău, 

în ședința Senatului din aprilie 1893: „…într-un stat modern, serviciul sanitar se bazează 

pe organizarea cu pricepere a acestui serviciu deoarece repausă toate celelalte interese 

ale populațiunii deoarece înainte de toate este sănătatea, viața; igiena satelor și orașelor, 

măsurile pentru însănătoșirea locuințelor, institutele unde se crește aglomerează, frageda 

vlăstare a neamului, să nu devie focare de boli; însănătoșirea localităților, studierea și 

combaterea bolilor localizate, a endemiilor, împiedicarea și lupta contra epidemiilor, 

vaccinațiunea, îngrijirea spre a da ajutorul medical și căutarea celor săraci la domiciliu, 

în spitale bine organizate, asistența și ajutorarea la dificultățile partațiunii (nașterii, n. n.), 

nu sunt acestea toate datorii de primă ordine ale unui guvern ce-și înțelege misiunea și 

vrea să o îndeplinească? Fără îndoială!”. Aceste obiective vor fi susținute și de doctoral 

Felix din Ministerul Sănătății în Circulara adresată corpului medical, cu un an mai înainte, 

în 1892: îmbunătățirea sănătății publice, micșorarea mortalității, alinarea sufletelor, 

educația fizică a tineretului, pentru a garanta progresul moral și material al țării24. Am 

considerat că este necesar să prezentăm contextul și circumstanțele în care a luat ființă 

Spitalul Nifon, unitate care și astăzi se numără printre cele mai renumite unități medicale 

de profil. În perioadele următoare au mai fost înființate în județul Buzău alte spitale rurale. 

În 1892 se înființează, la Pătârlagele, un spital rural cu local propriu. Un alt spital cu același 

profil se înființează la Pogoanele de către Prefectura Buzău. Ultimul se întreținea din renta 

anuală de 12.000 lei donată de Elena și Grigore Monteoru25. În anul 1892 Spitalul Nifon 

dispunea de 32 de paturi. El era întreținut de stat și costa 26.800 lei anual. Aici, în incinta 

spitalului, funcționa una din cele cinci farmacii din județul Buzău; trei se găseau în orașul 

Buzău, una la Mizil și cea de la Nifon. Spitalul Nifon era deservit de un medic al statului26. 

Primul medic al Spitalului Nifon a fost italianul V. Marini.  

                                                 
22. Ibidem, p. 193 
23. Ibidem, p. 106. 
24 . Constantin Bărbulescu, Note despre legislația sanitară în Vechiul Regat la sfârșitul secolului al XIX-lea și 

începutul secolului al XX-lea, în Legislația sanitară în România modernă (1874-1910), p. 31. 
25 . Maria Georgescu, Aspecte ale situației sanitare din perioada 1900-1944, în Studii și cercetări de istorie 

buzoiană, Buzău, 1974,  pp. 141-150. 
26 . B. Iorgulescu, Dicționar…, p. 102. 
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 Vaerinus sau Vafrino Marini. S-a născut la 27 ianuarie 1823 în Laureto, Italia. 

Era absolvent de Medicină și se încadrase de tânăr în mișcarea Risorgimento care acționa 

pentru eliberarea și unificarea Italiei. Persecutat de autoritățile habsburgice a venit în 

România și a fost încadrat ca medic curant la băile minerale de la Nifon prin grija 

episcopului de Buzău, Dionisie Romano. După desființarea băilor va fi încadrat la Spitalul 

Nifon. Moare la 2/18 aprilie 1896 la Nifon, unde este și înmormântat.  În stânga intrării, în 

cimitirul de la fostul schit Nifon, alături de mormântul lui Atanasie Pâcleanu, într-un grilaj 

de fier, pe o placă așezată pe mormânt, există următoarea inscripție: „Hic iacet Doctor 

Vaerinus Marini virprobusintegerimusnatus 27 ianuarie 1823 in Laureto, Italia. Obitus 6/18 

aprilie 1896.Nifon.Posuifiliuselus Cammilo Lucinio Aurellio”.Traducere: „Aici zace 

(odihnește) Doctor Vaerinus Marini, bărbat cinstit, foarte integru, născut la 27 ianuarie 1823 

în Loreto, Italia. Mort 6/ 18 aprilie 1896, Nifon. A pus fiul lui, Cammilo Luciano Aurelio”27.  

Informații despre Spitalul Nifon, în perioada sa de început, aflăm și din presa 

buzoiană. Într-un articol din 7 aprilie 1885, apărut în „Albina Buzeului” se menționa: 

„Spital poate fi la Nifon. Noi unii ne îndoim de acest titlu, căci medicul curant (V. Marini, 

n. n.) deși nu-i cunoaștem titlurile sale; până la proba contrarie totuși știm că este străin 

și ca atare persecută atât pe intendent, cât și pe suferinzi. Cerem lămuriri celor în 

drept…”28. După cum vom vedea, articolul este tendențios și, în mare parte, plin de 

neadevăruri. Iată o meteahnă a presei, pe care o întâlnim și astăzi, mult mai amplificată 

decât atunci. Organele în drept se sesizează și procedează la un control riguros în spital. În 

Raportul prezentat de renumitul doctor Fotino, membru în Consiliul Sanitar Superior, este 

prezentată starea din Spitalul Nifon astfel: „Singurul spital din județul Buzău care merită 

această denumire. Ventilația perfectă a camerelor, curățenie, lenjerie bună și curată, 

ordinea temeinică a serviciului, declarațiile mulțumitoare ale bolnavilor pentru ajutorul 

medical, buna conservare a instrumentelor de chirurgie, a pansamentelor, starea de 

curățenie perfectă a ustensilelor farmaceutice ale spitalului, ordinea și regularitatea cu 

care se țin evidența actelor referitoare la tratamentul bolnavilor, observațiile științifice”29. 

Administrația județeană acordă o atenție deosebită întreținerii spitalului de la Nifon, în 

vederea bunei sale funcționări. În bugetul pentru anul 1887-1888 se alocau pentru Spitalul 

Nifon între 16.000-17.000 lei. Cu timpul spitalul se deteriorează și se impun reparații 

urgente. În Raportul pe anul 1892, realizat de doctoral Iacob Felix spitalul este prezentat 

ca fiind instalat în localul vechi și neîncăpător al mănăstirii; propune construirea unui nou 

pavilion pentru consultarea și izolarea bolnavilor infecțioși, o bucătărie nouă, reparații, 

                                                 
27. EpifanieNorocel, Mănăstirea Ciolanu, Editura Episcopiei Buzăului, Buzău, 1987,  p.160.  
28. AlbinaBuzeului, anul I, nr. 12, 7 aprilie 1885. 
29. Raportul doctorului Fotino, membrul Consiliului Sanitar Superior, asupra inspecțíunii serviciului sanitar din 

județul Buzău, Ilfov și circumscripțiile orașului București în anul 1886, către ministrul de interne, în Gazeta 

Buzeului, anul III, nr. 254, 14 iunie 1887, p. 3. 
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magazii, ghețării, pivniță30. Cu toate deficiențele menționate în rapoartele de specialitate, 

statul s-a preocupat permanent de subvenționarea acestei unități spitalicești. În anul 1895, 

pentru buna funcționare a spitalului a fost alocată suma de 26.800 lei31. În anul 1903, 

bugetul Spitalului Nifon se ridica la suma de 31.645 lei 32. În anul 1907 administrația 

Spitalului Nifon a fost mutată în comuna Pârscov33. Având în vedere problemele cu care se 

confruntă populația din mediul rural, Direcția Serviciului Sanitar, cu referire la Spitalul 

Nifon, menționa că „a găsit de cuviință să înființeze un sanatoriu pentru tuberculoși; 

pavilioanele necesare au fost construite și pot adăposti 80-90 de bolnavi; se construiește 

în această localitate pentru că este apărată de curenți și are o climă relativ dulce”. Este o 

motivare corectă și justificată având în vedere poziția acestei unități34. Acest sanatoriu a 

funcționat începând cu anul 1910. În anul 1914, probabil din considerente financiare, 

numărul paturilor spitalului se micșorează la 30 din care funcționale sunt doar 20, iar azilul 

pentru tuberculoși va fi evacuat la 31 august 1914 pentru „facerea reparațiilor 

indispensabile în care era instalat, dar n-a mai fost redeschis nici până acum din cauză că 

reparațiile, desigur din neglijență, nu s-au terminat încă”35. Spitalul a funcționat pe tot 

timpul ocupației germane (1916-1918)36. Într-un raport adresat Prefecturii Județului Buzău 

din 28 martie 1918 se menționează că în județ funcționează un singur spital în comunele 

rurale, cel de la Nifon cu 4 paturi „însă pot fi sporite până la 100”37. În raportul elaborat 

de prefectul județului Buzău cu ocazia Expunerii situației privind județul Buzău pe anul 

1920 se menționează că Spitalul Nifon a funcționat pe tot timpul ocupației germane, iar 

sanatoriul T.B.C. nu mai funcționa din perioada anterioară războiului38. În anul 1921 

spitalul funcționa cu 35 de paturi39. La 7 februarie 1921 se menționează într-un raport că 

Spitalul Nifon a fost dotat cu instrumente spitalicești de la Crucea Roșie Americană40. În 

anul 1924 se amenajează o sală pentru operații, saloane pentru bolnavi de T.B.C., 

funcționând cu secții de chirurgie, boli contagioase și nașteri. În anul 1925, Spitalul Nifon 

ave 30 de paturi41. Totuși bolnavii contagioși nu pot fi izolați într-un pavilion separat, 

sanatoriul T.B.C. are  etuvă și baie în stare de funcționare42. Spitalul evoluează, în perioada 

interbelică, atât în ceea ce privește dotarea cât și spațiul. În anul 1928 spitalul funcționa cu 

                                                 
30 . Dr. Iacob Felix, Raport general despre igiena publică și despre serviciul sanitar al Regatului României pe 

anul 1892, Imprimeria Statului, București, 1893, p. 114.  
31 . B. Iorgulescu, Dicționar…, p. 102.  
32 . Expunerea situațiunii județului Buzău pe anul 1903, Buzău, 1903, p. 10.  
33 . Expunerea…, 1907, p. 33. 
34 . Expunerea… 1910, p. 45. 
35. Expunerea…, 1915, p. 36. 
36 . Arh. Naț. Buzău, fond Serviciul Sanitar al jud. Buzău, dos. 4/1918, f. 23. 
37. ibidem, dos.5/1919, p. 16. 
38 . Expunerea… 1920, în „ Monitorul județului Buzău”, anul I, nr. 17/15 sept.. 1921, p. 1.  
39 . Ibidem, dos. 4/1921, f. 17. 
40 . Ibidem, dos. 13/1920, f. 40.  
41 . Ibidem, dos 9/1925, f. 43. 
42 . Ibidem, dos. 34/1925, f. 4. 
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40 de paturi, iar, 10 ani mai târziu, în 1938 avea 65 de paturi43. Se manifestă și unele 

neajunsuri în funcționarea unității. Ca urmare a slabei subvenționări a stabilimentelor 

spitalicești, nivelul de viață și de tratament al bolnavilor este coborât. La Sanatoriul T.B.C. 

Nifon unde bolnavii erau internați pe o perioadă lungă de timp se înregistrează mai multe 

incidente și reclamații ale bolnavilor în legătură cu condițiile precare de tratament și hrană 

din sanatoriu. Un grup de 5 bolnavi au cerut conducerii spitalului, în fața celorlalți bolnavi, 

îmbunătățirea condițiilor de viață, amenințând cu greva foamei, în caz că vor fi expulzați 

din sanatoriu44. Ei s-au ridicat împotriva personalului din sanatoriu și a statului pe motiv că 

unitatea nu este dotată corespunzător și bolnavii nu se bucură de atenție și îngrijire 

adecvată45. Procesele verbale și rapoartele de inspecție întocmite ulterior subliniau că 

localul nu este corespunzător ca spațiu, insalubru, lipsit de confort, iar instrumentarul 

tehnico-medical era insuficient, de slabă calitate și eficiență. Situația este similară în toate 

unitățile medicale din județul Buzău. De asemenea, hrana bolnavilor era insuficientă și cât 

se poate de proastă. În perioada celui de-al Doilea Război Mondial (1939-1945), la 

Sanatoriul Nifon, hrana bolnavilor se reducea doar la pâine din făină de grâu, orez și fasole, 

hrană total necorespunzătoare, fapt pentru care bolnavii preferau să-și cumpere mălai și să-

și prepare singuri mămăligă46. La conducerea Spitalului Nifon s-au aflat, de-a lungul 

timpului, medici de o înaltă probitate profesională, dedicați nobilei lor meserii și actului 

medical. Dintre ei pot fi amintiți: Vafrino Marini (pe placa funerară din incinta cimitirului 

Nifon este menționat sub numele de Vaerinus Marini, n. n.), menționat în anul 1889, 

Dimitrie Macovei, menționat în anul 190647, Mateescu Florian, mutat provizoriu la 1 

decembrie 191148, Margareta Maistrovici, numită provizoriu pe 18 octombrie 191849, 

Solomon Valeriu, numit provizoriu pe 10 martie 191950, Florin Chiriacescu, menționat 

în1924, Nicolae Magief (1928-1932)51, Maria Cojocaru52, ultima menționată în anul 

1938. Spitalul Nifon a funcționat ca unitate de sine stătătoare până în anul 1967 când 

clădirile au fost preluate de Spitalul de Psihiatrie Săpoca. La Nifon a luat ființă Secția 

Exterioară Nifon care funcționează și astăzi cu 115 paturi din care 90 pentru psihiatrie-

acuți și 25 pentru îngrijiri paleative53. Artizanul organizării rețelei medicale de psihiatrie în 

județul Buzău a fost marele om de știință, Doctor Anton Nicolau, medic primar 

neuropsihiatric, membru emerit al Academiei de Științe Medicale. S-a născut la 13 ianuarie 

                                                 
43 . Ibidem, dos. 1/1937, f. 6.  
44 . Arh. St. Buzău, fond Serviciul Sanitar al județului Buzău, dos. 211/1926.  
45 . Ibidem, dos. 253/1927.  
46 .Ibidem, Sanatoriul T.B.C. Nifon, dos. 45/1943. 
47 . Anuarul … pe 1906, f. 22.  
48 . Expunerea situațiunii jud. Buzău pe anul 1911,  f. 23.  
49 . Arh. St. Buzău, fond Serv. San. Al jud. Buzău, dos. 4/1818, f. 18.  
50 . Ibidem, dos.9/1925, f. 43. 
51 Ibidem, dos.3/1928, f. 25.  
52 . Anuarul… pe 1938, p. 173. 
53 . Formula A. S., nr. 591, septembrie 2003. 
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1919 la Ploiești dintr-o familie de greci, originari din insula Hios, fiind cel de-al treilea 

copil din cei trei născuți (Gherasim, Anton și Eleni) ai lui Filodor Nicolau, venit în România 

la vârsta de 8 ani la fratele său mai mare care avea o brutărie în orașul Ploiești. Fiul său, 

Anton a absolvit Liceul „Sfinții Petru și Pavel” din Ploiești, apoi Facultatea de Medicină 

din București, și Facultatea de Filologie și Filozofie, tot din București. În anul 1958 s-a 

specializat în Neurologie și Psihiatrie, apoi, din 1962 devine medic primar neuropsihiatru. 

Este numit medic specialist la Secția de Neurologie la Spitalul regional din Ploiești. În 

aprilie 1960 este trimis de Direcția Sanitară a Regiunii Ploiești la Buzău pentru a înființa și 

organiza Spitalul de Neuropsihiatrie Săpoca.  Aici va funcționa ca medic director până în 

anul 1991. Celebrul medic a elaborat un amplu Program de extindere a spitalului prin 

crearea unor secții cu același profil sau cât de cât asemănător, una de nevroze la Nifon, alta 

de cronici la Ojasca, una de Gerontopsihiatrie la Mihăilești și încă una de neuropsihiatrie 

infantilă. La toate aceste secții care sunt funcționale și astăzi se mai adaugă crearea unui 

Centru-Laborator pentru afecțiuni mentale precum și cabinet de neuropsihiatrie în 

municipiul Buzău. La Ojasca a înființat Casa Medicului, unicat în țară, unde se desfășurau 

conferințe și congrese medicale. S-a stins din viață la 26 septembrie 200154.  

O altă personalitate medicală de înaltă ținută și valoare, al cărei nume este legat, cu 

precădere, de Nifon a fost Doctorul Adrian Ionescu. S-a născut în anul 1936 în comuna 

Scorțoasa din județul Buzău. După absolvirea Facultății de Medicină și-a făcut ucenicia ca 

medic de circă în comunele Scorțoasa, Cozieni, etc. A devenit doctor în științe medicale. S-a 

remarcat prin cercetările sale cu privire la afecțiunile psihice care s-au materializat în 

numeroase articole și studii publicate în reviste de specialitate, naționale și internaționale, 

prin lucrări științifice susținute la congrese internaționale, prin cărți de specialitate. Membru 

al celor mai prestigioase societăți științifice de profil, a fost un deschizător de drumuri în ceea 

ce privește cercetările asupra schizofreniei, prin înțelegerea acestei boli și a terapiilor 

utilizate. S-a specializat în Psihiatrie sub îndrumarea prof. doctor Anton Nicolau, director al 

Spitalului de Psihiatrie Săpoca, înperioada 1960-1991. În anul 1967 a contribuit la înființarea 

Secției Exterioară Nifon din cadrul Spitalului de Psihiatrie Săpoca. A funcționat ca medic și 

a condus această secție timp de 47 de ani. Soția sa, Margareta a fost tot medic psihiatru. A 

avut doi copii: Adrian, cunoscut medic cardiolog în Marea Britanie și Răzvan, medic, 

medicină internă la spitalul Colentina din București. S-a stins din viață la 22 februarie 2019 

și a fost înmormântat în localitatea natală, Scorțoasa, județul Buzău55. 

 
 

  

                                                 
54 . Eduard Nicolescu, Valeriu Nicolescu, Grecii de la Buzău, Editura Editgraph, Buzău, 2009, pp.178-181.  
55 . Sănătatea Buzoiană, februarie, 2019. 



Renașterea buzoiană/Almanah 2021 

 

 266    
 

 

Povestiri din tranziție 
 

C O N A C U L 
 

Ioan STOICA 
 

O veste uluitoare lovi pe 

neașteptate: conacul „Silvia Pană”, unul 

dintre cele mai valoroase din Câmpia 

Bărăganului, nu mai există! Zace 

sfărâmat sub dărâmături. Nu aș fi crezut 

vreodată că poate deveni o ruină. Nici că, 

în condiții normale, ar exista vreo forță 

interesată să-l îngenuncheze. Îl știam 

demult. I-am purtat întotdeauna respect 

și admirație. De câte ori îl priveam, îmi 

înălța sufletul. Îl revăzusem de curând. 

Același, ca odinioară: zvelt, cutezător, 

generator de energii, evocator al unei 

lumi aparte... Iată-l, acum, demolat! 

Demolat din temelii. Nu-mi venea a 

crede! Ce oameni fără minte, dar și fără 

suflet, au cutezat a-l schilodi?... 

Am încercat să-l imaginez în ruine. 

Imposibil. În minte-mi revenea aceeași 

imagine, fixată demult în lumina 

naturală generoasă de câmpie. Frecvent, 

înecată în parfumul rozelor 

înconjurătoare, înfățișând parcă o 

imensă pictură ce recreează atmosfera 

aristocratică a unor vremuri apuse. 

Apoi, grupuri de elevi plutind parcă pe 

aleea principală, mergând către scara 

exterioară în formă de liră, pentru a 

pătrunde în salonul interior, din care se 

desprindeau ca într-un evantai o terasă 

și sălile de clasă. Spațioase și 

luminoase. O singură dată mi-au apărut 

întunecate: la prima percepție a 

conținutului nuvelei istorice a lui 

Negruzzi, „Alexandru Lăpușneanul”, 

cănd pur și simplu asociam sala de lângă 

terasă cu locul unde gărzile 

domnitorului moldav au măcelărit pe cei 

47 de boieri ademeniți la praznicul de la 

Palatul Domnesc, după săvârșirea 

slujbei la Mitropolie. Pentru ca, peste 

câteva clipe, s-o văd parcă pe Doamna 

Ruxanda, încercănată și tremurând, 

împinsă pe ușă și îndreptată către 

piramida de capete, spre a i se da un leac 

de frică. Sau gardul înalt de la poarta 

mare cu clopotniță, care înconjura 

armanul Duducăi; era parcă locul unde 

norodul venea in grabă să ceară capul lui 

Moțoc, scenă atât de vie încât, când 

ajungeam la portița de la ieșire, câteva 

clipe rămâneam descumpănit, văzând că 

mulțimea nu mai e acolo!... 

Totul a început cu Legea privind 

lichidarea patrimoniilor fostelor coo-

perative agricole de producție, ce derivă din 

Legea fondului funciar, apărută în consens 

cu schimbările stipulate de revoluția 

postdecembristă din ’89. Încă din startul 

aplicării ei, s-au înregistrat frecvente 

deficiențe de formă, dar și de fond, cu 

încălcarea multor prevederi, în pofida 

comisiilor coordonatoare înființate în acest 

scop. Neregulile erau atât de evidente, 

încât dădeau impresia că asiști  la ... un jaf 

universal, desfășurat, însă, sub...ocrotirea 

legii ! Cum s-a întâmplat și în comuna 

Largu, județul Buzău: abuzuri scăpate total 

de sub control, dezvăluite în urma unei știri 

târzii, din care, printre  altele, rezulta, sec, 

că cel mai spectaculos conac din 

Câmpia Bărăganului nu mai există!...  
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După ce a traversat întreaga 

perioadă comunistă, îndeplinind cu 

succes diverse utilități – sediu I.A.S., 

Școală, Bibliotecă, sediu C.A.P etc - iată 

că, deodată, o comisie minusculă - fără 

aprobarea consiliului de conducere al 

comunei, fără licitație, fără nimic - se 

trezește să-l vândă, pentru ca, ciudat, în 

clipa următoare, să-l și demoleze!  Parcă 

totul s-a petrecut în pustiu! Nimeni nu a 

auzit, nimeni nu a văzut! Nici cel puțin 

Oficiul pentru Patrimoniul Cultural 

Național, în evidențele căruia se afla. 

Oare primarul, ca să-l invocăm numai 

pe el, nu exista?. Mai ales că totul intra 

sub incidența noilor reglementări  

legale, când bunurile confiscate puteau 

fi retrocedate foștilor proprietari, chiar 

rudelor, dacă titularii nu erau. 

„Norocul” membrilor comisiei (a se citi 

bandă distrugătoare – n.n.) a fost că 

proprietara acelor bunuri-arman, moșie, 

conac - nu a venit să le revendice, 

deoarece își dăduse obștescul sfârșit, cu 

ceva timp în urmă, în orașul de la 

Dunăre, Brăila, unde fusese exilată, 

după confiscarea întregii averi ... Dar 

apariția unor rude nu e încă exclusă... 

O deplasare la fața locului dezvălui, 

din start, imaginea unei priveliști... 

apocaliptice! Asocierea poate părea  

exagerată, însă mărturisesc că, atunci, 

nu  găseam termenul potrivit  care să 

exprime mai bine uluiala ce m-a cuprins 

de îndată ce am văzut vraiștea în care se 

înfățișa  fostul sediu al C.A.P., în fapt 

osatura nobilă a cunoscutului conac cu 

dependințe cu tot! Acoperișurile celor 7-8 

grajduri erau retezate parcă de un imens 

obuz, în timpul unui bombardament 

necruțător... La fel, saivanele, fierăria, 

ghețăria, beciurile bine betonate, 

garajele, alte clădiri, în sfârșit bunuri în 

proporție de 80-90 la sută mai vechi, 

moștenite, în majoritate, după 

naționalizare, provenind din fostul 

arman al moșieriței Silvia Pană, 

cunoscută în epocă sub denumirea de... 

Duduca (dădica, dăduca, duduca – n.n.). 

O domnișoară căreia-i cam trecuse 

sorocul, extrem de exigentă la capitolul 

căsătorie („În afara averii pe care o ai, tu 

ce mai știi să faci?”, îi interpela  pe 

tinerii boieri pretendenți la mâna sa), o 

latifundiară legendară, de mare 

autoritate și omenie. Un fel de soră mai 

mare, identificată cu aspirațiile unei 

comunități rurale care-și desfășura 

existența, cu evenimentele ei zilnice, la 

curtea conacului, în preajma stăpânei 

acestuia. A rămas proverbială 

generozitatea Domnișoarei Pană, 

manifestată îndeosebi în domeniile 

învățământului si sănătății, prin 

asigurarea unor localuri pentru școală și 

dispensar. Pe fiii de țărani sârguincioși 

la învățătură îi sprijinea să meargă mai 

departe la studii prin acordarea de burse, 

în vederea obținerii unor calificări 

superioare în agricultură sau în alte 

ramuri de activitate. A nășit familii 

tinere, a botezat copii... Nu o dată, în 

locuințele anexă ale conacului  erau 

găzduite cupluri recent căsătorite, până 

ce acestea reușeau să-și constru-iască 

propriile case Armanul era dotat cu 

grajduri model, o grijă deosebită fiind 

acordată cailor pur sânge și de tracțiune, 

trăsătură caracteristică în localitățile din 

zonă. Mai spre ieșire, era amplasată o 
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imensă magazie de cereale (dăinuie și 

azi). Armanul Silviei Pană deveniseră 

unul dinte cele mai înfloritoare, în a 

cărui incintă se afla, cum am mai spus, 

poate cel mai impozant conac din 

Câmpia Bărăganului, care, alături de 

altele de același fel, constituiau 

simboluri în timp  ale unei epoci 

distincte in țara noastră. 

 Privită din interior, construcția 

conacului era amplasată pe un dâmb 

ingenios proporționat, pe care se înălțau 

zidurile albe, configurând acea clădire 

zveltă, cu scară exterioară, sub formă de 

liră, cu terasă, cu salon, din care se 

ramificau alte încăperi (folosite ca săli 

de clasă) și hol, cu bucătărie, sală de 

mese, baie, apoi etajul cu birouri etc. 

Construcția centrală era înconjurată de o 

„pădure” de trandafiri, apoi, spre 

extremități, de o perdea de duzi, pruni și 

alți pomi fructiferi, printre care câțiva 

nuci imenși în partea de Nord. Urma 

gardul, din scândură înaltă, ce 

împrejmuia întregul arman. La intrarea 

principală - o poartă imensă cu 

clopotniță și acoperiș. Când sosea 

cineva, care dorea să pătrundă în 

incintă, omul de la pază  trăgea, pentru 

atenționare, clopotul impună-tor, aflat 

în permanență acolo, în partea de Est, 

spre șoseaua principală, cunoscutul 

drum de ieșire în spațiul mioritic, către 

bălțile Dunării. Același drum pe care 

treceau regele și alți membri ai familiei 

regale, mergând către conacul de 

vacanță din Pădurea Coroanei de la 

Rușețu. Se zice că, uneori, înaltele 

oficialități opreau pentru o mică pauză 

aici la conacul Duducăi. În partea opusă, 

făcând margine cu lunca sau islazul, 

exista o lizieră de salcâmi imenși, iar pe 

o bună parte din acest hotar natural se 

întindea heleșteul -vara cu pește, iarna, 

asaltat de tineri pentru patinaj. În 

apropiere, Popina Călmățuiului.  

Am văzut, așadar, un mod primitiv 

de a „lichida” un patrimoniu de CAP! 

Ca într-un coșmar, mă întrebam nedu-

merit: cui folosea acel jaf, acel dezmăț, 

mai ales că multe dintre respectivele  

bunuri, evaluate de o minte sănătoasă, 

puteau fi încă valorificate în beneficiul 

populației... Priveam consternat, nu 

înțelegeam nimic din acea sălbăticie! 

Era oare vorba de o răzbunare târzie, 

îndrepta-tă la adresa fostei moșierițe? 

Desigur, nu, deoarece lumea a 

comentat-o dintotdeauna favorabil, 

chiar în lipsă, ulterior confiscării averii, 

în perioada comunistă. După  alungarea 

de pe propria  moșie, în timp, mulți 

dintre săteni au căutat-o chiar la locul 

exilului, Brăila, deși era  păzită, ca pe un 

dușman de clasă! Peste ani, într-o 

noapte, cineva s-a încumetat s-o aducă 

pe ascuns, cu mașina, până la Largu, să 

mai vadă și ea, o dată, conacul și ce se 

putea din arman... Se spune că, la sosire, 

după ieșirea din mașină, a căzut în 

genunchi, a sărutat pământul, podidind-

o plânsul. Caracter puternic, s-a abținut, 

reprimându-și repede lacrimile, dar în 

noaptea cu lună, a mai cerut să oprească 

în câteva locuri, unde cobora din 

mașină, dar nu întârzia mai mult de un 

minut-două. La ultimul dintre ele, în 

apropierea Barierei Scărlătești, la Puțul 

lui Șomăslină, a fost auzită șoptind 

rugăciuni, dar proferând și năpraznice 
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blesteme. Se pare că mai avea o 

nădejde... În aceeași noapte, s-a întors la 

Brăila... 

 Conacul - construit cu puțin înainte 

de 1900, de meșteri străini - se prezenta 

într-o stare fizică bună, încă apt de a 

sluji altor interese ale obștii. De 

exemplu, de ce nu s-ar fi utilizat, în 

același scop, precum odinioară, pentru 

elevii comunei, spațiul extrem de 

luminos și de generos, pe care-l asigura 

clădirea? Mai ales că școala veche tip 

„Spiru Haret” fusese dărâmată demult, 

elevii fiind înghesuiți într-un sediu de 

tip „container”. Cum să sfărâmi fără 

ezitare acele săli largi și înalte ale 

conacului, cu rezonanță acustică 

impecabilă, unde un învățător de geniu, 

Vasile Solcan, pe lângă citire și 

aritmetică, presta o activitate didactică de 

înaltă clasă și la celelalte discipline- de la 

interpretarea de ținută și dirijarea, de 

către elevii săi, prin rotație, a pieselor 

corale cu înalt mesaj patriotic și 

rafinament artistic, până la, de exemplu, 

măsurarea afară, într-o atmosferă 

entuziasmantă, în cadrul lecțiilor cu 

caracter practic-aplicativ, a unor distanțe, 

precum aceea din luncă, dintre Heleșteu 

și Cornu’ Malului, de 1 km! 

 Nu trebuia ignorată nici valoarea 

simbolică, sentimentală a edificiului, 

astfel încât chiar într-o stare fizică 

precară de s-ar fi aflat,  tot trebuia 

păstrat ca bun de patrimoniu, așa cum s-

a procedat în alte localități, unde, în 

situații de existență a unor deteriorări, 

au fost inițiate  lucrări de restaurare. În 

acest context, se impune pregnant 

întrebarea: ce motive au stat la baza 

dărâmării unei asemenea valori? Ce 

resorturi confuze, ce sentimente primitive 

au acționat pentru a-i împinge  pe acei 

oameni să ignore orice formă de mândrie 

locală și să accepte strivirea acelei 

embleme pentru comuna lor? O localitate 

de altfel modestă, simplă, pe care doar 

conacul acela, fericit amplasat, la răscruce 

de drumuri, între satul nou și satul vechi, o 

înnobila și o scotea din anonimat... Greu de 

înțeles, aproape imposibil de răspuns!  

 Față de aceste nedumeriri, ne-am 

îndreptat atenția către nedezmințita 

înțelepciune populară, în care creația 

orală, folclorul local ne-a oferit o 

posibilă soluție de dezlegare a acestei 

enigme! În cadrul unor povestiri care 

circulă, demult, prin viu grai la nivelul 

comunității,  s-a perpetuat credința că, la 

rădăcina unui nuc imens din curtea 

armanului, pe un loc de casă viran, dar 

și încastrată în unul dintre  pereții 

conacului s-ar afla  cel puțin...câte o 

comoară! Însăși existența conacului, 

întreaga moșie a Duducăi ar fi fost, 

conform aceleiași paradigme... folclorice, 

rodul valorificării unor comori dobândite 

de înaintași. Trecând, însă, peste toate 

aceste... „cimilituri”, stăm și ne întrebăm 

foarte serios: oare doar mirajul unor 

asemenea comori să-i fi determinat pe 

membrii comisiei să procedeze la 

demolarea unei valori precum conacul 

„Silvia Pană”?! 

 Așadar, fostul conac a fost vândut 

pe nimic – ori a fost mimată vânzarea, 

fiindcă s-a procedat imediat la 

demolarea lui - cu o condamnabilă 

ușurință, de către oameni maturi, despre 

care e greu să crezi că nu au știut ce fac. 
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În treacăt fie spus, jaf a fost și în ceea ce 

privește lichidarea fondului animalier... 

Comisia desemnată, având iluzia că e 

stăpână absolută, pusese ochii și pe alte 

bunuri ale comunei, care nu aveau nicio 

legătură cu CAP-ul (vezi Magazinul mixt 

Scărlătești). Noroc,  în cele din urmă, cu 

insistențele unui grup de cetățeni, care a 

reușit să trezească din somn Primăria, 

cerându-i să stopeze elanul mercantilist 

al comisiei!  „Doamne, câți s-au mai 

căptușit, după revoluția asta!”, 

concluziona amarnic un țăran. 

Ca o ironie a sorții, semnalăm că 

cineva și-a „înălțat” locuința (păstrând 

proporțiile, o cocioabă), chiar în locul 

pe care, până nu demult, sălășluia cu 

mândrie conacul! Interesant de știut ar 

mai fi și modul cum au fost gestionate 

sutele de hectare de pământ rămase de 

la Duduca! În rest, „vânzare” și 

„demolare”! Se mai zice că și Poliția 

Largu s-a distins prin ...discreție. 

Întrebarea care se impune, cu mare 

seriozitate, este următoarea: a fost sau 

nu conștientă comisia de lichidare a 

patrimoniului CAP Largu de marele jaf 

săvârșit, de imensele pierderi pe care 

le-a pricinuit acestei localități? Credem 

că da, dar ...cine răspunde? 

                                                                                                  

           

 

 
 
 

 
 
 
 
 
DOR DE POEZIE 
 

Crina CHIROIU 

 

Privesc la geam cum soarele     

                                        desmiardă 

Copaci cu flori și dimineți târzii… 

Mi-e dor de poezie, ca de-o toamnă, 

Când te retragi în colțul inimii… 

 

Aș vrea în slove să cânt dragostea de  

                                                   viață, 

Ce nu știm prețui în astă lume… 

Tu, muza mea, te rog mă-nvață 

Să fiu profund, să mă exprim anume… 

 

Învață-mă să simt puterea slovei 

Și dincolo de tot să mă înalț,  

Să văd de sus cum soarele desmiardă 

Copaci cu flori și dimineți de azi… 
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Poesis Vasile GHINEA 
 

 
 

Doruri 

Dorurile toate au luat foc 

și-n scrumul lor  

îmi scriu așa zisă poezie 

despre curgerea vremii 

și a lumii totodată, 

ca un cronicar  

al timpului rămas, 

pe marginea timpului, 

până la marea trecere  

în căutarea cuvântului primordial. 

          ***  

Restanță 

Restanțier la statistică 

și totuși pe val, 

pierdut-am cuvântul promis 

în timpul liman 

cu înserarea în suflet 

și totuși la index  

mi-am pus dorurile toate. 

În răsăritul sângeriu 

dorințele fructe, 

nimicul era cuvântul lege 

în freamătul curajului de a fi  

sortit plecării.  
 
 

Teatru divin 

Într-o piesă de teatru 

numită Destin, 

între eros și thanatos,  

pe o scenă 

între teluric și celest 

se consumă  

visul de mărire,  

uitând că în  

crucea încă vie 

o pasăre cântă ritmic, 

indiferent de anotimp,   

dorurile toate,  

până la zborul final.    

 

Fereastra copilăriei 

Unde este fereastra 

în care am descoperit 

cuvântul și aroma gutuiului, 

gardul (sculptat cu numele lui),  

iasomia cu fluturii zburând nor, 

livada prunilor, 

ofranda viței-de-vie 

cu aromele lui 6 august? 

Unde este sufletul stropului de viață 

când mă trezeau  

cocoșul indignat 

și rândunele vesele? 

În urma ta, bunica mea, 

a venit buldozerul. 

La umbra crucii 

lacrimile sufletului 

nu pot reda copilăria. 

Viața mi-a luat-o înainte, 

s-a așternut tăcerea văl, 

cuvintele aduc lacrimi regrete 

și viața alunecă, 

rămânem mai singuri 

cu amintirile prea grele.  
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Căutare 

Desfac cuvintele  
pentru a găsi perla 
sentimentelor de bine  
și a ideilor înalte, 
dar mă împiedic în ele  
fără aflarea  adevărului 
din noi. 
 

Griji 
Grija de azi, 
grija de mâine, 
grija de mine 
în suspiciunea faptului 
de atâtea griji 
pierdute-n evidențe, 
unele ținute de alții 
în marea mea mirare 
mi-am pierdut uzul rațiunii  
și am lăsat calendarul  
celor de la cotul gândului ascuns. 
La poalele gândului  
rămas din ascensiune 
mirarea luase loc întrebării 
și pasul încerca să țină pasul 
cu timpul din urmă 
rămas pe geana gândului 
ascuns între nadir și zenit. 
 

Trecere 
A trecut de când vorbim, 
a trecut o viață 
de absență și exist, 
și mă-ntreb și tu, și eu, 
dacă mai suntem în lume 
sau în lumea de a poi. 
A rămas cuvântul  scris,  
altul decât cel dor it,  
dureros de nefiresc 
pentru firescul din noi. 

Sunt cuvinte lipitori,  

urme-adânci și răni în suflet 
pentru dreptul de a fi, 
nechemat la masa zilei 
nopților în somn.  
Mai cu negru, mai cu alb,  
amintire se numea 
ziua fără calendar.  
 

Cu amintiri ne trecem 
O pată de lumină 
într-o toamnă de vecernie, 
la curbura vederii 
a izbucnit pădurea, 
vedere amintire 
purtată de un peregrin 
pe treptele vieții 
între eros și thanatos. 
           *** 

Orizont 
Gardul lumii  
doar imaginația îl sare,  
orizontul dorință a sufletului 
rămâne într-o lume  
a gardului vopsit,  
a ciorilor-papagali,  
a pleoapelor închise,  
a speranțelor rămase  
într-un buchet de flori 
și a pulsului crescut  
pe indiferența obștească. 
 
Interese 
Într-o lume a gramaticii, 
din declinare în declinare, 
din conjugare în conjugare 
ne ciocnim interesele 
și ne agățăm inimile  
de indiferență, 
când empatia este 
pe cale de dispariție. 
       ***  
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Poesis Ștefan Costache Andrei 
 

 

aici  

un strop de vis ți-a astâmpărat  

setea de noapte.  

previzibil, curgea leneș sub aripa  

unei frunze de joi.  

aici se unesc, într-o cavalcadă  

mizantropă, cu aere de strugure copt, 

mila de noapte, noaptea de milă,  

ziua de noapte, noaptea de zi,  

duce-se plecate, hai-hui, în poveste. 

aici se face atât de târziu,  

că uit unde am făcut pace cu mine. 

să fi fost atât de târziu pentru lună,  

aici, cu dragoste, ce fel de lună,  

doar aici, cu milă de noapte,  

cu milă de dragoste, cu milă de...  

cavalcadă de dragoste, aici, aici...?  

 

mirare  

m-am mirat tare mult, după ce 

dimineața te-a scăpat în brațele mele              

ca pe o pisică-iubire infinită de tors,  

amintire de ceai și mic dejun frugal,  

oameni pe care îi îmbrățișai cu dor  

pisică-rea uitată în gândul meu,  

atât de singură, atât de tigrată,  

atât de cuminte, ca nu mai vreau  

să îți dau drumul din vise! 

 

dacă  

dacă mor, două litere mai încolo 

decât impune topica frazei,   
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înseamnă că am pierdut șirul ideilor?  

năstrușnică joacă de-a poezia!  

cineva mi-a spus că aici găsești zmei,  

luntrea lui Charon cu vopseaua cojită,  

binecuvântarea casei și litere afurisite.  

totuși, dacă mor, două potcoave de cal,  

mai departe decât ai crede că plec,  

dacă Zeus mi-ar cere certificat de iubire,  

crezi că aș mai avea curaj să...  

să... dispar mascat de jocul de Scrabble? 

 

poem de început de octombrie  

aseară am auzit o bătaie prelungă 

în ușa de la intrare. am crezut că 

 era întunericul care insista 

 cu bătăi în ușă în ritmul inimii.  

am deschis! nu era el. 

era sora lui mai mare: 

cea mai invidioasă ființă  

de pe Pământ: singurătatea!  

mi-a fluturat la ochi  

vălul ei rece ca o literă moartă.  

i-am zâmbit, am poftit-o  

în cărțile ei scorojite de vreme,  

și am înțeles că ea drăgăstos lasă,  

încet, încet, câte un loc gol la masă.  

a plecat cu bucuria revenirii în suflet.  

de atunci, inima mea tresare                              

când cucuvaia de peste drum  

numără bătăile ei grăbite  

și face șmecherește cu ochiul  

spectatorilor care se bucură infinit! 
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Poesis Teo CABEL 
 

Stare de noapte 
 

întunericul  înconjoară  ghereta  

cocon de mătasea nopții  

 

la geam  cuvinte nerostite 

piroane înfipte în  iris 

flori de ger se hrănesc din literele lui 

rămân găuri zdrențuite pe margine 

le umple treptat  lumina în zori 

coconul se destramă 

drumul se deșiră  din prag 

 

umbrele flămânzesc    

într-un cotlon 

se coace întunericul 

 

 

Nu se spune 

 

Las-o să sară din cuvânt în cuvânt 

în dimineața fără ancore 

iar am plecat 

eu mereu plec 

ce caut și nu găsesc ? 

parca am ochi în talpă 

 

martie își agață mugurii pe crengi 

gândurile se lovesc de  tristețe 

colțurile provoacă răni 

 

când ajung acasă sunt la țărmul unui 

ocean 

zâmbetul tău ancora  zilei 

 

uite cum sare din cuvânt în cuvânt 

frumoasa asta pe care nu știu cum s-o 

denumesc 

nu se spune 

din ochii mei în ochii tăi 

din ochii tăi în gândurile mele boțite  

uite-le se rostogolesc iar 
 

mă duc să împac câinele 

de ciudă că nu l-am mângâiat 

mușcă scândura porților. 
 

 

sângele adolescenței  
 

prima ușă trântită în nas 

a durut 

șoc 

și zgomot de orgoliu făcut țăndări 
 

libertatea mea paralelă  

cu libertatea celor care trânteau uși 

a fost inclusă în aceeași realitate 

(lecția timpului) 
 

acum  

s-a mai trântit o ușă 

a câta este? 

am ridicat gulerul hainei 

merg mai departe  
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trec prin dreptul ușilor trântite 

cândva 

uneori cei care deschid vin lângă 

mine 

nu mai trântim nicio ușă 

 

 

Ce să fac cu nemurirea 

Nu știu să o citesc 

Caut izvorul de lumină/ orbul din 

mine 

Stau  pe grămada de gunoi a vieții 

Îmi fuge gândul la poemul acela 

Cuvântul de la început 

Cuvânt pentru noi  

Noi nu l-am cunoscut 

 Comunicarea... o scară ruptă 

Nu toți știu să sudeze în cuvinte 

 

Mă bate ploaie de gânduri 

Mă fulgeră erori fără erată 

Mă ard proteic aminoacizi de 

întuneric 

Frigul m-a bătut în piroane 

Dârdâi frunză în vânt 

 

Din viață zboară v  

Și i se adună din ivire 

Ața de ceva atârnă într-un orgasm 

inconștient 

Stol de zori taie tăcerea  

Fâl, fâl, fâl, fâl 

De unde au în cârcă 

Atâtea crengi de măslin 

Fâl, fâl 

 

Un câine mare negru și flocos 

Mă amușină 

Începe să latre lângă tâmpla mea 

Întind mâna să-l mângâi 

Mă mușcă 

Îmi hăpăie mâna, îmi lasă umărul 

Îmi hapaăie picioarele îmi lasă 

genunchii 

Și capul  o bilă de popice lovind 

secundele 

În timp ce el  

Urinează pe grămada mea de gunoi 

existențial 

 

Și totuși aveam o punte 

Dinspre ieri spre azi 

Mâna ta, cuvântul tău 

V în zbor ca o barză 

Un i zâmbet axis mundi 

O ață trăgându-mă din mine 

Cel încurcat în gânduri fără cuvinte 

și mușcat de cuvinte fără gânduri 

Patinând pe imagini unse cu săpun 

Mângâierea ta, 

Trezirea mea 

Dialogul orizontal al trupurilor 

Terminat cu priviri îmbrățișate 

Tu eva, eu  adam 

Goi în fața noastră 

Facem cuvânt pe un petec  

Din grămada de gunoi a lumii. 
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MITICĂ ION
Rondelul DXXXV 

(Rondelul cu apă chioară) 

 

De multe ori te-mbeți cu apă chioară, 

Cu vorbe fără logică și rost  

Lăsându-te condus de omul prost  

Și vrabia din mâini o dai pe cioară. 
 
Deși adeseori ești tras pe sfoară  

Și traiul îți e tragic și anost, 

De multe ori te-mbeți cu apă chioară,  

Cu vorbe fără logică și rost. 
 
Cum soarta te ridică, te coboară,  

Purtându-te haihui din post în post,  

De gât ți-atârnă pietrele de moară  

Și vei uita curând și cine-ai fost 
 
De câte ori te-mbeți cu apă chioară. 

 

Rondelul DXXXVI 

(Rondel cu gunoaie) 

 

De scormonește lumea prin gunoaie, 

Din orice fleac să scoată un profit, 

De-o face unul deseori de oaie, 

Da-i instalat în locul potrivit, 
 
De vigilența noastră se înmoaie 

Pe hoț considerându-l om cinstit, 

Mai scormonește lumea prin gunoaie, 

Din orice fleac să scoată un profit. 

 

De-a răsărit ciuperca după ploaie 

Sub pălăria unui parvenit, 

Corupția neprinsă și vioaie 

Pe cei mai mulți pe rând ne-a sărăcit 

Mai scormonește lumea prin gunoaie 

Pe strada mea e iarnă iară. 

  

Rondelul DXXXVII 

(Rondel cu nenoroc) 

 

S-a dus pe apa Sâmbetei norocul, 

Speranța bunăstării-i vorbă goală, 

Tot mai puțin avem ce pune-n oală, 

E mult prea dur și prea sălbatic jocul. 
 
E plin de haimanale iarmarocul,  

În stare sunt să-ți fure și din poală,  

S-a dus pe apa Sâmbetei norocul,  

Speranța bunăstării-i vorbă goală. 
 
Nu mai sfințește nimeni astăzi locul  

Și tot mai grea este a vieții școală,  

Se mai ghicește soarta cu ghiocul 

Și babele ne ostoiesc de boală. 
 
S-a dus pe apa Sâmbetei norocul. 

 

   

Rondelul DXL 

(Rondelul iernii eterne) 

 

Pe strada mea e iarnă iară, 

Îmi bate crivățul din față  

Și-am să ajung la primăvară  

Nevolnic și scârbit de viață. 

 

Tot așteptând ca să răsară  

Un soare din eterna ceață,  

Pe strada mea e iarnă iară,  

Îmi bate crivățul din față. 

 

În ani dosarul se măsoară,  

De-un fir de pai se mai agață  

Speranța să avem o țară  

Ca în trecut: o dodoleață. 
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A face sau nu opinie separată... 
 

Prof. Mihaela Nicolae,  
C.N. „Mihai Eminescu” Buzău 

 

 Mă tot gândesc la „Conu’ 

Leonida față cu reacțiunea”, piesa pe 

care I. L. Caragiale o publica la 1880 în 

revista Junimii, Convorbiri literare. În 

esență, dincolo de alte repere tematice 

(viața de cuplu, analfabetismul 

funcțional, politică și societate etc.), 

este vorba în celebra piesă și despre 

dreptul la opinie – și nu doar despre 

dreptul, ci aproape că despre obligația de a 

avea opinie. Te simți obligat să spui ce-ți 

trece prin cap, să ai propria viziune asupra 

realității, să emiți judecăți de valoare – iată 

responsabilitatea ce apasă asupra cititorilor 

de gazete din mahalaua bucureșteană sau 

din alte mahalale, cu stil sau fără, de ieri și 

de azi. Și responsabilitatea asta este 

imperativă de-a dreptul, de vreme ce 

opinentul caută și găsește căi de 

comunicare: se urcă la tribună sau în vârful 

patului, apare la televiziune sau în pragul 

ușii, urlă sau vorbește în șoaptă, în orice 

caz, „combate bine”, că „i de-ai noștri”.  

 Leonida este un vorbitor din 

categoria lui Mitică, a lui Nae Cațavencu, 

ba chiar a incoerentului Farfuridi – un 

vorbitor căruia îi place să se audă vorbind, 

să se îmbete de propriile vorbe și, neapărat, 

să aibă auditoriu, de la care să primească 

feedback pozitiv. „Ei! cum le spui 

dumneata, să tot stai s-asculți; ca 

dumneata, bobocule,  mai rar cineva!” – îl 

laudă consoarta. 

 Omul citea ziarul ca să știe cum 

stă cu politica. Această obișnuință de a 

cerceta gazetele îi dă sentimentul că 

participă la viața politică a urbei și chiar 

a țării, doar e „republican”. Purtând 

halat, papuci și o scufie de noapte, 

citește, dimineața și seara, înainte de 

culcare, Aurora Democratică. Ziarele 

Vocea Patriotului Naționale sau 

Răcnetul Carpaților sunt pline de 

„opiniunile” inepte ale unor jurnaliști ca 

Rică Venturiano, care scriu pentru 

cititori incapabili, la rândul lor, să 

înțeleagă „unde bate” politica.  

 Opinie am și eu. De aceea, dați-mi 

voie să încerc a răspunde, cum pot mai 

bine, la următoarea chestiune: câte feluri 

de opinie există la noi și cum se manifestă 

ele?!  

 1.Opinia cetățeanului, e drept, 

cam turmentat. Știe bine că „e cetățean 

și are drepturi”. Nu știe exact care sunt 

aceste drepturi, dar știe că statul de 

aceea e stat, să-și vadă de treburile lui și 

să dea „o lege de murături”, „ca să nu 

mai plătească nimenea bir”! 

 2.Opinia oficialităților. În 

general, este menită să acopere o 

deficiență. Vine întotdeauna post 

factum. Se dovedește inutilă, cu toate 

că, ritoasă, are intenția de a convinge 

auditoriul că există o preocupare, și încă 

ce preocupare, pentru o anumită 

problemă, care-și va găsi, mai târziu sau 
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poate niciodată, rezolvarea: Facem o 

comisie. Mulți specialiști în comunicare 

publică, mulți purtători de cuvânt, o 

sumedenie de conferințe de presă și 

comunicate, toate acestea pentru 

menținerea credibilității instituțiilor. Și 

credibilitatea asta se face praf la prima 

greșeală de gramatică.  

 3. Opinia de facebook – de prea 

multe ori, agresivă, găunoasă, neverificată. 

Un asemenea opinent nu are, de obicei, 

identitate reală și apare în dublu rol - 

postacul este zvonac și răspândac. El nu 

are îndoieli, el are doar certitudini/opinii. 

Este lesne crezut pe cuvânt, doar a postat 

pe facebook, gazeta nației!  

 4. Opinia străzii este, în general, 

timidă, uneori temătoare de-a dreptul 

(ești înregistrat, camerele sunt “pe tine”, 

n-am scăpat cu totul de frica asta, de 

frică, în general).  

 5.Opinia specialistului în 

comunicare politico-economico-astrologică, 

nelipsit din mass-media, este plină de 

termeni de specialitate, dar irelevantă 

pentru omul de rând. Cum s-ar zice, zi-i să-

i zic, e „scrisă adânc”. Se așază o tablă în 

fața națiunii, se desenează curbe ale lui 

Gauss, grafice ale densității de 

probabilitate, se fac predicții despre indicele 

ROBOR, milisecundele pentru 5G și 

creșterea cantității de H în H2O. E limpede, 

nu?! Ca apa. 

 6. Opinia străinilor. Europa e cu 

ochii pe noi, fără doar și poate, iar ochii 

aceia se fac uneori exoftalmici de uimire 

– o fi țara asta „evropinească” au ba?, 

asta era (și a rămas), de la Alecsandri 

încoace, nelămurirea călătorului ajuns 

nu doar la Balta Albă, după nămolul 

sapropelic, ci, de pildă, și în Balta Albă, 

cartierul bucureștean. Străinul de rând, 

pus în fața unui mese pantagruelice, cu 

mămăligă și sarmale, se miră, ca ava Paul 

de Marenne, personajul sadovenian care 

străbate Moldova ca sol al Regelui Soare, 

că fiind atât de bogată, țara asta cu pădurile 

pline (cândva) de zimbri are totuși oameni 

așa de săraci.  Că nu sunt drumuri, nici 

poduri, că apa trebuie trecută când se mai 

potolesc ploile, că oamenii știu cum va fi 

vremea doar privind cârdurile de păsări 

care traversează văzduhul.  

 7. Opinia profesorilor – apare în 

analize și rapoarte, în procesele-verbale și 

în documentele puse la mapă, în 

portofoliul profesorului și al dirigintelui.  

 8. Opinia părinților este și ea de 

mai multe feluri. Unii părinți sunt tăcuți, își 

păstrează opinia pentru ei. Alții sunt 

vehemenți – se ridică în plenară sau scriu 

direct pe facebook despre cum ar trebui să 

arate școala de astăzi. Cum? Ca cea din 

Suedia, ca cea din Anglia, în niciun caz ca 

la noi. Copiilor li se dau prea multe teme, 

sunt sufocați de informație și puși să 

memoreze. Copiilor li se dau prea puține 

teme, mai mult se joacă, atunci cum să fie 

performanți și să câștige olimpiade, 

concursuri, dacă nu rezolvă ore în șir zeci 

de pagini de teste?! Eventual, ar fi bine să 

învețe materia cu un an înainte, ca să fim 

siguri, să nu avem vreo surpriză la 

examene. Cei care știu știu. Ce mai?! 

 9. Opinia elevului de liceu, aspirant 

la „bacaloriat” – sărmanului „catindat” i se 

numără conectorii din eseul argumentativ, în 

care structura trebuie respectată ad litteram 

(ipoteză, argumente, concluzie). Nu e 

potrivit să scrii „Mai întâi”, e nevoie de „În 
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primul rând”, ca să rimeze cu „În al doilea 

rând”. Și conectorii aceștia purtători de 

semnificație nu sunt acceptați oriunde, nu 

mai poți spune, de exemplu: „În opinia mea, 

genul epic presupune…”. Că nu poți avea 

tu opinie în privința acestei noțiuni. S-a 

tranșat deja subiectul în teoria literaturii, ce 

ai descoperit prin cărțile de comentarii nu 

este RELEVANT. Ori îți spui opinia așa 

cum ți se cere, ori spui cum vrei tu, dar nota 

va fi cum scrie la barem. „Docomentul” 

corectorului.  

 10. Opinia personală – Foarte rar 

mi-e dat să aud opinia cuiva. Opinia, și nu o 

vehiculare de stereotipuri ori o învălmă-

șeală de idei împrumutate de la alții și 

folosite în funcție de conjunctură.  

Și zău că n-am încercat a face, cu rândurile 

astea ale mele, opinie separată.  
 
*** 

 1.În tren, niște studenți de anul întâi 

(ASE și Drept, cum a reieșit din discuții) se 

lăudau cu câte nu știu și n-au învățat ei la 

„ăla” și la „aia”, ați înțeles, profesorii de liceu 

și de facultate. Totuși unul dintre ei a spus că, 

întrebat fiind dacă a citit Constituția (citise 2 

pagini, a fost plictisitor, a lăsat-o pe un dulap) 

și, rugat să menționeze unul dintre drepturile 

fundamentale, a știut: dreptul la viață. Și așa 

„i-a închis gura” profului, care l-a și lăudat că 

știe, spre deosebire de un coleg, altul, care a 

răspuns șmecher: „Primul drept”. 

 2.În același tren, alți doi studenți 

(Educație Fizică și Medicină) vorbesc 

relaxați despre ce le place la facultate și ce ar 

mai vrea să facă, fiindcă le rămâne timp 

liber. Cel de la Sport explică poziția corectă 

a picioarelor la baschet. Celălalt, 

medicinistul, vrea să învețe diverse stiluri de 

înot, îi place, ar obține și un certificat. 

Vorbesc frumos, fără să epateze, fără să 

simtă nevoia de expresii „tari” sau să se 

„hăhăie”. În același tren. Dreptul la educație, 

la fel de important ca dreptul la opinie. 

  *** 

Cojocaru Valentin 
 

Unei blonde speriate de Covid 
 
La o fat-așa frumoasă 

Încercarea-i foarte grea 

Doar flăcăii au speranță 

Nicidecum că boala rea! 
 

Gândul zgârcitului 
 
Când s-o face de o ladă 

Bere sau chiar tămâiască 

Am să i-o ofer pe stradă 

Să n-o bea, că-i treb’e mască! 
 

Cei fără mască merg cu privirea și 

capul în jos 
 
Cu gura-nchisă, (capul aplecat?) 

Doar știți, Covidul cată gură-cască 

Bine, dar de pericol încă n-ați scăpat 

Atenție! Rămâneți fără bască. 
 
          De ce? 
 
Politica e(-n) mare... vâlvă 

Nu în dezbateri, ci-n manele noi 

Le-asculți și dai urgent în bâlbă... 

Stai în TV cu degetele moi?! 
 
În câteva luni pasajul din centrul 

Buzăului s-a fisurat 
 
Iarna trece, zăpada-i rară 

E bine totuși c-a plouat 

Și-n vară-n-centru veniți dară 

Că ne-apucăm iar de săpat.  
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BACALAUREAT  
(Varianta modernă a schiței lui Caragiale) 

 

Georgeta TUDOR 
Ceea ce Caragiale trăia în secolul lui, nu a 

suferit prea multe modificări pentru secolul nostru 

și mileniul în care tocmai am intrat. Bacalaureat era 

atunci, este și azi. Odrasle  de bani gata erau atunci, 

sunt și azi. Doar mijloacele de transport s-au 

modernizat și modalitatea de comunicare dintre 

oameni. 

O doamnă Georgescu, îngrijorată de  

viitorul feciorului ei, găsim și azi. Un intermediar 

între ea și profesorul exigent, se găsește. Doar 

materia la care nu poate promova aspirantul la o 

carieră strălucită, să zicem că e alta. 

Într-o cameră de hotel luxos, din îndepărtata Americă de Nord, D-na 

Georgescu caută cu înfrigurare în agenda ei electronică. Fața i se luminează. A găsit. 

Sună. 

- Alo! Bună, Mitică. Scuză-mă că te contactez pe calea asta. Sunt încă la 

Toronto, într-o vizită de afaceri și nu ajung la timp pentru rezolvarea problemei 

pentru care te deranjez. Fiul meu e atât de necăjit. M-a sunat să-mi spună că proful 

de fizică îi face probleme. Nu vrea să-l bage în bac! Auzi tu! La ce-i trebuie fizică 

acum, când el vrea să mă urmeze pe mine în domeniul afacerilor? Dar fără diplomă 

de bac nu se poate înscrie la Finanțe-Bănci. 

La  celălalt  capăt al firului ascultă persoana contactată. Doamna Georgescu 

continuă. 

- Cum nu aveam la cine apela, m-am gândit că ești în țară și ești și bun 

prieten cu profesorul. Vezi cum faci să-i dea și o notă mai mare, că admiterea la 

facultate se face pe bază de dosar, în funcție de media la bac și din liceu. 

Mitică – Bine, madam Georgescu, dar câte relații ai pe la partid, pe la 

prefectură, taman la mine te-ai gândit? La mine, care sunt un biet redactor șef la un 

ziar local? 

D-na Georgescu – Te rog, nu mă lăsa! Știu că profesorul e prietenul tău și 

nu te refuză. Și-apoi el nu face politică, și n-are de ce să asculte de cineva de la 

partid. 

Mitică – Bine, să văd ce pot face. Te sun după ce vorbesc cu el. 

În redacția unui ziar local, la un birou cu tot felul de dosare, Mitică caută, la 

rândul lui, în agenda de telefoane, numărul lui George Tudorache, profesorul de 
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fizică al lui Ovidiu Georgescu, pe lângă care intervenise, în fiecare an, la 

rugămințile stăruitoare ale mamei acestuia. Sună. 

- Alo! Bună, George! Ce faci, măi, omule? Nu te-am mai văzut de un car de 

ani! Am și eu o rugăminte la tine. Știu că e cam târziu, dar abia acum aflu că 

protejatul meu  are iar probleme la tine. 

La masa sa,  încărcată de cărți și de caiete ale elevilor, profesorul încearcă 

să-și amintească despre cine-i vorbește Mitică. 

- Numai așa ți-aduci aminte de mine! Dar spune, despre care troglodit e 

vorba? 

Mitică – Trebuie să recunosc că nu te-am mai căutat de mult. Dar nu fi și tu 

rău acum. Prietenul la nevoie se cunoaște. E vorba de băiatul d-nei consilier 

Georgescu, care-i plecată cu ceva afaceri prin Canada. Mi-a spus că iar nu trece la 

tine. 

George –Păi, cum să treacă dacă pe la școală dă din an în Paște! Și, când 

vine, își mai etalează și telefonul ultramodern. Am auzit că mămițica i-a luat și 

laptop. La ce i-o fi trebuind? Să comunice pe internet când chiulește de la ore? 

Mitică –Eu sunt de acord cu ce spui, dar gândește-te și tu în ce situație mă 

găsesc eu, care am fost rugat să te rog, la rândul meu, să-l promovezi pe băiețel. Ei, 

hai, nu mă lăsa! 

George – Bine, Mitică! În cazul acesta, trebuie să-i promovez pe toți din 

clasa aceea. Îți dai seama că nu-mi e așa ușor. Mă rogi chiar tu, reprezentantul 

presei. Știi ce-ați făcut în ultimul timp cu imagine noastră, a profesorilor. 

Mitică –Lasă, George, că-ți garantez imunitate în fața presei!  Dar , vezi, să-

i dai o notă mai mare că-i  trebuie la facultate! 

George – Văd că n-am cum să te refuz. Am să-i promovez pe toți, și lui am 

să-i dau media șase.  Sper că ești mulțumit. 

Mitică – Cum nu se poate mai mulțumit.  Îți rămân dator. S-auzim de bine! 

Și Mitică, după cum promisese, o sună din nou pe d-na Georgescu care, în 

culmea fericirii, exclamă: 

- Mulțumesc, Mitică! Nici nu-ți imaginezi ce fericită m-ai făcut! Mi-ai luat 

o piatră de pe inimă. Acum pot să-mi văd în liniște de afaceri și sper să mă întorc 

până la bacalaureat, iar la petrecerea pe care o voi da în cinstea viitorului student, 

vei fi invitatul meu de onoare. Pa, dragă! Te pup! 
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Poesis MARILENA RĂGHINARU 
 
Nu-ți aparțin 
 
Nu-ți aparțin, sunt numai o himeră 
Ce-o plăsmuiește zilnic al tău gând, 
Un râu pierdut prin viața-ți efemeră, 
Din lacrimi reci, safire adunând. 
 

Nu-ți aparțin, e doar o amăgire, 
N-ai priceput absurdul joc în doi, 
Pe care îl numești sublim: Iubire, 
Povară ce o porți pentru-amândoi. 
 

Nu-ți aparțin, de ce stârnești furtuna, 
Noian de vorbe, pline de-nțelesuri? 
Sunt doar secunda ce apune-ntruna 
Călătorind prin sutele de versuri. 
 

Nu-ți aparțin, sunt rodul Veșniciei 
Din care, nebunesc, m-am înfruptat 
Spre a-i achita tributul fanteziei 
Prin visul ce îl vreau neîntinat. 
 

Poate 
 

Poate că uneori nu mai știm să visăm 
Și ne pierdem tiptil printre gânduri, năuci, 
Cu un vers delicat, o minune rugăm: 
Să găsim drumul drept printre false răscruci. 
 

N-am puterea să simt, nu am glasul să strig 
Că nu vreau să te-alung, nici să văd azi nu vreau 
Cum iubirea din noi se preface în frig, 
Cum, din cupa mâhnirii și tu sorbi, și eu beau. 
 

E Brumar pe pământ, iar tristețea din noi 
Ca o rană parșivă, ne îmbie flămând 
Să ne-aducem aminte că din lacrimi și ploi 
Zămislitu-ne-a soarta în trupu-i, în gând. 
 

N-o lăsa inutil să ne domine crud, 
Înflorește cu mine, implor-o să piară! 
Șoptește-mi un cântec, aș vrea să aud 
Că și toamna aceasta ne va fi primăvară!           
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Dar cine-a ucis? 
 
Dar cine-a ucis primăvara din noi, 

De nu mai surâdem unui pom înflorit 

Și mergem pe stradă ca niște strigoi, 

Izolați în tăcere, cu pasul grăbit? 

 

Dar cine-a ucis bucuria din noi 

Când râsul ne este doar tristă povară, 

Iar lacrima cade în searbăd noroi 

Pe geana zdrobită de tristețea amară ? 

 

Dar cine-a ucis copilul din noi 

Ce nu mai poate prin parcuri s-alerge, 

Dorindu-și ca râsul să i-l dăm înapoi, 

Ne-nțelegând a dezastrului lege ? 

 

Dar cine-a ucis bătrânul din noi 

Așteptând ca un suflet să-i bată în poartă, 

Nepricepând absurdul război 

La care-l condamnă inumana lui soartă ? 

 

Dar cine-a ucis iubirea din noi, 

Lăsând loc speranței să mai pâlpâie blând, 

Șoptind că va-nvinge furtună și ploi 

Dar tot se va-ntoarce la tine curând ? 

 

Dar cine-a ucis frumosul din noi, 

Răbdarea, credința în ziua de mâine, 

Că am ajuns, dominați de nevoi, 

Să ne urâm pentru colțul de pâine? 

 

Cine-a greșit și cine plătește 

Naturii distruse cu patima crudă? 

Călău a fost Omul, dar tot el pătimește, 

Cu dobândă plătind răutatea absurdă. 
 

  

Aniversări buzoiene 
 
Octombrie 
3-Alexandru Pripon 
7-Georgiana Elisabeta Baciu 
9-Valentin Cojocaru 
9-Mariana Voicu 
11-Gina Zaharia 
12-Ionel Stănuță 
16-Alexandru Borcan 
16-Sabin [B]orcan 
16-Adrian Bănuță 
21-Constantin I.Stan 
23-George Tarara 
24-Gheorghe Onea 
25-Ion C.Nica 
26-Teo Cabel 
27-Viorel Frîncu 

Noiembrie 
2-Ilie Mândricel 
3-Gheorghe Sava- Popa 
6-Mihai Gabriel Voinea 
10-Nicolae Tudor 
12-Ion P. Iacob 
12-Stelian Grigore 
12-Constantin Feraru 
15-Mitică Ion 
19-Stan Brebenel 
21-Nicolae Cabel 
22-Rodica Șerbănescu 
23-Ștefan Dima 
27-V.B. Țânțăreanu 
28-Virgil Diaconu 

Decembrie 
1-Călin Bostan 
9-Oana Calen 
19-Paul Androne 
20-Magda Ursache 
25-Lucille Iona 
28-Oana Camelia Șerban 
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 Poesis  Gheorghe Onea
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măști 
 

nu poți intra aici, 

îmi spuneai, 

în sala aceasta goală 

în formă de inimă 

din care, pe furiș, 

toate umbrele au fugit 

speriate de-atâtea povești 

cu final fericit  

prin colțuri, uitate, 

 au rămas câteva măști  

care au îmbătrânit 

prea devreme  

și, oricum, degeaba mă rogi 

încă o viață ar trebui  

să aștepti  

până când vom desena  

împreună, o ușă, 

și, poate vom găsi 

așa din întâmplare, cheia potrivit.    

 

 


 

Întâlnirea 
 

l-am întâlnit undeva  

nu mai știu în ce loc  

poate în gândul acela  

din care nu aș fi vrut  

nicicând să mai plec  

m-a întrebat sfios 

cu ochii vinovați,  

cine a așezat  

atâtea poteci  

către sufletul lui  

și niciun drum înapoi 

-te-ai rătăcit,  

i-am șoptit 

sunt razele lunii,  

pierdute demult, 

prin zăpezi  

mai bine  

iar felinarul acesta  

ce-mi arde încă  

pe umăr  

și se-ntoarce cu mine. 
 

Recurs 
 

un pahar de iubire, vă rog  

e prea scump ?-nu contează 

voi lăsa aceste iluzii zălog 

și un zâmbet  dăruit în amiază 

cum? nu mai e nimic de visat? 

nici un strop rătăcit de tandrețe 

iertați-mă, poate-am întârziat 

de o caldă și frumoasă tristețe,  

și, încă o dată, 

gândul rămâne nespus 

nu-i nimic, chiar de mâine 

voi face, către mine,  

recurs...  
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Ostaticul 
 

eu beau tăcere 

umbra mă reneagă  

paharu-i plin 

de miere și absint  

prin nopțile spălate în argint  

cu vechile iluzii 

dorul tău mă leagă  

...și-n fiecare dimineață 

urcând în trupul său 

pe brânci  

ostaticul refuză evadarea   

 

Timbrul 
 

toată dimineața 

am copiat grijile  

din gânduri  

le-am așezat frumos  

în cercuri 

și cascade răsturnate 

în suflet  

când au început  

să cânte 

le-am înfășurat  

într-un fir de lumină 

furat cândva 

din privirile tale  

le-am pus apoi 

în același plic  

îngălbenit cu același timbru 

și aceeași adresă 

chipul tău 

și, ca în fiecare zi, 

spre seară  

poștașul orb  

mi l-a adus înapoi  

și mi-a spus  

„adresa aceasta nu există.”    

 

Drum rătăcit 
 

am obosit 

mi-a scris, aseară  

fericirea  

știu, e-n zadar,   

dar tot mai caut  

motive să te-aștept  

pe vechiul drum 

când tot mai multe  

păsări 

strigându-și 

rătăcirea  

și s-a uscat  

mesteacănul  

din piept  

găsește-mă, mi-a spus  

te mai aștept  

o viață... 
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ÎNSEMNĂRI DE DEMULT 
 

                                 Alexandru Gaiță 
 
 Pentru istoria noastră și îndeosebi pentru  istoria culturală însemnările 

manuscrise, al căror sport principal l-au constituit cărțile vechi românești, se impun 

de-a lungul vremii ca mărturii și uneori ca izvoare deosebit de importante. Mineele, 

Penticostarele, Octoih-urile, Cazaniile, Molitvelnicele și alte cărți de cult au 

devenit, din cele mai variate motive, locul unde scriptorul, întărit în credința sa că 

prin ele va răzbate cuvântul său, și-a lăsat bucuria și durerea pentru viitorime. Prin 

circulația lor în spațiul românesc cărțile vechi au cumulat și un număr de însemnări 

din tot atâtea locuri perpetuând și întărind ideea continuității și unității neamului. 

 Istoriografia străină privește și azi supraviețuirea noastră și în plan cultural 

- în marea slavă -ca pe un miracol. Mulți dintre istoricii străini se mai întreabă și 

azi în aulele academice cum pluralismul statal românesc nu a generat și un pluralism 

etnic. Un răspuns ar fi, poate, că puterea ascunsă a acestui popor atât de urgisit, a 

constituit-o conștiința sa, veritabilă coloană vertebrală, conștiință care nu a permis 

nici asimilarea forțată dorită de unii, dar nici gubernizarea sufletului românesc așa 

cum au vrut-o alții.  

 În această încleștare de interese, în toate planurile, culturii românești vechi 

i-a revenit sarcina, mai mult decât delicată, să susțină prin limba tipărită, prin 

''productele" tiparnițelor ideea unității și trebuie să recunoaștem că "istoria unui 

popor nu se reduce numai la cunoașterea faptelor sau a eroilor care au săvârșit 

lucruri memorabile", ci ea poate cuprinde un areal mult mai vast implicând masiv 

propagatorul progresului – cartea. 

 Alături de noi și luptând hotărât pentru acest neam s-au aflat si oameni de 

cultură, chiar străini de noi și care au mers până la sacrificiul suprem în apărarea 

ființei românești și este de ajuns să amintim pe stâlpul conștiinței și credinței, 

mitropolitul de neuitat Antim  Ivireanu înecat de turci în apa Tungei, la 1716. În 

cele câteva mii de cărți vechi aflate în colecțiile Buzăului se găsesc o serie de 

însemnări lăsate, în marea lor majoritate, de preoții și dascălii de sat, de unii 

donatori știutori de carte, însemnări care sunt extrem de utile mai ales pentru 

viitoarele studii de istoria mentalităților atât de minimalizate la noi.  

 Începând de la simplele încercări de condei ale elevilor sau ale unor maturi 

începători, temători, în ale scrisului și până la ierarhii locului se reliefează o serie 

întreagă de ducturi, care în marea lor majoritate nu ridică probleme deosebite cu 

excepția primelor decenii ale secolului al XIX-lea. 

 „Scris-am eu Popa Moise ot Brăiești când ședeam aici la satul Brăiești și pă 

acea vreme era episcopul Buzăului Anthim și multă vrajbă era între Dom 

Constandin Racoviță și între boieri. Și făcu pă Văcărești surg (hi)un, luna lui iunie 
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1755" , consemna unul dintre scriptori. Nu numai cartea veche românească a fost 

suport, ci și unele volume străine cum ar fi un Minei grecesc, tipărit la Veneția în 

1673, pe care logofătul Necula, fiul lui Dina specifica· "Să se știe când au venit 

cătanele în Țara Românească, 12 oști și au venit ot Brăiești cu toată oastea lor" 

Dania de carte apare pe filele unui Minei, de la biserica Neguțători, din oraș: "Acest 

sfânt și Dumnezeiesc Minei, ce se chiamă luna lui martie, l-au cumpărat diaconul 

Stoian, zidar ot Gura Nișcovului și l-au dăruit sfintei biserici a Grecilor leat 1816", 

consemna diaconul Stoian. 
 La fel proceda și preotul Stan Duhovnicul pe filele unei Liturghii sibiene de 
la 1831. "Această sfântă si Dumnezeiască liturghie este a preotului Stan sin preotul 
Vasile din satul Macovei ce-i zice și Padina. Am scris pă leat 1842 august 27". La 
fila 216 a aceleiași cărți se arată dăruirea cărții către preotul Vasile Bașturescu, 
rădăcina neamului de la Padina, de postelnicul Costache Vernescu.  
Pe un Penticostar bucureștean de la 1783, aflat în colecțiile episcopale se ivesc mai 
mulți cronicari : Gheoci Dascălul la 1798, Neculai, logofătul și Neculai, dascălul la 
1805, iar la 1823 se specifica „Să se știe de când m-am așezat eu, Gheorghe dascăl 
sin Nicolae, ispravnicul ot Sărata la biserica Sf. îngeri ot oraș Buzău". Dascălul Ioan 
de la biserica Broșteni scria pe filele unui Penticostar bucureștean de la 1782 „ Să 
se știe de când s-a făcut răzmeriță cu voluntirii la anul de la Hristos 1821 luna lui 
martie 9", iar referitor la același eveniment Neagu Diaconu scria și el „Să se știe de 
când au venit Ipsilante cu grecii volintiri de la Rusia să se bată cu turcii și Tudor de 
la Craiova în luna lui febroarie și au șezut până în șezătoarea Rusaliilor și au venit 
turcii și s-au bătut la Târgoviște și i-au bătut turcii și au fugit și au rămas turcii". La 
fel proceda și Cozma dascălul ,,chervataf” - „Să se știe de când s-au făcut răzmeriță 
în țară, de s-au întâmplat de au murit domnul Neculai Suțu Voievod, de s-au pustiit 
în București. Și era cursul anilor 1821, în luna lui martie întâi”. 
 Incursiuni mai vechi ale turcilor sunt prezentate pe filele unui Minei de la 
biserica Gârlași „Să se știe de când s-au spart Bucureștii, de au fugit Mihai Vodă în 
Țara Ungurească și s-au spart și Buzăul de au fugit toți boierii în munte și în Țara 
Ungurească. Buzăul s-au spart (pustiit) în luna mai în 22 zile la leat 1802". 
 Asupra situației din 1854 de la Buzău preotul Vasile catihetu nota pe un alt 
Minei de la mănăstirea Banu „La leat 1854 era Țara Românească plină de oștire 
rusească supt comanda a doi generali vestiți Pașchievici și Gorceacov. Lumea se 
afla într-o nevoie nepovestită, fiecare era cu frica în inimă neștiind ce o să fie, pentru 
că era vrajbă între toate puterile atât de mare încât toți ne credeau pierduți. Creștinii 
locuitori nu au putut să are anul acesta nimic fiind podvezi cu transportarea 
provianturilor rusești. Casele se aflau prinse cu provianturi, cu bolovani și cu alte 
muniții rusești”. Însemnările sunt deosebit de numeroase și cu alte ocazii vom aduce  
prin intermediul lor, imagini noi, inedite asupra unor fapte și fenomene care au 
marcat zona buzoiană în secolele trecute. 
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ICH HATT' EINEN KAMERADEN  

AM AVUT UN CAMARAD  
 

Dr. Marius-Adrian NICOARĂ 
 

 În cadrul seriei de evenimente dedicate sărbătoririi Centenarului Marii 

Uniri, în toamna anului 2018, am reluat discuția începută de domnul profesor 

Gheorghe Postelnicu cu Ambasada Germană, privind monumentele germane 

ridicate în anul 1916 pe teritoriul comunei Pârscov. 

 Împreună cu domnul primar Daniel 

Mihai și domnul profesor Dumitru 

Scoroșanu, l-am invitat la Pârscov pe domnul 

Dr. Cristian Scarlat reprezentantul fundației 

Ambasadei Germane ce se ocupă de 

monumentele și mormintele de război ale 

militarilor acestora, aflate pe teritoriul 

României. 

 Un prim obiectiv a fost vizitarea 

Monumentului German din 1916, reabilitat cu sprijinul direct al domnului primar 

Daniel Mihai în anul 2018, de către restauratorul Dan Fărtăiș. Aici textul 

inscripționat fusese tradus: „Hier ruhen 20 deutsche soldaten des Reg. 333 und 30 

rum. soldaten gel fur ihr Vaterland. 12 Dez. 1916” (trad. „Aici se odihnesc 20 

soldați germani din regimentul 333 și 30 soldați români căzuți pentru a lor Patrie. 

12 decembrie 1916”). Pe spatele monumentului se poate citi: „Errichlel von der 4 

Kompagnie Landtstr: Just: Batl. Erbach 10” (trad. „Ridicat de Compania 4 de 

drumuri aparținând Batalionului 10 Erbach”). A fost 

reevaluată locația urmând a se continua amenajarea 

unui loc corespunzător cinstirii eroilor români și 

germani din Primul Război Mondial.  

 Am mers apoi la biserica din Pârscovul de Sus 

unde există și o placă comemorativă privind eroii 

germani căzuți pe meleaguri pârscovene și o a doua 

integrată monumentului românesc ridicat aici. Cu 

bucurie, prin eforturile comune ale celor prezenți, am 

reușit să dezlegăm enigma textului german inscripționat 

aici. Este un camarad. 

Reproducem mai jos textul identificat și 

traducerea în versiunea poetei Ramona Müller. vorba de textul Imnul Eroilor 

Germani intitulat Ich hatt' einen Kameraden:  
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Ich hatt' einen Kameraden, 

Einen besser'n find'st du nicht. 

Die Trommel schlug zum Streite.  

Er ging an meiner Seite -  

  

In gleichem Schritt und Tritt. (2x) 

Eine Kugel kam geflogen: 

Gilt sie mir oder gilt sie dir? 

Ihn hat es weggerissen, 

Er liegt vor meinen Füßen 

Als wär's ein Stück von mir. (2x) 

Will mir die Hand noch reichen, 

Derweil ich eben lad'. 

"Kann dir die Hand nicht geben, 

Bleib du im ew'gen Leben  

Mein guter Kamerad! " (2x 

 

Versiunea în limba română: 
 
Am avut odată un camarad 

Cum altul un puteai găsi mai bun. 

Toba ne-a chemat la luptă, 

Mergea alături de mine 

În același ritm și pas. 

 

Un glonț a zburat spre noi. 

Este pentru tine sau este pentru mine? 

S-a prăbușit. 

Acum zace la picioarele mele 

Ca și cum ar fi o parte din mine 

 

El vrea să-mi întindă mâna, 

În timp ce eu reîncarc arma. 

Nu pot să îți dau mâna acum 

Odihnește-te în pace, 

Bunul meu camarad!” 

 

Trebuie precizat faptul că acest imn este și astăzi cântecul oficial al eroilor germani 

din toate timpurile, iar poporul german își cinstește anual eroii printr-o ședință 

festivă a Bundestagului, în cea de-a doua săptămână a lunii octombrie. 

Drumul nostru a continuat apoi la biserica din Lunca Frumoasă unde ni s-au alăturat 

părintele Calen și domnul Dumitru Popescu. Și aici am reușit să traducem textul 

german inscripționat, care în traducere este: „Cine și-a găsit moartea în bătăliile 

sfinte, Se odihnește și în pământ străin ca în patrie.” 

Se cuvine să precizăm că ambele texte au fost greu de identificat și tradus în această 

sută de ani, urmare a deteriorării scrisului, dar mai ales din cauza intercalării unor 

semne grafice gotice și a unor prescurtări de cuvinte specifice grafiei vechi 

germane. Am profitat de cunoștințele: domnului Dr. Cristian Scarlat, domnului 

Dumitru Popescu cetățean german, domnului Dumitru Scoroșanu cunoscători ai 

limbii germane, la care cu mijloace modeste am contribuit și noi, domnul primar 

Daniel Mihai și eu, colegi de clasă, foști elevi (kameraden) ce mulțumesc doamnei 

profesoare de limbă germană Scoroșanu, pentru cunoștințele dobândite, iată folosite 

și după 40 de ani de la învățare.  

Oricum rămâne ca proiectarea și documentarea reabilitării acestor frumoase 

însemne istorice, să fie făcută cât se poate de curând, pentru ca ele să nu se 

deterioreze și să fie puse în valoare așa cum merită. 
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Omul de tinichea  
 

(Vremea Călinilor) 

Bunicul 

Sorin CĂLIN 

 

     - Un drăcușor de locotenent m-a ațâțat și un ospătar! Ce băusem? O șampanie, 

nimic altceva! Ăla-i dădea înainte cu ,,Vine Călin!”, ofițerul cu ,,Hai noroc!” de la 

două mese distanță, peste  toate și-un coleg care spusese ceva de nevastă. Mi s-au 

întunecat mințile, Franțuzule, negru în fața ochilor. Cine știe ce mi-am mai adus 

aminte? Cererea de nouă locuință respinsă de cei de la cadre, vagoanele și umilința 

de-a sta cu toți țărănușii aduși la stagiu militar din fundul țării, nespălați, needucați, 

analfabeți, indisciplinați, indicațiile de sus cum că trebuie să scoatem din ei și 

subofițeri, dar și viitori ofițeri.... Din ce, colega, din ce, când ei abia puteau îngăima 

o propoziție, când căpățânile lor seci nu rețineau comenzile simple, salutul corect, 

când primeai raport că unii doar o făceau pe proștii la instrucție și seara se credeau 

deștepți și impertinent răspundeau comandanților de grupă? Cum îi spuneam și lui 

tata, se duce armata de râpă! Și ce minciuni am fost nevoit să inventez, povestea 

mea de ieri pusă pe seama unui coleg al tău de la Bacău. 

     - Să fii liniștit, chiar a fost un caz la noi în unitate. Ăștia, secretarii de partid, 

au înnebunit! Că trebuie să formăm cadre militare din rândul țăranilor, că au fost 

oropsiți, că regele nu le-a dat nimic și-i zeciuia până dădeau și cămașa de pe ei. O 

fi drept, au suferit, dar cu proștii n-ai ce face, dacă le este sămânța rea, nu scoți din 

ei oameni cu capul pe umeri nici în zece ani și nici cu toată academia. Colac peste 

pupăză, pregătesc dintre ai noștri propagandiști, utemiști și secretari pentru a 

implementa învățăturile comuniste. Te mai miri că ai ajuns la vagoane? Să vezi ce 

directive am primit de la un colonel făcut pe puncte de partid, eu, șef de stat major. 

Să scoatem oamenii, soldații de la instrucție și să-i ducem la porumb, că și acolo se 

poate temeinici bravul soldat. Care brav? Ăla căruia îi curgeau mucii când l-au 

încorporat, ăla care venise desculț și rupt în fund, care nu știa cum îl cheamă, ăla 

brav? Tremura și comandantul în fața colonelului, lua secretarul de partid hotărâri 

peste capul lui, îi punea hârtia în față și trebuia să o semneze, altfel, a doua zi se 

trezea cine știe în ce colț al țării consemnat, degradat, șef peste vreun batalion de 
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indisciplinați. De-aia mi-am cerut transferul, mi-a șoptit cineva că se înființează o 

antiaeriană nouă la Râmnic și când o iei de la zero e altceva. Măcar o perioadă. 

      - Așadar fugar, constată Neculai. 

      - Poți să spui și așa, dar nu la modul laș, ci preventiv. Mă știi, nu mă las bătut, 

caut o soluție și apoi acționez. Cum timpurile tind să meargă într-o direcție incertă, 

am ales să iau lucrurile de la început. Un timp o să fie liniște și cine știe, poate în 

câțiva ani se termină nebunia asta și se limpezesc apele. Vom vedea. Știu de la 

câțiva colegi că se mai înmoaie și politica de stat, se reduce stagiul militar, se vor 

trece în rezervă mulți dintre cei care au luptat la început cu rezistența capitalistă și 

burgheză, ca tine, se renunță la vechile cadre de partid, introduc însă un cadru 

militar specializat în securitate, se comasează regimente și se trece la împărțirea 

armatei după noile regiuni. 

      - Așa să fie, da’ să nu se-ntâmple invers, să fie mai rău, să-și bată joc de 

munca ta după ce-ai servit țara exemplar, să-ți pună în cârcă presupuneri ca Anei 

Pauker și apoi să te arunce ca pe o cârpă nefolositoare la gunoi. 

     - E prea devreme să-ți dai cu presupusul, zise Franțuzu. Mai stai câteva zile 

la părinți și apoi mergi acasă, caută să găsești o cale să-ți întâlnești comandantul, 

vezi ce s-a întâmplat și încearcă să îmbunezi situația. Treci și tu peste mândrie, ai 

patru copii, cu ce-ai să-i crești? Privește ofițeria ca pe un loc de muncă sigur și bine 

plătit, zău, s-a dus vremea războaielor, a bandiților, a trădătorilor de neam, țara 

începe să se pună pe picioare. Uite, o unitate nouă aici la voi, la Râmnic, o fabrică 

nouă, colectivele, privește puțin în perspectivă. Blocuri noi, școli, licee, facultăți, 

prosperitate, Neamțule! Și dac-o fi dracul drac și nu vei avea cu cine sta de vorbă 

la tine, la Focșani, găsesc eu o modalitate să-ți găsesc un locșor de civil la mine, 

știu sigur că se vor aduce iarăși meseriași permanenți în armată, ca pe timpurile 

dinaintea războiului. Dar dacă e așa grav, nu mai devreme de august, septembrie, 

reabilitările durează. Măcar să obții de la ei păstrarea drepturilor, să nu-ți facă vreun 

pocinog ca să-l tragi ani de zile. De-aia spun, dă-te binișor pe lângă comandant, 

cere-ți scuze, nu te-nvăț eu cum se procedează, știi, ești unul dintre oamenii cei mai 

deștepți pe care i-am cunoscut. 

      - Sper să pot, îmi cunoști firea, la mine ce e drept, e drept. Dar mai întâi să 

aflu și părerea lui, îl știam om corect. Vezi, tocmai asta m-a durut, să-mi spună el 

că sunt o rușine pentru armată, mai să mă dea jos din picioare. O dată nu mi-a vorbit 

pe tonul acela și nici vorbă de jignire. 

       - Înseamnă că n-a avut încotro. Ceva, cineva l-a determinat să aibă o 

asemenea atitudine. Tu să fii în ipostaza judecătorului, n-ai bate cu pumnul în masă, 

n-ai acuza, n-ai fi dur? Poate că nici lui nu i-a fost ușor să dea într-unul dintre 

oamenii săi, fiindcă fiecare comandant se definește și se caracterizează prin 

activitatea regimentului și implicit a masei de ofițeri și subofițeri și calităților 

profesionale și umane ale acestora.  
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     - Poate ai dreptate, cineva l-a forțat să ia o asemenea hotărâre. Mi-a întunecat 

mințile nebunia asta de situație. Ai dreptate, uitasem că la începutul săptămânii 

trecute mă chemase în birou ca să-mi ceară părerea într-un plan tactic pentru o 

simulare de alarmă de la finele anului și cred că fusese doar un pretext pentru o 

propunere de a mă înainta în grad pentru ocuparea funcției de șef peste biroul de 

strategii de luptă. Adusese vorba subtil. Ce situație bizară, să te apuce râsul, de la 

înaintare la degradare! Așa este, m-ai destupat, clar, a fost cineva mare de tot și cu 

influențe politice, altfel.... 

      - Vezi, ce spuneam eu, raționamentul meu a fost bun! 

      - Bun, să le lăsăm pe-ale mele, prietene, povestește-mi despre tine în toți anii 

de când n-am dat un ochi. 

      - Nici nu știi că era să dăm nas în nas pe la Panciu urmărindu-l pe Lupșa, 

ne-a despărțit doar un ordin ce a împărțit în ultima clipă echipa de căutare în două. 

N-a fost și de la voi o baterie operativă? 

      - Ba da. Aia a fost ultima misiune adevărată, la Făgăraș deja eram adjunctul 

secretarului de partid și n-am mai participat la acțiuni de teren. Dacă nu erau rușii 

să se bage peste strategiile noastre, azi nenorocitul ăla ar fi căzut în mâinile noastre 

și nici celălalt, Gheorghe, n-ar fi apucat să-și ia zilele. 

    - Nici nu știi ce discuții aprinse au fost atunci la comandament, ce ceartă între 

generalul nostru și al rușilor, am fost de față fiindcă eu realizasem planul strategic 

inițial și acesta nu se respectase. A fost scandal mare, mie însă mi-a adus un loc în 

M.St.M., cu răspunderea de a întocmi planuri de luptă. Am stat bine trei ani și 

aproape opt luni cât timp a mai fost generalul activ, după trecerea în rezervă la 

pensionare, cel nou a schimbat toate cadrele. Norocul meu tot cu cel vechi, în ultima 

zi m-a chemat la el și după o discuție pe care n-am s-o uit mult timp a semnat ordinul 

de instalare a mea în funcția de șef de Stat Major la fosta unitate unde activasem. 

Mi-a strâns mâna și de atunci nu l-am mai văzut. De-atunci până acum două zile, 

când ne-am întâlnit în tren, am stat pe scaunul de adjunct de comandant. Hai noroc, 

Neamțule! Să trăim până la adânci bătrâneți! și ciocniră zgomotos. 
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Liviu GOGU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foste-arcane de pădure... 
 

(Parodie după poezia „În arcane de pădure”, 

de Al. Macedonski) 

 

Foste-arcane de pădure de lumină se-nspăimântă, 

Zeci de metri azi separă un copac de alt copac; 

Că e noapte, că e ziuă, cer senin sau cer opac – 

Drujba-n țară vesel cântă, drujba-n țară vesel cântă. 

 

Foste-arcane de pădure vijelia le-nspăimântă, 

Speriat de-alunecare dealul tremură,-n potop; 

Armonia-n defrișare nu-i mânie,-i lacom scop, 

Drujba-n țară vesel cântă, drujba-n țară vesel cântă. 

 

Autorii grozăviei par că nu se înspăimântă, 

Dacă toamna nu mai lasă, jos, covorul de frunziș 

Și rânjesc doar cioate hâde, în lungiș și-n curmeziș –  

Drujba-n țară vesel cântă, drujba-n țară vesel cântă. 
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