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 În loc de editorial 

 

„Am înfiinţat Asociaţia culturală 

«Renaşterea buzoiană» ca să demonstrez că 

în provincie există mulţi oameni valoroşi” 
 

(Fragment din volumul Politica, între fascinaţie şi repulsie, de Ovidiu Cameliu 

Petrescu, în dialog cu publicistul Călin Gheţu, Editura Tempus, Bucureşti, 

2004)  
 

Călin Gheţu: În privinţa modului în care suntem percepuţi, fiecare 

dintre noi  putem face lucruri bune şi la nivel micro! În acest sens se înscrie, 

de exemplu, activitatea asociaţiei pe care aţi înfiinţat-o şi o conduceţi, 

Asociaţia culturală „Renaşterea buzoiană”. O realizare care a trecut poate 

neobservată în primele momente ale existenţei sale, dar care, după aceea, în 

ultimul timp, a devenit o prezenţă notabilă, un reper incontestabil, atunci 

când se  vorbeşte de cultura buzoiană. Cum v-a venit ideea înfiinţării acestei 

asociaţii şi prin ce se impune ea în peisajul cultural buzoian? 
 

Ovidiu Cameliu Petrescu: În primul rând, vreau să vă spun că 

am avut un vis care a şi rămas în acest stadiu. Am vrut să fac o 

organizaţie care să promoveze imaginea României în lume. În general 

sunt un om foarte pragmatic. Mult mai puţin pragmatic sunt când este 

vorba de realizarea unor interese personale. Mi-am spus următorul 

lucru: fac această asociaţie, dacă găsesc înţelegere ca să o finanţez, 

pentru că ştiam foarte bine ce ar trebui făcut şi ştiu foarte  bine ce ar 

trebui făcut, însă, dacă n-ai bani, nu poţi să rezolvi nimic. Înfiinţarea 

unei organizaţii pe hârtie n-are nici un rost. În societatea civilă 

românească există câteva zeci de mii – mi se pare – de organizaţii 

neguvernamentale, din care 90% nu funcţionează deloc. S-au 

constituit, s-a încercat ceva, s-a văzut că nu merge şi a rămas pe hârtie, 

nu s-a mai făcut nimic. Eu am încercat să găsesc surse de finanţare 
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înainte să înfiinţez acea organizaţie, dar nimeni nu era doritor să dea 

bani pentru activitatea aceasta de promovare a imaginii României în 

lume. După ani de zile am venit cu această idee – micro, la nivel micro 

– să promovăm măcar spiritualitatea buzoiană în România.  

Există un lucru evident care m-a deranjat dintotdeauna, dar 

absolut dintotdeauna, o anumită atitudine puţin dispreţuitoare a 

Bucureştiului faţă de ceea ce numesc ei provincie şi provinciali. 

Bucureştiul întotdeauna s-a considerat că este zona care emană 

spiritualitate, că acolo sunt cei mai valoroşi oameni, că acolo sunt cei 

mai inteligenţi oameni, că acolo se poate realiza orice în domeniul 

spiritualităţii, economiei, culturii, în orice domeniu, de fapt. Eu nu am 

agreat niciodată această aroganţă.  

Dacă vom 

căuta o enciclo-

pedie şi vom dori 

să vedem unde s-

au născut toate 

personalităţile 

României, vom 

constata că 90% din 

ele nu s-au născut 

în Bucureşti. Sunt 

oameni care s-au 

afirmat în 

Bucureşti, dar au 

venit în Bucureşti. 

Ei sunt născuţi extraordinar de mulţi în Moldova, în Muntenia, în 

Ardeal, deci marea lor majoritate nu sunt bucureşteni get-beget de nu 

ştiu câte generaţii. Eu tocmai asta vreau să demonstrez şi mă voi 

strădui totdeauna să demonstrez că există în provincie, extrem de 

mulţi oameni valoroşi. Din păcate, mulţi dintre ei nu reuşesc să se 

afirme ca valoare. Foarte mulţi oameni, nu numai în domeniul literar, 

artistic, ci şi în domeniul ştiinţific, dacă nu sunt uşor sprijiniţi de 

cineva, fie de stat, fie de o entitate neguvernamentală, de multe ori pot 
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să se rateze. Nu pot să-şi realizeze visele, proiectele, n-au cum.  

     Iar 

intervine şi aici 

banul, 

intervine 

timpul, 

intervine 

această 

impetuozitate 

pe care unii o 

au, iar alţii, din 

păcate, nu o 

au, chiar dacă 

sunt oameni 

valoroşi. Unii oameni nu pot să lupte foarte mult pentru a-şi afirma 

valoarea lor, care există. Alţii, uneori cu o valoare mai scăzută, au 

multă energie şi multă vitalitate şi ajung la un moment dat să se facă 

cunoscuţi, să devină cineva în ţară, în detrimentul unora care erau mai 

buni, dar n-au avut niciun sprijin şi n-au avut suficientă forţă 

personală să lupte. Organizaţia pe care am creat-o, asta vrea să facă, 

să-i ajute pe aceşti oameni, pe care noi îi considerăm valoroşi, să-şi 

publice lucrările; publicându-le, după aceea se creează pentru ei o 

şansă de a fi luaţi în considerare, de a fi cunoscuţi şi – cine ştie? – poate 

că într-o zi de aici să apară un autor foarte mare. 

 

Călin Gheţu: Câteva din performanţele care ar trebui reţinute din 

bilanţul activităţii organizaţiei. 
 
Ovidiu Cameliu Petrescu: În primul rând am sprijinit 

publicarea a 24 de volume de poezie, teatru, proză şi am scos un prim 

almanah literar la sfârşitul anului trecut. Vom scoate şi pentru 2005, la 
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sfârşitul acestui an. Am sprijinit un tânăr violonist să participe în Italia 

la un concurs, unde a luat un premiu III. A fost organizat împreună cu 

Casa de Cultură a Sindicatelor, ne-am alipit acestei iniţiative mai 

vechi, Concursul de poezie „Constantin Petcu”, la care am dat 

diplome. Am dat şi noi diplome şi premii şi nişte bani unor creatori şi 

la Concursul Naţional de Creaţie Literară „Vasile Voiculescu” şi la 

Concursul „Constantin Petcu” şi la orice manifestare culturală care 

apare; dăm diplome şi premii în bani. Şi asta vrem să facem în 

continuare. Găsim cât mai mulţi autori dornici de publicare.  

Este adevărat că am avut destul de multe reacţii negative, chiar 

în lumea poeţilor buzoieni, care au spus că anumite lucrări nu sunt 

chiar aşa de bune din punct de vedere calitativ. În primul rând, noi 

vrem să dăm oamenilor o şansă. În al doilea rând, nu cred că noi avem 

nişte critici chiar aşa de mari la nivelul judeţului nostru ca să dăm un 

verdict definitiv, infailibil, că o anumită lucrare este proastă. Asta nu 

se ştie. Să vedem cum o să aprecieze critica literară şi istoria literară 

peste ani. Sunt autori care, la un moment dat, au devenit celebri, dar 

lucrările lor de debut n-au fost chiar aşa strălucite. Deci să le dăm 

oamenilor şansa să publice mai mult, dacă publică mai mult, poate că 

la un moment dat ei ajung să publice ceva de foarte bună calitate, care 

să rămână în istoria 

literaturii române. Să ne 

gândim că de la Cenaclul 

„Alexandru Sahia” de la 

Buzău au plecat nişte 

autori care au ajuns la 

nivel naţional nişte mari 

valori, mari poeţi ai 

românilor. Dacă noi îi 

respingem pe oameni 

imediat cum ni se pare că 

ceva nu ne place, atunci s-

ar putea ca unii să fie demobilizaţi. Evident, n-am publicat lucrări 

foarte slabe niciodată şi nu vom publica lucrări foarte slabe.  
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OVIDIU CAMELIU PETRESCU 

(11.02.1953 - 28.11.2021) 
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Celor ce nu mai sunt 
 

Rondel dedicat lui Ovidiu Cameliu Petrescu 

(11 februarie 1953-28 noiembrie 2021) 

 

Prea mulţi, prea buni şi, Doamne, prea curând 

Ne pleacă înspre Ceruri visătorii, 

Lăsând în urmă cugetul flămând 

După atâţia paşi printre memorii. 

Ne vor lipsi, iar acest vers plăpând 

Al gloriei îşi plânge autorii, 

Prea mulţi, prea buni şi, Doamne, prea curând 

Îngemănaţi cu dorul şi cu zorii. 

Rămân în urmă doar frânturi de gând, 

Zadarnic se ivesc colindătorii, 

Prieteni dragi, în taină, rând pe rând, 

S-au ridicat spre înălţimi, cu norii, 

Prea mulţi, prea buni şi, Doamne, prea curând... 

 

Pr. Alexandru Pripon 
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Pentru sufletul tatălui meu 

Gabriela-Serena Petrescu 

 

      Spre deosebire de colegii săi, care l-au 

cunoscut în calitate profesională, eu l-am 

cunoscut pe Ovidiu Petrescu în calitate personală. 

Cum aș putea să rezum viața și personalitatea 

tatălui meu în doar câteva fraze? Pot să spun că 

era un om calm și caritabil, incoruptibil, cu un 

simț al umorului foarte dezvoltat, că a fost crescut 

de mătușile lui, că avea o pisică pe care o iubea 

foarte mult, că îi plăceau călătoriile, că era un tată bun, care mă înțelegea și 

mă accepta așa cum eram. Dar orice aș spune ar fi insuficient. 

      Așa că o să mă concentrez pe sfârșitul lui. Acesta a început în momentul 

în care și-a pierdut funcția de parlamentar. Corectitudinea lui exemplară îl 

făcea să nu se mai încadreze în noile curente. De atunci a început să alunece 

din ce în ce mai adânc în depresie. Singura lui consolare era Asociaţia 

culturală Renașterea Buzoiană, care-l făcea să se simtă încă util societății. 

Însă, după pensionare a devenit din ce în ce mai trist, mai retras. Asta i-a 

adus sfârșitul. Se știe de când lumea că există o conexiune strânsă între minte 

și trup. O stare psihică negativă face organismul neputincios în fața bolilor. 

      După ce a făcut infarct, m-am dus să-l recunosc. Moartea unei persoane 

apropiate e greu de acceptat. Trebuie să vezi ca să crezi că într-adevăr s-a 

sfârșit. Totuși, a fost greu, fiindcă un corp neînsuflețit nu seamănă deloc cu 

omul viu care a fost. Am mai văzut destule cadavre ale membrilor de familie, 

dar nu e ceva cu care mă pot obișnui. Aceasta mi se pare o dovadă a existenței 
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sufletului. Desigur, medicii ar putea spune că diferența e dată de încetarea 

proceselor vitale. Dar aceste procese vitale au loc în interiorul corpului și nu 

ar putea explica o diferență atât de drastică în aspectul exterior. 

      Deși știința neagă cu încăpățânare existența sufletului, nu a reușit totuși 

să demonstreze inexistența lui. Poate dacă nu s-ar mai opune credinței, ar 

reuși să dovedească faptul că omul e mai mult decât un corp. 

      La urma urmelor, credința nu poate fi ceva dăunător. Credinciosul trece 

mai ușor prin momentele grele. Deși tatăl meu avea doar incertitudini în 

legătură cu viața de apoi, eu sunt convinsă că sufletul lui a ajuns în Rai. 

Pentru o asemenea viață, orice alt sfârșit n-ar avea sens.  

Dumnezeu să-l odihnească! 

 

 
                                                   Vămile Văzduhului 
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Petrescu Ovidiu-Cameliu 

 

(n. 11 februarie 1953, Mizil, jud. 

Prahova -  d. 28 noiembrie 2021, Buzău, jud. 

Buzău), jurist, publicist, eseist, fost deputat, 

fiul lui Constantin Ştefan (de profesie 

merceolog) şi al Rozicăi (funcţionară), s-a 

născut în Mizil, dar la şase săptămâni după 

naştere, este adus la bunica din partea 

mamei, în satul Pârscovul de Jos, unde 

rămâne până la vârsta de 10 ani, când 

familia se mută la Buzău, unde locuieşte şi 

astăzi. Urmează şcoala primară în satul Runcu, comuna Pârscov, 

gimnaziul (clasele V-VI) la Liceul „M. Eminescu” şi Şcoala Generală 

nr. 5 (clasele VII-VIII), apoi  secţia umanistă din cadrul Liceului „M. 

Eminescu” (absolvent 1971, şef de promoţie). În perioada 1972-1977, 

urmează cursurile Facultăţii de Filosofie a Universităţii Bucureşti, iar 

între anii 1980-1985, Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, 

obţinând a doua licenţă. 

În martie 1972 se încadrează la UJECOOP Buzău, sectorul 

comercial, unde lucrează ca funcţionar până în 1976. Se transferă la 

Consiliul Judeţean al Sindicatelor Buzău, sectorul cultural (mai 1976 - 

septembrie 1977), la Casa de Cultură a Sindicatelor ca bibliotecar, apoi 

ca metodist (septembrie 1977-august 1983). Se încadrează apoi la 

PECO Buzău, ca şef Birou organizare, personal, învăţământ, 

retribuire, administrativ, documente secrete (august 1983-iunie 1990). 

Membru al FSN (martie 1990-iunie 1992), în urma alegerilor din 20 

mai 1990, este ales deputat de Buzău şi cooptat în Comisia de muncă, 

sănătate, protecţie socială a Adunării Deputaţilor (reales şi în legislaturile 

1992-1996, 1996-2000, 2000-2004, pe listele aceluiaşi partid, care între timp 

şi-a schimbat titulatura). Preşedinte al Organizaţiei municipale şi 

vicepreşedinte al Organizaţiei judeţene FSN. 
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Din octombrie 1992 până la 1 

septembrie 1993, este secretar al 

Biroului Comisiei pentru Apărare, 

Ordine publică şi Siguranţă 

Naţională a Camerei Deputaţilor. 

Din 12 februarie 1993  până în 

noiembrie 1996 este membru al 

delegaţiei Parlamentului României 

la Adunarea Parlamentară a 

Atlanticului de Nord (Adunarea 

parlamentarilor din ţările membre NATO), preşedinte al Grupului de 

prietenie cu Marea Britanie din Parlamentul României. 

De la 1 septembrie 1993 până în noiembrie 1996, este secretar al 

Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, fiind reales în această funcţie 

de şase ori la începutul fiecărei sesiuni parlamentare.  

În noiembrie 1996 

este reales  deputat PDSR 

de Buzău şi devine 

vicepreşedinte al 

Comisiei comune 

permanente a Camerei 

Deputaţilor şi Senatului 

pentru exercitarea 

controlului parlamentar  

asupra activităţii SRI.  

 

 

 

Membru al Comitetului Director al Grupului Român al Uniunii 

Interparlamentare, vicepreşedinte al Grupului de prietenie cu 

Finlanda, secretar al Grupului de prietenie cu Japonia, membru al 

Grupului de prietenie cu Canada. A fost unul din cei patru iniţiatori 

Liceanul 

1978. Căsătoria cu domnişoara Natalia 
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ai proiectului de hotărâre a 

Parlamentului României privind 

constituirea Comisiei de control a 

activităţii SRI (în 1993) şi 

împreună cu alt deputat este 

autorul proiectului de Lege 

privind Avocatul Poporului 

(adoptată în 1996). Din 1993 până 

în 1994, a fost preşedintele Comisiei 

speciale pentru întocmirea 

Regulamentului Camerei 

Deputaţilor. 

A fost, de asemenea, iniţiatorul proiectului privind o nouă  Lege 

a siguranţei naţionale şi al proiectului pentru o nouă lege a Consiliului 

Suprem de Apărare a Ţării. Vicepreşedinte al PDSR Buzău şi membru 

în Consiliul Naţional PDSR. Membru fondator al Institutului pentru 

Românitate şi Românistică, membru al Fundaţiei de caritate „Copiii 

Europei” Buzău. La alegerile parlamentare din 26 noiembrie 2000, a 

obţinut un nou mandat de deputat (locul III pe liste). La şedinţa de 

constituire a Camerei Deputaţilor din 15 decembrie 2000 a fost ales 

vicepreşedinte al acestui for şi şef al delegaţiei Parlamentului 

României la Adunarea Atlanticului de Nord.       

Este autorul unui 

proiect legislativ privind 

Consiliul Suprem de 

Apărare a Ţării (CSAT), în 

care se stipulează că acesta 

nu dă şi nu face legi, ci poate 

doar emite hotărâri în 

aplicarea legilor. În 2001, a 

depus la Biroul Permanent 

al Camerei Deputaţilor un 

proiect de lege privind 

gruparea serviciilor de 

Metodist şi bibliotecar la Casa de 

Cultură a Sindicatelor, între 

Constantin Irimia şi Alexandru 

Dumitrescu, directorul instituţiei 

În calitate de parlamentar, vorbind de 

la tribuna Camerei Deputaţilor. 
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informaţii şi serviciilor 

auxiliare integrate în 

sistemul naţional de apărare, 

în Comunitatea de 

informaţii, care să fie 

controlată parlamentar. În 

anul 2002 a fost decorat cu 

Ordinul Naţional Pentru 

Merit în grad de Cavaler, de 

către preşedintele Ion Iliescu. 

Din anul 2005, a fost consilier 

la Comisia pentru regulament a Camerei Deputaţilor, până la 

pensionare (15 decembrie 2015). 

Scrie literatură din liceu, debutul producându-se în anul 1970, 

în revista „Năzuinţe”, a Liceului „M. Eminescu”, unde era elev. Este 

unul dintre fondatorii publicaţiei „Foaia literară” (1980-1985), a 

Cenaclului „Al. Sahia” al Casei de Cultură a Sindicatelor Buzău, fiind 

prezent cu versuri. În anul 1990 s-a aflat printre fondatorii publicaţiei 

„Senator”, editată bisăptămânal de 

către FSN, iar în anul 1999 este 

redactor-şef al publicaţiei bilunare 

„Observator buzoian” unde publică 

articole politice. 

Din anul 2002, a înfiinţat şi a 

condus Asociaţia culturală 

„Renaşterea buzoiană” care, din anul 

2004, editează Almanahul Renaşterea 

buzoiană. A publicat articole politice 

în presa buzoiană, dar şi versuri în 

diverse publicaţii şi în acest almanah. 

Este autor al unei cărţi de eseuri politice Parlamentarii şi frizerii 

(1998), al unei cărţi de interviuri - Politica între fascinaţie şi repulsie: 

O. C. Petrescu în dialog cu Călin Gheţu (2004) -, publicată mai întâi în 

limba engleză (2002). În anul 2017 îi apare volumul de versuri, Ulise 

Actor în piesa „Omul care a văzut 

moartea” de Victor Eftimiu, alături de 

Grigore Buga, jurist, prozator. 

Sinaia 1994. Alături de Ion Raţiu 

la Seminarul Adunării Atlanticului 

de Nord 
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orb, ediţie trilingvă: română, engleză, franceză. Discret, susţine 

financiar diferite acţiuni culturale, dar mai ales editarea a peste 120 de 

volume a 60 de autori buzoieni. 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

Hoții de vise 
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NEÎNTOARCEREA 

Viorel Frîncu,  
membru UZPR 

 

     În august 1968, după 15 ani de „pribegie” prin oraşul-republică Ploieşti, 

mă reîntorceam în urbea natală, în Buzăul covrigarilor, sârbilor babicari şi  

celebrului Parc Crâng, ce se întindea cam până unde, astăzi, se află „Casa 

„Albă". Apartamentul, ce le fusese repartizat părinţilor, se afla într-un bloc 

din apropierea Şcolii Normate, înconjurat de o adevărată pădure, dar şi de o 

mare de... nămol, ce se întindea până la actualul părculeţ de lângă Prefectură, 

asezonat cu funinginea ce cădea din belşug din „furnalul” de la Pedagogică. 

     Pe vremea aceea, Buzăul părea desprins din scrierile sadoveniene, un târg 

în care nu se putea întâmpla ceva deosebit. Deşi fusesem, în fiecare an, în 

Buzău, locul naşterii mele şi unde aveam majoritatea rudelor şi de care nu mă 

simţeam deloc străin, totuşi, translatarea mea din Ploieştiul cu teatre, 

filarmonică şi „Cinemascop, în orăşelul cu cinci „Getaxuri”, două linii de 

autobuz şi celebra „Drăgaică”, ce se organiza, în iunie, pe un tăpşan, dincolo 

de actuala Sală a Sporturilor, mi-a produs o stare de nelinişte. 

     Terminasem primul an de studii la un liceu renumit din Ploieşti, - actualul 

Colegiu Naţional „Mihai Viteazu” - urmând să devin elev la Liceul „Mihai 

Eminescu”, una din instituţiile de învăţământ remarcabile ale Buzăului. 

Optând pentru secţia umanistă, la începutul anului şcolar am fost repartizat 

într-o clasă cu şase băieţi şi 22 de fete. Stingher, ca nou venit, am trecut, mai 

întâi, testul chestionarului obişnuit: de unde vii, ce ai făcut pe acolo, cum îţi 

place oraşul nostru (sic!) etc. -, după care am încercat să socializez, mai întâi, 

cu băieţii-colegi. Toţi se cunoşteau, din anul precedent, aşa că nu mi-a fost 

greu să aflu că, „ăl mai tare din parcare”, la învăţătură, este colegul acela mai 

rubicond, cu vorba rârâită şi extrem de politicos.  

     Făcea o notă disonantă cu ceilalţi colegi băieţi, mai exuberanţi şi cu un bagaj de 

expresii, uşor spus, neconvenţional. 

    Nu aş fi crezut că mă voi împrieteni cu „şeriful”, aşa cum îl apelau pe Ovidiu 

Cameliu Petrescu, colegul rubicond, mai ales după ce fusese ales şeful clasei.  

     La început, îl catalogasem drept „tocilarul” clasei dar, mai târziu, când 

găsisem oarece afinităţi comune, în domeniile care mă interesau, mai ales 
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literatura, istoria şi limbile străine, mi-am dat seama, din conversaţiile avute, 

că am multe de învăţat de la el. 

     Pe vremea aceea, locuia într-o casă, pe strada „Pompiliu Ştefu” (azi „Dr. 

Constantin Angelescu”), în apropierea Liceului „Mihai Eminescu”, şi, sub 

pretextul că sunt interesat de o problemă de istorie, m-a invitat acasă. 

     Dincolo de casa oarecum modestă, construită de nişte funcţionari, părinţii 

colegului, m-a frapat bogata bibliotecă pe care o „construise” la acea vreme. 

Fel de fel de cărţi şi publicaţii stăteau în ordine şi dezordine, peste tot. Le 

cunoştea locul pe de rost deşi, personal, nu cred că m-aş fi descurcat. 

     În timp, discuţiile pe diverse teme ne-au apropiat, ajungând, la un moment 

dat, să devin, cu „şeriful”, coleg de bancă. 

     Îmi aduc aminte, cu deosebită plăcere, dar şi cu un uşor iz de umor, că 

perseverenţa cu care studia fiecare materie şcolară, în parte, îi atrăgea, din 

partea profesorilor, încurajări de genul: „Petrescus (sic!), latinist te fac!” - 

exclama celebrul profesor de latină Vasile Cojocaru. Sau: „Tu o să ajungi, 

sigur, un chimist renumit”, „geograf”, „fizician” „matematician”, „filosof”, 

după cum îl încurajau profesorii de specialitate. 

     Cert este că, la sfârşitul liceului, când colegului meu i se prevestea o 

funcţie de „prim-ministru” (sic!), de către noi, toţi ceilalţi, a ajuns, în anul de 

graţie 1971, şef de promoţie şi numele lui, împreună cu media generală, 

încrustate cu litere aurii, pe o placă de marmură aşezată în holul liceului. 

     Soarta pare să-i fi jucat feste prietenului meu, fiindcă, în toamna aceluiaşi 

an, a ratat intrarea la facultate şi, ca urmare, s-a angajat funcţionar la o 

întreprindere comercială buzoiană, unde ţinea evidenţa ambalajelor - sticle, 

borcane, lăzi, navete ş.a.  

     Între timp, eu terminasem o postliceală, la zi, de Comerţ Exterior, în cadrul 

ASE Bucureşti, şi eram angajat la Întreprinderea de Geamuri (Gerom SA), în 

cadrul Biroului Export, iar el reuşise să devină student, la fără frecvenţă, la 

Facultatea de Filosofie (ultima promoţie). Între timp, prietenul meu, pentru 

că devenisem deja prieteni cu adevărat, întocmea, în continuare, lunar, 

celebrele şi nesuferitele „Situaţii contabile 14 şi 15”, referitoare la situaţia 

fizică şi valorică a ambalajelor din sticlă, navete şi lăzi din lemn, ş.a, într-un 

birou aflat dincolo de Iazul Morilor, ce despărţea urbea Buzăului de restul 

judeţului, cam pe locul unde se desfăşura Târgul „Drăgaica”, în dosul 

„Contactoarelor”. 

     Nu au fost puţine zilele, după-amiezele şi chiar nopţile când, împreună, 

având la dispoziţie o „râşniţă” de calculat, cu manivelă, sau în cel mai bun 
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caz, maşina de calculat a şefului, un „Mureş” cu bandă de hârtie, când 

„alergam” după un 0,05 lei, pierdut în corelaţionarea sumelor intersectate pe 

verticală, orizontală şi... diagonală. 

     Au fost momente când liantul prieteniei noastre a devenit şi mai puternic. 

Ca metodist şi bibliotecar la Casa de Cultură a Sindicatelor, dar şi mai înainte, 

am reuşit să realizăm manifestări cultural-artistice, spectacole pentru copii şi 

chiar o ministagiune de teatru. Pe vremea aceea, aveam megaproiecte 

comune: să scriem cărţi de umor, să facem spectacole de teatru, reviste literare 

etc. -, dar noi am rămas sub timpuri.  

     Imediat după 1990, ne-am înscris într-un partid, crezând că asta este 

menirea noastră, să construim o societate nouă, democratică. 

     Pentru el, cariera politică ce a urmat a fost fulminantă, pentru mine, 

aproape un fiasco. Ales deputat, în patru rânduri, dacă nu greşesc, culminând 

cu funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor (al 6-lea om în stat - n.n.), 

au arătat valoarea acestui om. A rezistat tuturor mizeriilor pe care politica şi 

presa aservită anumitor interese le-a dejectat asupra acestui om, cu riscul de 

a-şi pierde soţia, familia. 

     Dincolo de aceste vicisitudini, şi-a păstrat coloana morală verticală, cu 

regretul că ar fi putut face mult mai multe pentru politica românească pentru 

naţiune. Cu o lungă experienţă politică, cred că orice partid, deşi a fost un 

social-democrat convins, ar fi avut nevoie de un Ovidiu Cameliu Petrescu, un 

om echilibrat, cu o bogată cultură generală. 

     Jocurile murdare din culisele politicii dâmboviţene, dar şi buzoiene, pe  

care nu le-a consimţit, să le accepte şi să le fie părtaş, l-au scos pe „tuşă”, ne 

maifiind inclus pe lista candidaţilor la alegerile parlamentare din 28 

noiembrie 2004. 

     Pentru el şi familia sa au fost momente de mare cumpănă şi dezamăgire. 

Se simţea inutil, deşi fusese angajat la Camera Deputaţilor în funcţia de 

consilier. Cu greu a trecut de aceste momente grele, atunci hotărându-se să se 

dedice mai aprig culturii buzoiene. În anul 2000, fondasem, la iniţiativa lui, 

Asociaţia „Renaşterea buzoiană”, după care scosesem un prim almanah; deja 

începuse să acorde sponsorizări pentru editarea unor cărţi ale autorilor 

buzoieni, premii la diverse concursuri literare. 

     Astfel, a continuat, până în ultima clipă, să fie de folos comunităţii, prin 

aceste demersuri culturale, dar şi demararea unor proiecte personale privind 

realizarea unor lucrări de larg interes. 

     Din păcate, cu excepţia volumului de poezie Ulise orb, ediţie trilingvă 
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(Editura RAFET, 2017), celelalte cărţi au rămas în diferite stadii de finalizare, 

una sau două dintre ele, obligându-mă în faţa familiei, să le duc la bun sfârşit, 

mai ales că am colaborat la toate acestea. 

     Sunt convins că bunătatea sa l-a ucis. Ultima carte pe care a sponsorizat-o 

a fost a unui autor râmnicean, la lansarea căreia am participat, în ziua de 29 

octombrie 2021, la Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu”. 

     După aceea a urmat calvarul: ne-am îmbolnăvit de COVID-19, eu mai 

uşor, el într-o stare gravă. A stat internat în spital, cu mască, perfuzii şi 

injecţii, timp de trei săptămâni. În toată această perioadă, am vorbit, aproape 

zilnic, la telefon. Avea o voce de om resemnat, care nu mai credea în viitorul 

său. După externare, evenimentele s-au precipitat: urmările Covidului i-au 

afectat unele comorbidităţi anterioare, astfel că, duminică, 28 noiembrie 

2021, orele 6, 30, s-a întâmplat să fie NEÎNTOARCEREA celui care mi-a 

fost prieten de peste 50 de ani. 

     Mă simt obligat să duc mai departe memoria prietenului de o viaţă - Ovidiu 

Cameliu Petrescu - alături de familia sa şi a prietenilor care l-au cunoscut şi 

apreciat.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ultima apariție în public. Sâmbătă, 29 octombrie 2021, 

Râmnicu Sărat, la lansarea volumului „Între Eros şi 

Thanatos”. 

De la stg. la dr.: Ovidiu Cameliu Petrescu, Grigore Leaua şi 

Vasile Ghinea. 
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Ovidiu Cameliu Petrescu – reper și 

blazon 
 

Nicolae Gâlmeanu, membru USR 

     
       Mă încumet, cu greu, să mă exprim dintr-un adaos 
de reverberații, de greiere gâtuit al unei toamne târzii, 
după o veste transmisă telefonic de nelipsitul publicist din 
spiritualitatea buzoiană, Viorel Frîncu, că drumul 
colegului său de liceu și al prietenului nostru de viață, 
Ovidiu Cameliu Petrescu, s-a încheiat. De pe peronul 
acestei stații existențiale, floral încercănate de gargara 
pandemiei umane, fragilitatea ființei liber-cugetătoare, 
potențate de Primul Cuvânt, a fost atinsă, fără nicio 
mângâiere de aripă pământească, și de pandemia 
medicală.     

     Licențiat în filozofie și în drept, parlamentar social-democrat, după 1990, în 
Camera Deputaților, autor al proiectului de lege privind Avocatul Poporului, inițiator al 
proiectului pentru o nouă lege a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, membru 
fondator al Institutului pentru Românitate și Românistică, membru al Fundației de 
caritate „Copiii Europei”, Buzău etc., Ovidiu Cameliu Petrescu se desprinde, prin 
pensionare, în anul 2015, de faza politicului și se întoarce cu nostalgie în zona 
literaturii din tinerețe. 
     Fostul elev al Liceului „Mihai Eminescu” fondează publicația „Foaia literară” a 
Cenaclului „Al. Sahia”, al Casei de Cultură a Sindicatelor Buzău, iar din anul 2002 
înființează și conduce Asociația culturală „Renașterea buzoiană”.  
     Începând din anul 2004, editează, anual, almanahul „Renașterea buzoiană”, în 
care sunt înscrise nume de scriitori și de oameni de cultură, din matricea spațiului 
buzoian, girați, după valoarea lor, și de bonomul Ovidiu C. Petrescu. 
     Este atras, uneori, prin eseuri/pamflete politice, vezi „Parlamentarii și frizerii”, ori 
prin poezii mature, ale „primelor iubiri”, ale căror semnale le redescoperă dăinuind în 
sinele său și în lumea pe care a străbătut-o, fără să fi uitat nimic. 
     Jovial, bucurându-se întotdeauna de orice revedere după așteptări introvertite, 
silențios, într-un zâmbet pictural care crea armonie în jur, aprofundând prezența 
prieteniei, Ovidiu Cameliu Petrescu dospea aluatul sacru care devenea pâine în 
privirea arderii sale. 
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     Întâlnirile mele cu el și cultura sa erau rare, după un detaliu uman greu de  descoperit în  
cotidian, gena sa spirituală depășea cu mult spațiul comunității existențiale. 

 
Pârscov. 9 octombrie 2021. După acordarea premiilor la cea de-a XXXIII-ediţie  

a Concursului Naţional de Creaţie Literară „V. Voiculescu”. 
Ovidiu Cameliu Petrescu - al nouălea, de la stânga la dreapta 

 
     Inserțiile culturii sale socio-profesionale nu l-au îndepărtat niciodată de latura 
creației ce l-a atras cu mult mai emblematic și căreia i-a fost, după o metrică lexicală 
voiculesciană, toată viața „surugiu la cuvinte”. Dar timpul său n-a mai avut răbdare și 
i-a oprit venerația pentru călătoria gutenbergă. 
     În sfârșit, pentru cei care l-au cunoscut va rămâne însă păstrată și nedezlegată 
trăirii sale, o pildă tăioasă a judecății omului din rezerve marginalizate de timp: „acolo 
unde întreaga viață nu e decât teamă, moartea e cea mai de dorit”, dramatică 
meditație despre viață și moarte. 
     Ce resorturi de optimism să mai fi avut și ce zestre să fi pierdut, ori cheltuit, dacă 
dintr-un moment istoric belicos, nu atât de departe de zilele noastre, el revine recurent 
cu aceeași aproximativă sintagmă persiflantă „România pe drumuri”... 

Odihnă veșnică! 
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Pr. prof. dr. Mihail MILEA 

  
 Unul din marile daruri cu care Dumnezeu 

a blagoslovit poporul român este numărul mare 

de sfinţi români, ştiuţi şi neştiuţi de noi, care 

strălucesc precum stelele pe bolta cerească a 

Bisericii. Printre aceştia, la loc de mare cinste se 

află Sfântul Mucenic Sava, unul dintre primii 

martiri creştini care a trăit şi a pătimit pe 

meleagurile Buzăului. 

 În vechile calendare bisericeşti i se spune 

„Gotul”, nu pentru că era got de neam, ci pentru 

că el a trăit în ţinuturile din sud-estul ţării noastre, 

unde în veacul al IV-lea se aflau goţii – popor 

migrator care pusese stăpânire pentru o vreme pe aceste meleaguri, unde a vieţuit 

şi Sfântul Mucenic Sava. 

 Faptul că Sfântul Sava era străromân se vede clar atât din Actul martiric, 

cât şi din corespondenţa purtată între Sfântul Vasile cel Mare cu Betranion – 

Episcop de Tomis, şi cu guvernatorul Sciţiei Minor: Junius Soranus, unde se fac 

multe referiri la credinţa creştină a strămoşilor noştri. 

 Sfântul Sava s-a născut în jurul anului 334, într-un sat din ţinuturile 

buzoiene, nu departe de râul Mouseos, numit astăzi Buzău. El a avut marea 

fericire să se nască într-o familie de părinţi creştini care, deodată cu hrana 

trupească, i-au dat-o şi pe cea sufletească, îndestulându-l cu cuvântul lui 

Dumnezeu, care a rodit însutit în inima lui, aprinsă din copilărie de dorul lui 

Hristos. Precum doreşte cerbul apa izvoarelor, aşa dorea de mult Sava să se 

împărtăşească cu cele Sfinte în biserică. 

 De mic copil a avut această înclinaţie spre viaţa religioasă, trăind 

asemenea unui monah în sfinţenie şi ascultare de Biserică. Duhovnicul lui era 

preotul Sansalas – părintele satului, al cărui nume era foarte cunoscut până în 

Dobrogea, unde avea multe rude, la care găsea ocrotire şi sprijin sufletesc când 

se porneau persecuţiile împotriva creştinilor. 

 Dumnezeu l-a înzestrat pe Sava din pruncie cu darul cântărilor religioase, 

fapt pentru care preotul Sansalas l-a apropiat foarte mult de Biserică, folosindu-l 
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ca dascăl, desfătând auzul creştinilor ce luau parte la oficierea slujbelor 

religioase. Orice dar trebuie folosit spre slava lui Dumnezeu şi mângâierea celor 

din jur. 

Atunci când, din diferite motive, nu se săvârşea Sfânta Liturghie în satul 

său, Sava pleca într-o cetate din apropiere – probabil oraşul Buzău de astăzi, unde 

slujea preotul Gutticas. Cu trecerea timpului, Sava sporea tot mai mult în cele 

duhovniceşti. 

 În Actul martiric alcătuit de un 

reprezentant al Bisericii din Goţia, din care făcea 

parte, se arată că era „drept în credinţă, cucernic, 

gata spre toată ascultarea cea îndreptată, blând, 

simplu la cuvânt, dar nu în cunoştinţă, vorbind 

tuturor paşnic despre adevăr, făcând să tacă pe 

păgâni, nesemeţindu-se, ci purtându-se cum li se 

cuvine celor smeriţi, liniştit şi negrăbit la cuvânt 

şi foarte râvnitor în tot lucrul bun”. 

 Hrana lui era postul şi rugăciunea, la care 

adăuga cuvântul Evangheliei lui Hristos. Era bun cu 

toată lumea, încât toţi cei din sat îl iubeau, ba chiar 

şi goţii care stăpâneau aceste ţinuturi şi încă nu erau 

creştini. Imediat după edictul de la Milan, dat la 

anul 313 de împăratul Constantin cel Mare, a urmat 

o perioadă de linişte religioasă şi de refacere a vieţii 

bisericeşti. Creştinii ieşeau din catacombe la lumină, slujind lui Hristos. 

 Însă, după moartea împăratului Constantin cel Mare, a urmat din nou un 

puternic val de persecuţii împotriva creştinilor. Goţii păgâni conduşi de Atanaric 

au declanşat represalii puternice şi împotriva creştinilor din ţinuturile stăpânite 

de ei. Păgânii le impuneau creştinilor să mănânce din cărnurile jertfite idolilor. 

Acei creştini care refuzau acest lucru erau foarte crunt persecutaţi şi chiar 

omorâţi. 

 În asemenea mare încercare, unii păgâni, binevoitori, sfătuindu-se între 

ei, ofereau unor creştini, rude cu ei, în faţa persecutorilor şi în public, carne 

nejertfită în loc de carne jertfită idolilor, spre a-i păzi pe ai lor neîntinaţi şi a-i 

înşela pe prigonitori. 

 Sfântul Sava a refuzat categoric acest compromis plin de vicleşug, 

spunând tuturor în public: „dacă cineva va mânca din cărnurile acelea, fie şi 

nejertfite, acesta nu poate să mai fie creştin”. 

 Prin aceasta, Sfântul Sava căuta să-i ferească pe creştini de căderea în 

cursa diavolului „care urlă ca un leu, gata să-i înghită chiar şi pe cei aleşi” (I 

Petru 5, 8). Într-o altă împrejurare, păgânii, dorind să-i salveze pe prietenii lor 

creştini, erau gata să jure că în satul lor nu este nici un creştin. Dar Sava le-a 
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spus: „pentru mine să nu jure nimeni, căci eu sunt creştin”. Credinţa lui era 

puternică şi înflăcărată. 

            În anul 372, nefiind slujbă religioasă de Sfintele Paşti în această zi, 

deoarece preotul Sansalas şi mai mulţi creştini se refugiaseră din pricina 

persecuţiilor în sudul Dobrogei, Sava a plecat într-un oraş din apropiere să 

serbeze Învierea lui Hristos împreună cu preotul Gutticas. 

 Pe când mergea pe drum, i s-a arătat un bărbat foarte înalt şi strălucitor 

la faţă, care i-a zis să se întoarcă în satul lui, la preotul Sansalas. Dar Sava i-a 

răspuns că preotul Sansalas nu este în sat, fiind plecat în Sciţia Minor şi a mers 

mai departe spre preotul Gutticas. 

 Deşi afară era foarte frumos, dintr-o dată se porni o zăpadă imensă, care-

i astupă drumul ca să nu mai poată merge mai departe. Atunci Sava a înţeles că 

voia lui Dumnezeu este de a se întoarce cât mai degrabă în satul lui, unde sosise 

între timp preotul Sansalas pentru a săvârşi slujba Sfintelor Paşti credincioşilor 

care mai rămăseseră. 

 Când s-au revăzut Sava cu duhovnicul Sansalas, s-au bucurat foarte mult 

că i-a ajutat bunul Dumnezeu să mai slujească încă o dată împreună de Sfintele 

Paşti. 

            În preajma Sfintelor Sărbători s-a pornit un nou val de persecuţii 

împotriva creştinilor. Păgânii umblau din sat în sat, căutând pe cei care 

mărturiseau credinţa în Hristos, pentru a-i face să se lepede de Taina Botezului. 

În a treia noapte după Paşti, Atanaric prigonitorul a năvălit în sat cu o ceată de 

tâlhari şi l-au aflat pe preotul Sansalas cu dascălul său Sava, ce se odihneau după 

o noapte de priveghere şi de cântare lui Dumnezeu. 

 În semn de dispreţ, acei păgâni i-au dezbrăcat şi i-au lovit cu nuiele şi 

bice, arătând multă cruzime, lăsându-i aproape fără suflare. Dumnezeu le-a dat 

tărie şi răbdare în aceste încercări, încât, făcându-se ziuă, Sfântul Sava zicea celor 

care îl prigoniseră amarnic: „Oare nu m-aţi purtat voi prin locuri arse, prin 

ascuţişurile cioturilor bătându-mă? Vedeţi, însă, dacă pe trupul meu am 

vânătăi pe rănile pe care mi le-aţi făcut!”. 

 Dumnezeu, Care face minuni şi are grijă de aleşii Lui, l-a tămăduit îndată 

pe Sfântul Mucenic Sava de toate rănile pricinuite de prigonitori. Aceştia l-au 

legat apoi pe Sava între două osii metalice foarte grele, unde l-au lăsat să se 

chinuiască o noapte întreagă. Între timp, prigonitorii adormind, o femeie care s-

a sculat dis-de-dimineaţă pentru a găti bucatele celor din casa ei, s-a dus şi l-a 

dezlegat. Deşi era liber, el nu a fugit, ci, dimpotrivă, a rămas în apropiere, ajutând 

acea femeie în munca ei. Dimineaţa, când a aflat Atanaric despre acel fapt, a dat 

poruncă să i se lege mâinile şi să fie atârnat de o grindă a casei. 

 Nici aceste chinuri nu l-au făcut pe Sava să se lepede de Hristos, ci, 

dimpotrivă, şi mai mult îl întăreau. Atunci când un prigonitor a aruncat în el cu 

un drug de fier, toţi credeau că Sava a murit, dar el, sculându-se, Îl slăvea şi se 
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închina lui Dumnezeu spunând: „Aceasta m-a durut atât de mult, de parcă m-

aţi fi lovit cu un fir de lână”. 

 Atanaric, văzând că nu poate să-l facă pe Sava să renunţe în nici un fel la 

credinţa lui în Hristos, a dat poruncă să-l înece în apa Buzăului. Auzind acestea, Sfântul 

Sava a strigat de bucurie: „Binecuvântat eşti Doamne şi preamărit este numele 

Tău, Iisuse, în veci. Amin! Căci Atanaric se osândeşte la moarte veşnică şi 

pierzanie, iar pe mine mă trimite la viaţa cea pururea fiitoare, căci astfel a 

binevoit Dumnezeul nostru”. 

 Soldaţii lui Atanaric, văzând frumuseţea şi nevinovăţia acestui tânăr creştin 

Sava, au încercat să îl salveze de la înecare, motivând că stăpânul nu va şti dacă acesta 

va fi lăsat liber de către ei. Auzind Sava aceste cuvinte, le-a zis: „La ce vă folosesc 

aceste cuvinte? Faceţi cum v-a spus stăpânul vostru. Eu văd dincolo de râu ceea 

ce voi nu puteţi vedea. Îi văd pe cei ce trebuie să primească sufletul meu şi să-l 

ducă în locaşul măririi; aşteaptă numai momentul când va fi despărţit de trupul 

meu”. 

 Prigonitorii l-au luat şi l-au afundat în apa Buzăului, căci avea legată de gât o 

greutate mare. Murind astfel, prin apă şi prin lemnul ce îi era legat de gât, se exprimă 

prin acest fel cele două simboluri ale mântuirii oamenilor: Botezul şi Crucea. După ce 

Sava şi-a dat duhul, oştenii l-au scos din apă şi l-au lăsat afară neîngropat. Venind 

creştinii din apropiere, i-au luat trupul său sfânt şi l-au îngropat cu multă evlavie. 

 Vestea despre sfinţenia vieţii şi curajul credinţei Sfântului Sava s-a răspândit 

foarte repede până în Asia Mică, în cetatea Capadociei, unde slujea Sfântul Vasile cel 

Mare, care a scris îndată o scrisoare lui Junius Soranus, să mijlocească pe lângă 

episcopul Betranion pentru a primi moaştele Sfântului şi a le aşeza în cetatea sa. 

             Moaştele Sfântului Sava au fost însoţite de o scrisoare a Bisericii din Goţia 

către Biserica din Capadocia, în care se spunea printre altele: „Aveţi grijă să săvârşiţi 

Sfânta Liturghie în ziua când preafericitul martir Sava a fost încoronat fără să fi 

cunoscut ceilalţi fraţi, pentru care toată Biserica Ortodoxă şi Apostolică să laude 

şi să binecuvânteze pe Domnul Care a binevoit să preamărească pe slujitorii Săi”. 

 Sfântul Sava este un mărturisitor al credinţei poporului nostru şi între alte 

neamuri. Ne bucurăm că din neamul nostru, Dumnezeu a ales această mlădiţă altoită 

în Trupul lui Hristos, care este Biserica. 

 El este un neîncetat rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi, creştinii. Prin 

cinstirea Sfântului Mucenic Sava, noi de fapt Îl cinstim pe Dumnezeu, Care este 

minunat întru Sfinţii Săi.  

 La ora actuală, moaştele Sfântului Sava de la Buzău se află, întregi, la 

Mănăstirea Lesje din Serbia, mănăstire aflată la aproximativ 200 de kilometri de 

graniţa Serbiei cu România. Aici au ajuns în anul 2015, prin strădania Părintelui 

Iovan Marcovici de la Mănăstirea Lesje, care le-a primit de la domnul Michael 

Hesemann, un apropiat al Papei Ioan al II-lea. Domnul Hesemann, specialist în istoria 

veche a creştinismului, profesor catolic şi admirator al Bisericii Ortodoxe, le-a 

descoperit într-o bisericuţă aproape de Genova (Italia), alături de moaştele 
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Sfântului Flavian şi ale Sfântului Emilian. La această bisericuţă, moaştele fuseseră 

aduse de cruciaţi de la Constantinopol în secolul al XIII-lea,. 

 Moaştele Sfântului Sava de la Buzău au fost confirmate ca autentice de către 

profesorul Michael Hesemann, iar raportul antropologic preliminar, efectuat de un 

institut de specialitate din Londra, privind aceste moaşte, confirmă că este vorba de un 

sfânt din secolul al IV-lea, care a suferit moarte martirică. 

 
 Mai multe amănunte despre descoperirea moaştelor Sfântului Sava de la 

Buzău se găsesc în cartea semnată de Sava Bogasiu: „Jurnalul meu cu Sfântul Sava 

de la Buzău. 105 zile împreună cu şi despre Sfântul Mucenic Sava de la Buzău: 

confesiuni, corespondenţă, experienţe duhovniceşti, gânduri, dorinţe etc.” 
(Buzău, Editura Editgraph, 2020). 

 O altă carte referitoare la Sfântul Sava este romanul „Sansalas” (autor Sava 

Bogasiu; apărută la Buzău, la Editura Alpha MDN în 2008). Aici tema centrală este 

ducerea moaştelor Sfântului Sava din Buzău în Capadocia, unde au fost cerute de 

Sfântul Vasile cel Mare în secolul al IV-lea. Romanul a fost tradus în mai multe limbi: 

engleză, greacă, rusă, arabă, italiană, germană, sârbă, turcă. 

 De asemenea, merită cercetată şi cartea: „Sfântul Sava de la Buzău într-un 

acatist întreit” (semnată de Sava Bogasiu şi apărută la Buzău, la Editura Alpha MDN 

în anul 2017). 
 
Preot profesor doctor Mihail Milea /Uniunea Scriitorilor din România/Uniunea 

Ziariştilor Profesionişti 
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     ÎNTÂIETATEA ESTETICĂ A LUI ION GHEORGHE 

 

Gheorghe POSTELNICU 

 

Când au apărut volumele lui Ion 

Gheorghe (născut la 16 august 1935, în satul 

Florica din comuna Mihăileşti, judeţul Buzău) 

din perioada 1967-1970, critica literară a intuit 

că poezia românească va cunoaşte o regenerare 

a modernismului prin filtrarea în manieră 

suprarealistă a tărâmului originar şi folcloric. 

Pentru prima oară se făcea programatic poezie 

din substratul autohton, în vreme ce oamenii de 

ştiinţă începeau dezbaterea în jurul 

originismului. Vasile Pârvan scrisese în 1911 

„Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului 

daco-roman”, în 1926 „Getica”, iar în 1928, 

„Dacia. Civilizaţiile antice din regiunile carpato-dunărene”. Şi Lucian Blaga 

dăduse în 1921 un nou impuls mişcării de renaştere spirituală dacică prin 

publicarea unor texte importante („Paşii profetului”, „Revolta fondului 

nelatin” şi „Zamolxe, mister păgân”). Studiile au revelat existenţa unui tezaur 

literar protoromân care s-a dezvoltat neîntrerupt după retragerea aureliană, 

mai cu seamă în jurul Tomisului. Aşa a prins contur teza repetitivă a 

Bizanţului înainte de Bizanţ, numită şi renaşterea isihastă din mileniul tăcut, 

când creaţia devine preponderent populară. Mitropolitul Nestor Vornicescu, 

Ioan G. Coman, Artur Silvestri au construit concepte ca leitmotivul Kogaion, 

Umbra lui Brâncoveanu, Amprenta lui Cantemir. Cu o mândrie de trubadur 

medieval, scriitorul Ion Gheorghe a considerat încă de la începutul activităţii 

sale cuvintele drept mărturii incontestabile ale orizontului mitic, presărând 

mistere printre versuri, coduri pentru a fi descifrate. Părea a sugera o lectură 

ritualică asemănătoare unor săpături arheologice în care calitatea cerută este 

răbdarea. Când vine vorba de vocabularul său poetic se invocă imediat 

„cuvântul ca forţă a naturii”. Prin puterea conferită logosului primordial, care 

e „cuvântul de izvor al cuvintelor” (A. Martin). Cunoaşterea raţională se 

realizează prin cuvânt, dar dincolo de realitate începe aventura logosului, 

infinită, nevăzută, tragică. Menirea poetului e să lumineze lumile trecute, 

protoistoria, străvechile origini. Acolo fantasticul este proiectat peste real 
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printr-o tehnică a diviziunii repetate în care cuvântul se înghite succesiv pe 

sine.  

În acest fel s-au născut atitudinile primordiale la care trebuie să se 

întoarcă, pentru a supravieţui, civilizaţia actuală. Limba română a păstrat în 

toponimie trăsăturile gramaticii universale. Ea ar deţine şi pârghiile 

ontologice pentru acceptarea limbii unice în Europa şi a înfăptuirii reale a 

ecumenismului. Cuvântul valah trebuie considerat cifru al logosului universal, 

întrucât reprezintă arhetipul graiului uman articulat (G. L. Teleoacă). 

 Programul liric, în forma lui teoretică („Cultul zburătorului”, 

„Cogaioanele”) şi aplicată („Megalitice”, „Noimele”, „Dacia Feniks”, 

„Scripturile”) a continuat peste ani, fiecare piesă susţinând temeinic edificiul 

operei care străpunge timpul într-o manieră cu totul şi cu totul personală. Semnele 

arhaicului se află peste tot, ca nişte „lăzi cu zestre”, „sicrie de gresie”, „mătci de 

râu pline de cripte”. Elementaritatea, dacă ştii să o descifrezi, construieşte o nouă 

mitologie poetică în care rolul principal îl primeşte fabulosul. Instrumentele literare 

au fost de cele mai multe ori improprii spectacolului obişnuit, de aici crearea unui 

complex de inferioritate pentru cititorul ocazional. Colosul liric se lasă dezvelit 

doar privirii celor iniţiaţi, pentru că ancestralul e un câmp complicat poetic, dens, 

cu adiacenţe cosmice, cu mentalităţi magice, străvechi şi indestructibil, dar şi 

halucinant. Strămoşii se reîncarnează în urmaşi şi asigură ciclicitatea existenţei. 

Este un model primar al alegoriei, în care poetul se înscrie cu fermitate. Din acest 

punct de vedere cele mai relevante rămân poemele din „Noimele” (1976) care 

prelungesc zeificarea imanentului din „Megalitice” (1972) şi chiar din „Mai mult 

ca plânsul. Icoane pe sticlă”(1970), instaurând definitiv „jaloanele introspecţiei 

obsesive a tărâmului originar, din străfundurile căruia are credinţa că aduce dovezi 

de netăgăduit” (Alex. Oproescu). Ar fi fost de aşteptat ca această operă de o noutate 

absolută să stârnească un interes aparte în rândul criticilor şi istoricilor literari. 

Cantitatea ridicată a celor 29 de cărţi însumând aproape 8000 de pagini să-i fi ţinut 

departe pe cercetători? Dar, în primul rând, ceea ce i-ar putea ajuta pe aceştia este 

caracterul său unitar, după care vin atitudinea modernă, incitantă, liberă de orice 

grandilocvenţă, naturalul pe care-l respiră, scriitorul-arheolog reuşind să adapteze 

teoria cu un vocabular care singur constituie o capodoperă.  

 Al. Piru, punând la îndoială suprarealismul folcloric al lui Ion 

Gheorghe, îl considera „prozaic şi prolix, lipsit de capacitatea de a ridica 

mitologiile lui la o semnificaţie” (în „Poezia românească contemporană”, II). 

Astrid Cambose („România literară” nr. 49/2009) crede că e vorba de un filon 

poetic aluvionar şi de o „nebunie autentică a acelor forme în care i se toarnă 

gândul când evocă presupusele divinităţi ale preistoriei trace”. Ion Negoiţescu 

(în „Analize şi sinteze”) remarca însă mitologia personală, starea mitică 
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perpetuă păstrate în limite poetice. Cornel Regman (în 1976) disocia două 

direcţii: mitologia subiectivă ilustrată de vol. „Vine iarba” şi una obiectivă 

(de la „Zoosophia” până la „Megalitice”), socotind „Mai mult ca plânsul” 

volumul cel mai unitar şi împlinit pe plan stilistic. Unul din admiratorii 

creaţiei lui Ion Gheorghe a fost prozatorul Eugen Barbu care îl declara „cel 

mai mare poet contemporan, pe care chiar dacă critica nu-l recunoaşte ca 

atare, va fi silită s-o facă vreodată”, dar nici el nu-i trece cu vederea 

discursivitatea şi dilatarea. Într-un comentariu mai amplu al lucrării noastre, 

„Opera lui Ion Gheorghe” (Editura LORILAV, 2010), profesorul Adrian 

Dinu Rachieru („Ion Gheorghe sau căderea în timp”, rev. „Contemporanul. 

Ideea europeană” nr. 1 / 2012) afirma că „poetul în cauză, spirit polemic, 

vădind robusteţe şi îndărătnicie ţărănească, inflexibil om de stânga, aderând 

organic, refuzând convertirile este, actualmente, un refuzat”. După cum, Adrian 

Marino, într-un jurnal publicat postum („Viaţa unui om singur”, 2010), punând în 

prim-plan omul, îl socoteşte pe acesta „grobian şi patetic, obtuz, agresiv şi 

dogmatic” (pag. 123). De neimitat, de neîncadrat, rezistând printr-un lirism 

rapsodic de tip rural potenţialului liric nativ (M. Mincu), antisentimental în 

expresie, posesorul unui mod particular de gândire la scară enormă explicabil prin 

absenţa totală a pasiunii pentru detaliu şi miniatură, speculând spaţiul plasmatic al 

unei mitologii bănuite (M. Popa), iată opinii care ar sugera o bibliografie critică 

variată, dar nu suficient de bogată, deşi întâietatea estetică şi deplina bogăţie a 

filonului i-ar da dreptul să o aibă. Motive de speranţă există, ştiind că în destule 

cazuri teoriile excepţionale se impun mai greu. Credem că cercetarea actuală, 

preferând să se relaxeze când e vorba de opere vizionare, va consolida o autoritate 

literară cu un câmp larg de aplicaţie. 

 Activitatea domniei sale cuprinde în fond trei etape. Cea dintâi aparţine 

pâinii, rândunelelor, ierbii şi fiinţelor năzdrăvane. Începe în 1957 („Pâine şi sare”) 

şi se încheie 11 ani mai târziu („Vine iarba”), fiind urmată de perioada obârşiei şi 

a începutului absolut, deschisă de „Cavalerul trac” (1969) şi încheiată cu „Dacia 

Feniks (1978). Ultima etapă, scripturală şi parabolică, este ilustrată de „Cenuşile” 

(1980) şi se încheie cu reeditarea „Elegiilor politice” (2002). „Cultul 

zburătorului”(2004), lucrare amplă interpretând corpurile litice deţinute la 

Sărăţeanca şi suitele de semne de pe monede, limpezeşte sistemul. 
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VIAȚA POETULUI ION GHEORGHE S-A OPRIT LA 

 86 DE ANI 

(1935-2021) 

 

„Chiar dacă pare o glumă, 

opera lui Ion Gheorghe, atât de 

generoasă în proporţii, este 

foarte concentrată. Criticul 

trebuie să decomprime o poetică 

originală care nu se poate 

măsura cu mărimile analizei 

obişnuite, fiind vorba de o 

metaalcătuire la limita 

contingentului şi a istoriei recompuse. Abia după ce am reluat 

analiza volumelor importante ne-am convins definitiv de coerenţa 

acestei opere gigantice aflate în stare de consistenţă şi rezistenţă. 

Agregarea nu mai putea fi pusă la îndoială, pentru că agregarea 

este elementul care înfruntă timpul” (Gheorghe Postelnicu, 

„Ultimul poet dac”, Editura EuroPress Group, 2) 

 
ŢĂRANII AROGANŢI 

(fragment) 

La băile sărate, la izvoare de ape medicinale, 

Umblau staţiunea, doi câte doi sau în grupuri 

Alcătuite pe satele din care-au venit; solemni 

Şi încrezuţi ştiau să ia la întrebări 

Pe cei ce nu-i cunoşteau ori se arătau mai rău 

Îmbrăcaţi: se apropiau scrutându-te, boiereşte 

Cu mâinile la spate; de parcă ai fost intrat 

În curtea armanului lor şi te-au prins 

Pe moşie, furând un sac de porumb; 

De la dormitor şi până la cantină se plimbau 

Printre chipuri de piatră cioplite: muieri 
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Cu pulpele cât iepele, cai înhămaţi la     

    cvadrigă 

De calcar cochilifer, purtând un zeu 

Dintotdeauna, de nicicând: însă de-ai lor,  

Ţărani sculptaţi drept idoli, nu s-au văzut 

În stabilimentul termal...  

Doar ei au fost propriile lor monumente; 

Zeii celei de-a doua jumătăţi istorice 

 

A secolului douăzeci; umblând prin valea  

                                               aceasta 

Cu spitale, căzi cu saramură, piscine 

Cu leşii puţind a pucioasă şi creolină, 

Îşi căutau locurile pe unde să împietrească 

Populând aleile şi parcul cu statui 

De-a gata: scutind ţara de plăţile-n ţuică 

De Cislău şi brânză de Meteleu, datorate 

Domnilor sculptori care se zbenguiau 

Cu iepele lor de muieri prin tabăra  

De cioplitori de la mănăstirea Ciolanu. 

 

„Codul artistic al lui Ion Gheorghe a 

absorbit caracteristici din toate mişcările 

literare contemporane. Cărţile sale pot fi 

considerate ficţiuni istorico-literare greu de 

încadrat, dar şi mai greu de combătut. Poate 

că Ion Gheorghe, ca şi André Malraux şi 

George Orwell, a visat estetic să dea 

literaturii politice caracteristicile artei, 

sterilizând-o de profetism şi ipocrizie. Va 

reuşi cineva să ridice cortina dintre realitate 

şi himeră, dintre obiectiv şi subiectiv” (Gh. 

Postelnicu, „Opera lui Ion Gheorghe”, 

Editura LORILAV, 2010). 
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poesis         
                                   Dumitru Ion DINCĂ                            

 

                   Caravane ale inimii 
 
Te-ntreb deseori umbră despre simfonia sferelor 

A păcatului aripii de-a trece de la o ființă la alta 

A punctului în care întrezărești numai tu sângele 

Lacrimii din cenușa albastră-a firului de lumină 

Atât cât păianjenul fără de care pânza e doar un 

 Nufăr pe orbita lumii tu umbră cari și duci 

 Caravane de inimi iată mușcă din artere 

 Un ienicer al trimisului orb cale de trei împărății 

 Ierburi de leac să aprinzi la polii apusului 

 Acolo unde zborul sedus e de carnea adusă de corbi 

 fărădelegi ai strigat-o cum invocai ritmul planetelor 

 să miște alte comete spre pântecul tău din care 

 știai că urmează să nască un semizeu 

 distrugător ai implorat lumina să vină la tine 

 superb dans al umbrelor când soarele ia foc și lumea 

 nu mai cunoaște legile așteptării proscrisului. 

 Doar tu umbră pasărea mea ascunsă 

 sub grinda luminii mai sprijineai doar cu o aripă numai 

 cupola minunii. 

 

                                       În eclipsa de sânge 
 

Între două lacrimi rază de rouă te-am iubit 

pescuitor de crini în marea de năvoade a soarelui 

câinii iernii bătrâni amușinau clipa 

când aripa doar încerca să coboare mai lin 

zborul ei crunt se frângea deseori ocolind 

ramura de măslin să nu împieteze deșertul 

acolo unde urma să coboare nu lacrima 

ci trupul meu 

câtă lume bântuia între umbrele mele mai line 

ca glonțul coralilor neputincios te-am împins 

din nou către lacrima valului rază de pasăre 

lujer al tainei măsurând aproapele nostru 

e mult prea aproapele blândule ger al iubirii 
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vamă perechea atolului scăpat din  

coșmarul oceanului acolo unde urma  

să reînvie mireasa adâncului 

a zborului frânt în eclipsa de sânge. 

 

                                                Alb 
 
 Și vine zăpada pasărea mea cuibul greșelii de jar 

 unde-mi alungi bucuria durerii unde mai ești 

 pasărea mea doar taine ascunzi 

 alb peste toată întinderea doar alb 

 și penele tale într-o aglomerare de pești 

 nu te-ai rupt pasăre să-ți fie cadavrul doar 

 emisfera cu care tu iar mă întârzii 

 hohote de comete în calea noastră lactee. 

 

                  Tribut pentru tot 
 
 Pe cine să cert trup și umbră că doar tu 

 ai izbândit în constelații 

 pe cine pasărea mea să-l pun  

 la zidul plângerii să-l care după 

 vocalele noastre doamna mea 

 doar tu m-ai-nvățat unda zborului 

 fără de aripi sângele scheletului 

 atârnă de alte cruci  

 și-atunci pentru ce umbra mea  

 mă divulgi și m-alungi. 

 Eu dau din nou tribut pentru tot 

 umbră atâta-mi de frumoasă 

 ca o legendă în care șoimul te alintă 

 cum lujerul de grâu marea coasă. 

 Pe mine acum mă-npinge darul 

 bătrânului care am fost și-atâta 

 mister ne-nconjoară că pentru cel care     

     vineri  

 are atâta marele rost. 

 Marea umbră mama nu știe 

 dar numai ea priveghează 

 iluminarea târzie. 

  



Renașterea Buzoiană/Almanah 2022 

38 
 

 

Oraș inundat de dropii 
 

 Mă trezesc deseori cu orașu-n care trăiesc inundat de dropii 

 râuri de aripi în loc de străzi 

 pe care casele stau precum fulgii 

 așezate în ramuri de pene, aripi de ape 

 și copleșitoare miresme de ierburi 

 aduse cu ele din imensitatea câmpiei 

 minusculi solzi îmi apar 

 înfășurând cu blânda lumină 

 pe care-o trimite floarea soarelui 

 răsărindă dintre macii curcubeului 

 brâul autostrăzii iluzorii 

 pe care-un primar bezmetic 

 o desenează harnic pe toți fluturii 

 doar atunci face pauză când nu mai cad aripi 

 și oamenii-l aplaudă 

 stropindu-l cu roua câmpiei. 

 

În Siberia odăii 
 

 Simțeam crivățul cum trece din călimară 

 în litera așternută pe caietul de dictando 

 încât până și flacăra dată de lampa de opt linii 

 îngheța în Siberia odăii 

 unde-mi rostuiam temele. 

 Sfios așezam alfabetul 

 cu litere mari și mai mari 

 până le simțeam cum acoperă 

 cu vestmântul lor totul 

 case, păsări, salcâmi, câmpia 

 să se știe că le pot așeza 

 pentru totdeauna în carnea cuvintelor 

 cele care mă rostuiau 

 cetățean al universului 

 acolo în Siberia odăii 

 minune la fel de mare 

 cât sunetele slujbei ce se strecurau 

 prin pereții crivățului 

 de la biserica satului. 
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VASILE VOICULESCU: UN OM ÎNTRE OAMENI 
 

Gheorghe POSTELNICU 
    
  Omul Voiculescu a străluminat, prin structura sa 

morală și prin forța intelectuală, lumea prin care a 

trecut. Ca printr-o sticlă afumată îi privim astăzi 

chipul, așa cum l-au văzut contemporanii, încât  ne 

putem întreba dacă a existat cu adevărat sau este 

produsul imaginației noastre. Camil Baltazar își 

amintea, în „Cafenelele literare de altădată” (1974), 

că Voiculescu „era un neasemuit grădinar al 

prieteniei” care și-a apropiat mulți prieteni, precum 

Pillat, O.V. Cisek, Horia Furtună, N.M. Condiescu. 

La întâlnirile lor, el improviza catrene și șarade 

amicale, mai cu seamă la adresa lui Păstorel 

Teodoreanu și Ilarie Voronca, replici pe care le 

completa cu „poante hazlii, culese din sate”. Pentru Iuliu Nițulescu („Amintiri de 

la Academia Bârlădeană”, 1974), Voiculescu a fost un medic și un pedagog ideal, 

de la el învățând cunoștințe profesionale temeinice, dar și etica severă și pătrunsă 

de o caldă umanitate. Cella Delavrancea, într-un interviu luat de Romulus Rusan 

(„România literară”, 1977), afirmă că Voiculescu era, ca poet, „un misterios, 

purtând pe față nenumărate fețe suprapuse”. Fiica Mihaela Gabriela Defour 

(„Deslușind tainele obârșiei”, în „Viața Buzăului”, 1979) crede că profilul 

temperamental îl făcea greu abordabil unei analize psihologice, deoarece avea o 

cultură vastă, cunoștea bine lumea satului și viața culturală a țării, dar „nu făcea 

caz niciodată de cunoștințele sale aprofundate”. Marius Pop („Revista noastră”, 

1979) îl numea „prisăcar generos al prieteniei”, iar, într-un interviu cu istoricul 

de artă Cornelia Pillat (1979), recunoștea că Voiculescu a fost secondat în 

permanență de o infinită bunătate, de spiritul generos și altruist al insului de 

excepție care punea mai presus de interesele sale, interesele obștii.  

     Ovidiu Papadima l-a întâlnit pentru prima oară pe Voiculescu în casa lui 

Pillat, primind în dar manuscrisul poeziei „Autoportret romantic” și, mai târziu, 

„Bivolii” și „Cartea de magie”. Vlaicu Bârna (conf. Traian Stoica, în „Steaua”, 

1981) l-a cunoscut pe poet la radio: „Părea un rege asirian, despovărat de fastul 

podoabelor”. Mai tânărul admirator Valeriu Anania („Luceafărul”, 1983) 

recunoștea că Voiculescu i s-a furișat în viață, ca și în amintiri, cu discreția cu 

care s-a strecurat, probabil, printre oameni toată viața, dar că „neîndurările acelui 

deceniu 6 aveau să ne însingureze, pe Voiculescu într-o parte, pe mine în alta, pe 

Blaga într-ale sale, despărțindu-ne pentru totdeauna”. Al. Băduță („Alte 13 
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Rotonde 13”, 1989): „Pretutindeni doctorul purta cu el acea cupă plină a 

dragostei de frumos și de românesc, din care ne-a înlesnit de atâtea ori, în atâtea 

chipuri, să sorbim”. Când, în 1948, se zvonise că a murit Tudor Arghezi, 

Voiculescu i-a dăruit lui Șerban Cioculescu sonetul intitulat „Tudor Arghezi”, 

datat „februarie 22, duminică dimineața, București, 1948”. Evocările continuă, 

sugerând că viața e părelnică, pe când posteritatea poate fi nelimitată. Ștefan 

Nenițescu (în 1989) în „Muzeul Literaturii Române”: „Voiculescu era un om 

multiplu, un om de foarte mare cultură, din care ne arăta foarte puțin”; Ov. 

Papadima („MLR”, 1989): „O altă imagine a lui Voiculescu era prietenia cu 

cărțile, o prietenie în sensul cel mai profund și mai dramatic, incluzând și 

dialogurile violente cu autorii, pe aceste cărți”. Una din trăsăturile vieții, 

personalității și operei sale este confruntarea dramatică cu destinul, el fiind 

prototipul medicului fără arginți. 

     La Ionel Teodoreanu, ca și la C. Beldie, aveau loc seri literare ad-hoc, la care 

veneau Voiculescu, Cioculescu, Tit Simedrea, A. Borneanu, M. Sadoveanu, 

Ralea, Sevastos, D. Botez. Sadoveanu îl ruga pe Voiculescu să citească o nuvelă 

și acesta citea expresiv fraze desăvârșite, bine scrise (I. Grigore: „Interviuri 

târzii”, 1981).  Pe 18 iunie 1952, le-a citit „Sezon mort”, nuvelă numită de 

Cioculescu, „capodoperă”(idem). Radu Tudoran, în „Revista de istorie și teorie 

literară”, nr. 31, din 1983, la 10 ani de la moartea lui Voiculescu își amintea că 

acesta era „un sfânt care coborâse de pe o icoană și se rătăcise între oameni, fără 

să-și piardă harul”. Pentru Al. Paleologu („Almanah literar”, 1984), Voiculescu 

era un om de mare cultură și mai ales un om minunat, atât de bun și de inteligent, 

încât asta nu mai era o simplă trăsătură de caracter, ce ținea de un har superior, 

ceva de esența creației, ca și poezia, ca și sfințenia”. Parcă pentru a conchide, Ov. 

Papadima scria („Viața românească”, nr. 79, din 1984) că V. Voiculescu nu e 

descifrabil, nu poate fi cunoscut, decât din opera lui, iar Pan Vizirescu (în 

„Gândirea”, nr. 22, din 1943): „Chipul său, de o spiritualitate domoală, blând ca 

o icoană bizantină și cu nu știu ce sfântă ca de amvon în privire are ceva de 

evanghelie și de pelerin al chemărilor sfinte”.  

     Verosimil și real, portretul său plutește într-un aer de legendă. Evocările 

clatină posteritatea și o îndreaptă pe calea cunoașterii, a respectului și a 

deslușirilor de taină. Pare că din arhetipul popular se desprinde o strună mitică și 

fiecare informație se ridică la rangul de simbol.  

     Pentru a completa portretul omului și al scriitorului, vom adăuga alte 

mărturisiri ale celor care l-au cunoscut și prețuit: „După 1945 am început să am 

revelația omului, în care țăranul de rasă străveche nu s-a citadinizat niciodată pe 

deplin, a omului cu o structură de mistic, dublat însă paradoxal, de un cazuist cu 

spirit critic raționalist” (Dinu Pillat, „România literară”, 1970); „Omul pe care l-

am cunoscut timp de peste 40 de ani îmi revine obsedant în memorie, cu un chip 

de mucenic blând, desprins parcă din frescele Voronețului. Era, în primul rând, 

omul de vastă și rafinată cultură. Un clasic de un echilibru profund și melancolic” 
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(Octavian Moșescu, în „Viața Buzăului” din 1969); „În liceu l-am avut pe Vasile 

Voiculescu profesor de igienă. Era însă un om foarte rezervat, distant, care nu 

mă prea interesa ca poet. Juram, pe atunci, în numele lui Arghezi” (Maria Banuș, 

în „Echinox”, 1970). Într-un interviu din 1943, Maria Tănase recunoștea că avea 

în biblioteca sa cărți de Vasile Voiculescu și îi era recunoscătoare pentru ajutorul 

pe care îl primise la radio. „V. Voiculescu nu făcea impresia unui om prea 

prietenos, dar se interesa de fiecare scriitor. El nu frecventa cafeneaua literară. 

L-am văzut însă în redacția Gândirea alături de Crainic și Pillat, șezând de vorbă 

ore întregi” (V. Carianopol, în „Steaua”, 1967); „V. Voiculescu ne-a lăsat o operă 

literară bogată și valoroasă și, în același timp, amintirea unui om de înaltă 

distincție sufletească” (T.T. Braniște, în „Presa noastră”, 1967); „El rămâne 

pentru mine scriitorul de seamă care ca om a dus cea mai modestă viață, cu o 

intensitate de caracter ce merită să rămână un exemplu strălucit pentru crezul 

oricărui autentic intelectual” (Adrian Maniu, 1966); „Lângă Pillat, prietenul de 

totdeauna, poetul-doctor Voiculescu, cu figura precisă și rafinată a unui personaj 

din Paolo Veronese, își pregătea hârtiile și citea cu umezeli de fluat în voce, strofe 

dăltuite în marmură” (Cella Delavrancea, „Evocare”, 1946); „Voiculescu știa 

arheologie, lingvistică, pictură, istorie, numismatică, medicină, literatură, 

teologie și multe alte lucruri, dar cu sine, n-a vorbit de rău, decât răul” (Ion 

Caraion, în „România literară”, 1970); „Fericit sau măcar mulțumit nu l-am văzut 

niciodată. Era un medic cu totul excepțional. N-a făcut niciodată niciun fel de 

politică. După 1944 i s-a întins o cursă. Nu știu de către cine. A căzut în ea” (Z. 

Stancu, în „Memorii”, 1971). Pentru Camil Baltazar, Voiculescu „era o fântână 

arteziană de omenie și bunătate” (în „Albina”, 1971).  

     Toate aceste prețioase informații au venit spre noi, de-a lungul câtorva 

săptămâni, de la bibliografa maratonistă Aurora Alucăi. Din cele aproape 2000 

de pagini ale monumentalei sale construcții („Biobibliografia V. Voiculescu. 

1884 - 1963”) am desprins petală cu petală, mărturii indubitabile ale acțiunilor 

culturale, profesionale și artistice, mesaje ale celui atins de aripa Harului Divin 

pe de o parte, și a grijii neobositei doamne a Bibliotecii ieșene pe de altă parte, 

de a nu rămâne uitate fapte importante. Desigur, Voiculescu a fost, înainte de 

toate, scriitor, și, în acest caz, cărțile contează, dar, ne învață chiar el, fără etică, 

fără misiune socială, cărțile sunt insuficiente. Pentru el, misiunea primită de la 

Mântuitor a fost o Golgotă, deoarece dorințele lui întreceau puterea unui singur 

om. Precum un monah dăruit și-a asumat povara timpului crâncen, lăsând, în 

posteritate, pilda faptelor mari.  
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Remember  

Ion P. Iacob 
 

 Poetul Ion P. Iacob  s-a născut la 12 noiembrie 

1955 în Breaza, județul Buzău. Decedat 20 

septembrie 2021. A urmat cursurile liceale la 

Colegiul Național „B P Hașdeu” din Buzău. A 

debutat în revista „Vatra” nr.137, anul 1982.  

A publicat volumele de versuri:  Spitalul 

Filantropia, ed. Panteon, Piatra Neamț, 1994; 

Curentul turbionar, ed. Princeps Multimedia, Iași, 

2013; Patria ireală , ed. Călăuza, Deva 2016; 

Cryogenesis, ed eLiteratura, București, 2019.  

Este prezent în antologiile: Umbra libelulei ” -

antologia haiku-ului românesc, ed. Haiku, 

București, 1993; O sută de catarge  Ed. Haiku, București, 1997; Luna în țăndări, 

ed. Haiku, București, 2000; Knots-antologie de haiku din sud-estul 

Europei,1999, ed. Prijatelj, Tolmin, Slovenia: Stâlpi de felinar  - minimalism 

poetic. Antologie sezonală de haiku”, ed. Ex Ponto, Constanța, 2018; O limbă 

- un neam - antologie aniversară, 2018, Y los cauces volverán  a ser Ríos - 

Isla Negra, Chile, 2019.   

 A obținut premii la concursuri de poezie: premiul revistei „Vatra” la 

concursul „Romulus Guga”,1988; premiul revistei „Tribuna ”, concursul „A. 

E. Baconsky”, 1989; premiul Casei de   cultură a sindicatelor Mediaș, 

concursul „Aron Cotruș”, 1988; premiul ziarului „Cronica sătmăreană”, 

concursul „Afirmarea”, 1987; premiul revistei „Orizont”, concursul 

„Romulus Guga”, 1989; premiul I, concursul „Primăvara poeților”, Buzău, 

2017 , premiul „IWA Bogdani”, 2018.  A publicat în revistele: „Vatra”, 

„Ardealul literar”, „Orizont”, „Lumină lină” (New York), „Poesis”, 

„Tribuna”, „FeedBack”, „Lumina”, „Haiku”, „Zburătorul”, „Literadura”, 

„Azahar ” (Madrid).  

    Au formulat opinii critice despre poezia sa: Teodor Vârgolici  (Adevărul literar 

și artistic, 11 decembrie 1994, „Holograme poetice”), Dan -Silviu  Boerescu 

(revista Luceafărul, 1994, „Patru cavaleri ai apocalipsului?”),  George 

Vulturescu (revista Poesis, nr.6-7-8,2014. „Revenirea la haiku”), Passionaria 
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Stoicescu  („Cartea din cărți”, ed. Carminis, 2017), Mircea Doreanu (revista Astra 

nr.1-2-3, 1996, „Textul între parcimonie și generozitate”), Paul Androne (revista 

Zburătorul,  nr.1-2-3, 1995, „Avanpost în zonele crepusculare”) ,  Marin Ifrim („ 

Însemnări despre literatura buzoiană actuală ”) , ed. Porto Franco, Galați, 1996 ), 

Dumitru Ion Dincă (Considerații asupra literaturii buzoiene contemporane , Ed. 

Tipomoldova, 2013), Emil Niculescu (revista Ardealul literar, nr.1-2, 2017, 

„Epistole din Scythia Major”), Antonia Bodea (revista Feed Back, nr. 1-2, 

2017,  „Zbor cu aripa frântă”), Persida Rugu (revista Vatra Veche, nr.10, 

2014, „Poezia, univers al unui indicibil Cuvânt”) , Daniel Corbu (Rostirea 

postmodernă - generația poetică '80  în literatura română, ed. Princeps 

Multimedia, 2014, Escale în Panteon, de la Dosoftei la Vișniec, ed. Princeps 

Multimedia, 2018) Antonia Bodea (Prin defileul verbelor, ed. Avalon, 2019) ș.a. 

 Membru al USR, filiala Alba-Hunedoara.   

Redactor la revistele .ARDEALUL LITERAR și FEED BACK .  

 

VIAŢA DINTRE COPERTE 

ave caesar ave am grijă de mine ca de-o pasăre 

care şi-a pierdut aripile într-o lume de îngeri 

ave am grijă de mine iată urmele paşilor pe tavan 

zilele ca nişte plante de leac presate 

printre file de cărţi pline de sănătate 

în cutiuţa toracică am esenţa magică 

şi glontele transparent de aer 

iar mai departe formele de pântec uriaş sculptate 

în patul de ceară în care topim 

nesomnul şi multe alte lucruri folositoare în abis 

ave am grijă de mine ca de un frate 

care m-a uitat în vis 

 

ORBI ÎN LUCRĂRILE        

HAOSULUI 

„asemeni viermelui 

să înoţi 

în grăsimea timpului 

în dimensiunea lui 

lipsită de şira spinării” 

undeva departe 

cineva vrea să deschidă cerurile 

şi cheia este acest infinit 

de la o privire orbită la alta 

http://www.usr-alba.ro/index.php/membri/135-iacob-p-ion.html
https://ardealul-literar.blogspot.com/
https://revista-feedback.blogspot.com/
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PUR ŞI SIMPLU 

mi-ai oferit zile 

pline de nopţi 

mi-ai grefat organe 

de melanholie 

de la tine am această 

bucată de soartă 

azi chiulim de la moarte 

azi fugim 

de la ora 

de poezie 

Urlet 

Hey Jude, don't let me down 

hei jude-tu care mă-ntrebi ce fac - 

stau şi zac ca un pod ruginit 

la apa Nişcovului zac şi tac 

mănânc cuvintele şi urlu-n mine 

ca-ntr-o mină de steril 

aici unde se termină pământul  

şi noaptea nu are zi 

câinele husky s-a pierdut 

în siberiile din propriul urlet 

şi pe conturul lunii  

ca un abur văd cum trece 

sania disperării din privirea lui  

albastră şi rece 

*** 

în carnea acestui poem 

eşti preaplinul risipa abisul 

eşti visul 

*** 

fructe zemoase - 

simţi cum se scurge vara 

printre degete 

*** 

o frunză din arborele vieţii 

care intră în ochi 

cu ramuri trunchi rădăcină 

şi întreg pământul de sub picioare 

tu -  

umbra ei  

trecătoare 

*** 

ca pe o pradă - 

poezia ne oferea casă şi masă 

ca nişte ulii 

devoram în neştire iluziile ei 

până nu mai puteam zbura pe cerul  

încărcat de clişee şi fotografii 

trucate 

 

STATUIA DE SARE 

primul poet 

pe care strada mea l-a dat lumii 

umbla desculţ  

şi în traista de ascet 

îndesa iarba rea a şanţurilor 

el îşi picta poemele pe garduri 

stârnind mânia locatarilor 

aşa că a început să le scrie 

direct pe cer 

cu o cerneală simpatică 

vizibilă doar pentru ochiul 

încifrat din eter 

chiar şi în vid 

a vrut să scrie 

şi mai departe 

dar nici o stea căzătoare 

nu avea sală de aşteptare 

şi a fost condamnat 

la uitare 

precum cetatea lui Lot 

primul poet pe care strada mea  

l-a dat lumii 

a dispărut 

cu stradă cu tot 
 

UMBRA PROFETICĂ 

poetului Daniel Corbu 
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maşini care sfârtecă totul de la 

răsărit la apus 

unde să fugi iepure dinţos potârnichi 

mierle 

sezonul vostru s-a dus 

printre cuiburile zdrobite doar 

neputinţa  

şi-a găsit tronul de regină de-o zi şi 

va muri  

„trăiască regele” vor striga dar eu 

voi fi 

lângă refugiu aproape de zborul 

pescăruşului 

în privirea care atinge puful 

păpădiei 

şi frunza chiparosului 

acolo pe retina poetică 

eşti măreţ sau nimic 

şi vocea profetică se întrupează 

din haosul mare din cosmosul mic: 

„e un câmp semantic 

să ai grijă de el 

îţi trimit înger de pază 

pe Iezechiel 

umbra lui 

în asfinţitul de soare 

e un vultur 

cu Pământul în gheare” 

 

VIAŢA E RUPTĂ DIN FILME 

la fel ca-n Micul Prinţ 

s-a-ncheiat cariera mea 

exact la şase ani de infinit s-a sfârşit 

când profesoara de pian 

m-a surprins cum pătimaş 

călcam în picioare 

clapele albe şi negre 

şi treceam peste toate deodată 

- nu ştiam care din ele 

îmi sunt mamă şi tată - 

chiar şi acum 

ascuns în apus 

ating clapele acelui pian 

eu şi umbra mea 

la patru mâini desăvârşim 

nefericirea 

 

INOCENŢA CUANTICĂ 

poetului Ion Stanciu 

poezia este o rană deschisă 

în cântecele noastre de fier 

şi poemele proaspăt spălate 

sunt catarge încremenite de ger 

seminţe ingenue de mirare 

încolţesc întrebări în eden 

cine măreşte şi înfloreşte lumina 

şi cine suntem noi 

cei care nu o vedem 

printre oscioare de fluturi 

doar atât mai suntem 

uimire în trupuri 

 

ORIZONT 

într-o duminică fără păcat 

sau zi de sabath ori clipă 

întâmplătoare 

printre anahoreţi exersăm arta de a 

muri 

îndelung stăruim şi în arta de a trăi 

până la capătul lumii şi mai departe 

singuri singuri singuri 

în viitorul de ieri în trecutul de 

mâine 

printre firimiturile porumbelului alb 

şi bucata neagră de pâine 

hrănim şi noi orizontul 

care desparte 

viaţa de moarte 
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Acum mai bine de cincizeci de ani 

Un colind studenţesc de neuitat 
 

                                                                Florentin POPESCU 
 

       De la o vreme, în ultimii ani – semn de bătrâneţe? 

Poate! – obişnuiesc ca în unele seri de la sfârşitul anului să 

umblu prin teancurile de fotografii şi să-mi amintesc de 

oameni şi momente din trecut, de care mă leagă multe 

amintiri, unele duioase, altele mai puţin, însă toate 

vorbindu-mi de clipe care nu se uită şi, fireşte, nu se vor 

mai întoarce niciodată. Ca şi tinereţea noastră, de altfel. 

      Printre multele fotografii pe care le păstrez cu sfinţenie 

se află şi un mic set de imagini din urmă cu mai bine de o 

jumătate de secol, realizate la colindul studenţilor de la 

Facultatea de Limba şi Literatura Română pe la casele 

unor profesori universitari şi scriitori de prestigiu în anul 

de graţie 1968. 

       Obiceiul începuse cu puţină vreme în urmă, să fi fost trei-patru ani, nu mai mult, 

şi se bucura de o bună şi frumoasă primire din partea tuturor. 

       Ceva mai devreme, la Anul Nou 1967 colegi ai noştri îl colindaseră, între alţii, 

pe Tudor Arghezi şi după Revelionul acelui an ieşise chiar şi un mic scandal. George 

Ivaşcu, profesor la facultate şi director al revistei „Contemporanul” îi ceruse lui 

Vasile Blendea, fotograful colindătorilor de atunci o fotografie făcută cu acel prilej 

la Mărţişor, colegul nostru i-a dat-o şi ea a fost publicată în primul număr din 1968 

al săptămânalului amintit. Gestul l-a supărat pe Arghezi, care a scris o notă de protest 

în presă (spunea acolo că n-a crezut că o imagine destinată unui album de familie 

poate deveni un „obiect de comerţ”), ameninţând că-l va da în judecată pe autorul 

fotografiei. În fine, la intervenţia diplomatică a profesorului Ivaşcu conflictul s-a 

stins, ca să zic aşa, înainte de a începe... 

        Revelion 1968. O altă echipă de studenţi a preluat ideea de a colinda pe la „feţele 

subţiri“ ale literelor şi iată-ne, aşadar, gata să trecem la acţiune. Am împrumutat de 

la Casa de Cultură a Studenţilor costume populare, iar cineva a „subtilizat” de la 

bibliotecă textul tradiţional al „Plugului“, nu se cădea ca tocmai noi, studenţi la 

Filologie, să colindăm cu improvizaţii de genul „La un colţ de cotitură...”, cum 

făceau pe atunci ţigănuşii prin tramvaiele şi autobuzele din Bucureşti. 

         În „strategia” acelui colind (cred că nici nu se putea altfel!) ni l-am luat aliat pe 

profesorul George Ivaşcu, cel care era în cele mai bune relaţii cu toţi cei pe care 

voiam noi să-i colindăm. D-sa ne-a dat o listă cu profesorii şi scriitorii care erau 
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dispuşi să ne primească, viitoare gazde cu care, se înţelege, discutase personal mai 

înainte, stabilind până şi „traseul” pe care urma să mergem, evident în funcţie de 

cartierele şi străzile unde locuiau aceia. 

         Pentru acţiunea la care ni l-am făcut părtaş în acea noapte, d-l George Ivaşcu s-

a transformat într-un fel de centralist telefonic, indicându-ne ordinea şi chiar ora la 

care să fim prezenţi la fiecare om de pe listă. Unul dintre noi îl apela pe George 

Ivaşcu după plecarea de la fiecare colindat, iar d-sa ne spunea scurt: „Acum mergeţi 

la cutare, pe strada cutare!“. 

         Ne conformam imediat, iar „dispecerul” ocazional nu ne lăsa să batem străzile 

la întâmplare. 

        Ca bun şi mai vechi cunoscător al Capitalei şi în plus ştiind că locul nostru de 

plecare era de la Căminele studenţeşti din Grozăveşti, ne indica ordinea „colindelor”. 

       Primul popas l-am făcut la casa profesorului, criticului şi istoricului literar 

Şerban Cioculescu, care locuia cel mai aproape, în Cotroceni. Dânsul ne-a primit cu 

bucurie, ne-a invitat într-o cameră în care era un pom de Crăciun, frumos împodobit, 

ne-a invitat lângă el şi a aşteptat să ne „producem”. „Rapsodul“ nostru era gata-gata 

să recite când maestrul Cioculescu s-a adresat doamnei lui: „Dragă, stinge lumina 

lampadarului, că e mai frumos doar cu luminile pomului!”. 

Doamna i-a ascultat sfatul, iar noi – stupoare! – am fost puşi imediat într-o situaţie 

destul de delicată.  

       Cine a citit textul original al 

„Plugului“ tradiţional (cel din 

culegerea lui G. Dem. 

Teodorescu şi din alte culegeri, 

ştie că acela are dimensiuni 

mari. Rapsodul nostru n-avusese 

timp să-l înveţe în întregime pe 

de rost şi stabiliserăm mai 

înainte ca eu, fiind ceva mai mic 

de statură, să mă aşez în spatele 

recitatorului şi, la nevoie, să-i 

suflu versurile pe care nu le ştia. 

Dar cum să pot eu, la rându-mi, 

să citesc doar la lumina unor 

mici beculeţe din pom? 

Spontan, ca la un semn s-a găsit soluţia ieşirii din încurcătură: în clipa în care 

simţeam că omul nostru este gata-gata să se poticnească, cineva din spatele grupului 

striga refrenul: „Ia mai mânaţi, măi!”. Iar noi cu toţii „mânam”, fiind că eram dotaţi 

cu clopote, buhaie şi altele, mai puţin bice, fiindcă e lesne de înţeles că spaţiul nu ne-

ar fi permis să le pocnim. 

        Cred că dl. Şerban Cioculescu şi-o fi dat şi el seama că ne-a pus în încurcătură 

cu stingerea luminii, însă nu ne-a spus-o. Nu era momentul de critici. Ne-a invitat la 

La Şerban Cioculescu 
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un pahar de vin, ne-a tratat cu prăjituri făcute de doamna sa şi-apoi (deformaţie 

profesională? Poate!) a început să ne arate câteva rarităţi bibliofile din propria 

colecţie, zăbovind cu explicaţii detaliate la fiecare dintre ele. 

        Minutele treceau şi noi stăteam ca pe ace. Riscam să intrăm în criză de timp. Nu 

mai ştiu nici cum şi nici când ne-am eschivat şi am plecat. Nu înainte, ca Vasile 

Blendea, preţiosul nostru coleg, să imortalizeze pe pelicula fotografică momentul... 

        Când am ajuns în stradă, în casca telefonului public, vocea profesorului Ivaşcu 

a răsunat clar: „Acum duceţi-vă pe bulevardul Magheru, la Savin Bratu. I-am 

telefonat eu şi vă aşteaptă!” 

        Cunoscutul critic şi apreciatul profesor Savin Bratu ne-a primit şi el cu multă 

căldură. Era singur acasă şi-ntr-o vreme, după ce ne-a arătat o masă lungă, plină de 

fişe alcătuite pentru viitoarele lui cărţi, a dat un telefon şi ne-a rugat să mai spunem 

măcar o strofă din colind persoanei de la celălalt capăt al firului. Acolo se afla fiica 

lui, pe care o iubea foarte mult şi, dacă nu cumva mă înşală memoria, în clipa aceea 

se afla undeva în străinătate. 

        În casa lui de la şosea, 

Zaharia Stancu, de departe 

cea mai importantă 

personalitate pe care o 

colindam în acea 

memorabilă noapte, ne-a 

primit într-o marchiză, un 

fel de anticameră, iar atunci 

când doamna Stancu i-a 

propus „Zaharia, invită-i pe 

băieţi înlăuntru. E mai multă 

lumină!”, scriitorul a 

răspuns: „Lasă, dragă, e 

aceeaşi lumină 

pretutindeni!”. În treacăt fie 

spus, pentru o clipă mi-am amintit de stilul lui din proză şi parcă m-aş fi aşteptat să-

l aud repetând: „Pretutindeni e aceeaşi lumină!...” 

În stradă, la primul telefon public ieşit în cale (pe atunci nici măcar nu se puteau 

imagina telefoanele mobile de azi), apelat, George Ivaşcu ne-a răspuns: „Acum 

mergeţi cât puteţi de repede la George Macovescu, fiindcă la un’şpe jumate pleacă 

la Revelionul Diplomaţilor şi nu-l mai prindeţi!”. 

        Goană spre strada Herăstrău, parcă aşa se numea, de lângă parcul cu acelaşi nume. 

        Dl. George Macovescu, ministrul de externe al României la acea dată şi 

profesorul sobru, delicat şi discret pe care între două deplasări prin străinătăţi îl 

ascultam în amfiteatrul Odobescu vorbindu-ne despre frumuseţea şi farmecul 

literaturii, despre marii scriitori ai lumii, ieşise să ne aştepte pe pragul vilei. Ne-a 

invitat imediat în sufragerie, ne-a ascultat urările şi numaidecât după aceea ne-a poftit 

La Zaharia Stancu 
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într-o încăpere apropiată. Acolo era o masă plină de bunătăţi, culinare şi alcoolice, 

cum, studenţi modeşti şi săraci cum eram noi, nu mai văzusem nicăieri până atunci. 

Realizând pe loc că suntem de-a dreptul blocaţi, a încercat să destindă atmosfera. 

Rând pe rând ne-a explicat ce băuturi aveam în faţă şi ce se afla pe platouri, îmbiindu-

ne să ne servim cu ce ne place. Dar s-o facem mai repede, fiindcă nu voia să întârzie 

la Revelionul Diplomaţilor, unde trebuia să ajungă şi protocolul nu i-ar fi permis să 

întârzie. Nu mai ştiu dacă Blendea a apucat să facă măcar o fotografie sau două. În 

orice caz în mica mea colecţie n-am aflat aşa ceva... 

       Dacă nu cumva memoria îmi joacă feste după atâta amar de vreme, următorul 

popas l-am făcut la casa d-nei Matilda Caragiu, sora marelui actor, profesoara 

noastră la o disciplină de lingvistică, iar ultimul la domiciliul „dispecerului“ din acea 

noapte, d-l George Ivaşcu, profesor cu care ne-am întreţinut ceva mai mult. El nu 

pleca nicăieri. La o vreme ne-a prezentat volumul I al „Istoriei literaturii romane”, 

scris de d-sa, al cărui semnal editorial tocmai îl primise. O carte frumoasă şi elegantă, 

bogat ilustrată şi pentru care la vremea aceea (dar şi după) mulţi confraţi scriitori, 

critici şi istorici literari îl puteau invidia. Ne-a promis că atunci când va primi 

exemplarele de autor ce i se cuveneau gratuit din tiraj ne va da şi nouă, la fiecare, 

câte o carte. (Că ulterior şi-a uitat promisiunea e o altă poveste...) 

        Când am plecat de la George 

Ivaşcu, zorii prindeau să se reverse 

peste Bucureşti. Peste Bucureştiul 

care încheia o astfel de noapte plină 

de bucurie, de urări şi de toasturi. 

Luminile de la ferestre se stinseseră 

una după alta şi străzile păreau 

pustii. Doar ici-colo mai vedeai un 

autobuz sau un tramvai ducându-i 

spre casele lor pe ultimii petrecăreţi. 

        Intrasem deja în prima zi a 

Anului Nou. Anul 1968, iar colindul 

nostru devenea deja o amintire. O 

amintire pe care n-aveam s-o mai 

uităm niciodată, după cum, pentru 

mine de neuitat aveau să fie şi cele ce i-au urmat. 

                                                                * 

       Pe Şerban Cioculescu aveam să-l întâlnesc de  multe ori la „Rotonda 13“ de la 

Muzeul Naţional al Literaturii, unde ajunsese vestit pentru umorul şi calambururile 

provocate de diverse evocări al unor scriitori mai vechi ori mai noi. 

Într-o vreme i-am solicitat un autograf pe o micromonografie, iar d-sa mi-a scris pe 

pagina de gardă: „Lui Florentin Popescu, în amintirea Pluguşorului”. 

Peste ani, prin 1984, oferindu-i cartea „Pe urmele lui Vasile Voiculescu”, a stat de 

vorbă cu mine mai multe minute. Eram singuri, în faţa sălii de manuscrise a 

Împreună cu scriitorii Ion Gheorghe, Ion 

Băieşu şi A.I. Zăinescu la Casa de Cultură a 

Sindicatelor din Buzău (1986) 
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Bibliotecii Academiei Române şi şi-a dat frâu liber amintirilor despre cel care a scris 

„Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginară” şi minunate 

povestiri fantastice. Fuseseră prieteni şi-l legau de scriitorul buzoian multe amintiri. 

Nu mică mi-a fost mirarea şi surprinderea când, nici după două săptămâni a scris o 

cronică elogioasă la cartea mea, o cronică pe o pagină întreagă din „România 

literară“, unde ţinea o rubrică foarte citită pe atunci „Breviar”. 

        Prin 2015-2016, realizând un interviu cu fiul lui, Barbu Cioculescu (pentru 

rubrica „Seniorii literaturii noastre”, ţinută în „Bucureştiul literar şi artistic”) am 

ajuns din nou în „Casa Cioculeştilor” din Cotroceni. Atmosfera, cadrul, liniştea de 

acolo încă mai păstrau ceva din ceea ce întâlnisem odinioară acolo. Lipsea, însă, 

amfitrionul pipăind cu sfială manuscrise 

şi piese literare rare, din alte veacuri. Şi, 

bineînţeles, lipsea şi grupul zgomotos de 

studenţi gata să izbucnească: „Ia mai 

mânaţi, măi! Hăi! Hăi!”. 

        Nu de puţine ori în drumurile mele 

prin Capitală paşii mă poartă şi prin Piaţa 

Romană. Fac totuşi doar câţiva paşi şi 

mă opresc în faţa blocului pe care 

locuitorii urbei îl numesc „Casata“. Un 

bloc relativ nou, cu multe etaje și la 

parter cu un local în care adastă în fața 

unor consumații mai mult tinerii. Și mă 

întreb atunci câți dintre ei vor fi știind că 

pe locul blocului de acum s-a aflat un 

altul, cu același nume, prăbușit la 

cutremurul din 1977? Şi mă mai întreb 

câţi oare dintre ei vor fi ştiind că acolo, în blocul de dinaintea celui de azi a locuit şi 

Savin Barbu, criticul literar, dar mai ales profesorul atât de iubit de studenţii 

deceniului şapte de la Facultatea de Limba şi Literatura Română. 

       Miile de fişe la care priveam miraţi şi plini de admiraţie, noi cei câţiva 

colindători din noaptea amintitului Revelion au dispărut pentru totdeauna, împreună 

cu cel care trudise să le alcătuiască, sub dărâmăturile seismului care a cutremurat 

Bucureştiul la 4 martie 1977. 

        La vreo douăzeci şi ceva de ani mai târziu după Pluguşorul nostru rămas de 

pomină, mă aflam cu un grup de scriitori la Muzeul Bălceştilor din Vâlcea şi la un 

moment dat am observat că o doamnă nu prea vârstnică, având o figură frumoasă şi 

un cap străjuit de plete argintii, mă priveşte insistent şi cu o anume curiozitate. N-am 

dat prea mare atenţie, dar după o vreme acea persoană distinsă a venit direct către 

mine şi m-a abordat: „Dumneata n-ai fost cumva studentul meu?”. Am rămas mirat. 

„Nu cred. Nu-mi amintesc să fi fost vreodată studentul dumneavoastră ! Cred că mă 

confundaţi!...”. „N-ai făcut Filologia la Bucureşti?” a continuat ea. „Ba da!” i-am 

Poeţii Gheorghe Istrate, Ion Gheorghe şi 

Florentin Popescu, împreună cu Radu şi 

Ion Voiculescu, fiii scriitorului, 

la casa din Pârscov (1969) 
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răspuns. La care proaspăta mea interlocutoare a zâmbit: „Eu sunt Matilda Caragiu. 

Îmi pare rău că nu-ţi mai aminteşti de mine!...” 

       La puţină vreme după evenimentele din decembrie 1989 erau la modă jurnalele 

şi memoriile care, chipurile, nu putuseră vedea lumina tiparului mai înainte. Şi nu 

neapărat din motive politice. 

       Eram redactor la Editura „Albatros” şi am propus editarea jurnalului lui George 

Macovescu. Auzisem eu, nu mai ştiu de unde şi de la cine, că acest conjudeţean din 

Buzău ar fi ţinut un jurnal şi, dată fiind biografia omului şi funcţiile pe care le-a 

deţinut de-a lungul anilor, eram sigur că e vorba de o scriere interesantă, care putea 

stârni un mare interes. 

       Aşadar, l-am căutat pe George Macovescu şi nu mi-a fost prea greu să-l găsesc. 

Locuia în aceeaşi vilă în care îl colindasem odinioară. Am avut apoi câteva întâlniri 

cu d-sa şi am primit tot atâtea promisiuni în ce privea demersul meu editorial. Ţinea, 

într-adevăr un jurnal, însă nu se grăbea să-l publice. Mai ales că în acele momente 

aproape toţi foştii demnitari din regimul comunist erau blamaţi, uneori pe nedrept. 

Poate se temea să intre în gura presei. Vorbeam despre Buzău şi despre buzoieni şi 

la un moment dat mi-a mărturisit cu tristeţe că la Joseni, satul lui natal, nu mai are 

pe nimeni. Că-ntr-o vreme a vorbit cu autorităţile de acolo şi i s-a promis amenajarea 

unui colţ memorial al tatălui său, fost învăţător în localitate. Le-a dus documente şi 

fotografii, dar după un an, revenind, a constatat că toate zăceau într-un depozit, fără 

să se fi atins nimeni de ele. 

         Tentativa editării jurnalului lui George Macovescu a eşuat, cartea apărând 

după mai mulţi ani la o altă editură. Mai încoace, prin 2005 am aflat că scriitorul a 

murit în Spania, unde se retrăsese la fiica lui după ce unul dintre potentaţii puterii 

instalate după 1989 l-ar fi deposedat de locuinţă. 

Nefericit sfârşit de viaţă pentru un diplomat, scriitor şi om de cultură care a însemnat 

totuşi ceva pentru România... 

         În ultimii ani foarte mulţi conaţionali ai noştri, furaţi de mirajul audio-

vizualului (Internet, televiziune ş.a.) au început în mod ciudat (şi trist!) să se 

debaraseze de cărţile din bibliotecile personale, aşa încât la colţuri de stradă, pe 

trotuare, unde te aştepţi şi unde nu te aştepţi se vând cărţi de toate felurile. 

Şi aşa se face că la o tonetă de pe Calea Rahovei am aflat într-o bună zi şi „Istoria 

literaturii române” scrisă de George Ivaşcu, pe care ne-o promisese nouă, 

colindătorilor cu prilejul acelui Pluguşor de odinioară... 

* 

        Azi, când privesc cele câteva fotografii de la colindul nostru de atunci, gândul 

mă poartă şi către cei ce alcătuiam gălăgioasa ceată a urătorilor. 

         Vasile Blendea, „coconu Vasilică”, fotograful nostru a făcut o frumoasă carieră 

în domeniul imaginilor imortalizate pe hârtie. A fotografiat o foarte mare parte a 

celebrităţilor vremii: oameni de ştiinţă, scriitori, artişti, sportivi. S-a bucurat de glorie 

în rândul lor şi nu numai al lor. Era căutat de reviste şi de ziare. Deţinea o fototecă 

pentru care l-ar fi invidiat orice mânuitor al aparatului fotografic din ţară şi chiar din 
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lume. În modestul lui apartament din Colentina, unde locuia, avea o cameră plină de 

clişee, pe care la un moment dat nu mai reuşea să le transpună pe hârtie. 

Prin 2005-2006 am pus împreună la cale realizarea unei cărţi despre viaţa şi 

activitatea lui. O gândisem sub forma unui serial care urma să apară mai întâi în 

revista „Sud” şi apoi în volum. Dar moartea l-a răpit dintre noi înainte de vreme şi 

n-a mai apucat să vadă decât primele trei episoade, următoarele apărând postum, ca 

şi cartea pe care am intitulat-o „O istorie literară în imagini. De la G. Călinescu la 

Nichita Stănescu”, apărută în 2008. În paginile ei am adunat informaţii despre 

biografia acestui prieten, am publicat fotografii din arhiva lui şi am reprodus 

preţioase autografe pe care le-a primit de la mari personalităţi. 

       Era iubit de toată lumea şi nu numai pentru vocaţia de fotoreporter, pe care a 

ilustrat-o atât de pregnant şi convingător, ci şi pentru talentul lui de actor: imita la 

perfecţie vocile unor scriitori, actori, artişti, ziarişti şi alţii, această virtute (fiindcă, 

fără îndoială, era vorba de o virtute) prilejuind multe situaţii comice în diverse 

anturaje din societate. 

       Mihai Moraru a făcut o frumoasă carieră universitară, afirmându-se la catedrele 

Filologiei bucureştene, dar şi cu prilejul unor lectorate pe care le-a susţinut în Spania. 

A publicat puţin, dar consistent, istorie şi critică literară, remarcându-se şi ca editor 

în cadrul Institutului de specialitate al Academiei. 

        Ioan Adam, un ardelean ambiţios, a practicat şi practică şi azi, cu devoţiune 

istoria literară şi publicistica, semnând cărţi de critică şi îngrijiri de ediţii unanim 

apreciate în lumea culturală. Într-o vreme, prin 2003-2004 am fost din nou colegi, la 

ziarul „Vocea României“, care a avut o viaţă scurtă. 

        Dumitru Adam s-a afirmat ca ziarist în cadrul Radioului Central, dar şi la 

publicaţii precum „Lumea” sau „Flacăra”, în vreme ce Paul Agarici, un fel de umbră 

a lui Vasile Blendea, a devenit şi el fotoreporter la un săptămânal, ulterior emigrând 

în S.U.A., unde i s-a recunoscut competenţa în materie. Nu mai ştiu dacă azi, ca 

pensionar, trăieşte tot acolo sau a revenit în ţară. 

       „Papaşa”, Constantin Nedelcu, omul care era pe post de recitator al Plugului 

(fiindcă avea o voce impunătoare, ca de actor) a rămas profesor în Vrancea natală şi 

n-am mai auzit nimic de el până azi. Nici dacă mai trăieşte sau nu... 

        Şi în fine eu, cel care v-a povestit toate astea pentru că trebuia să le povestească 

cineva, ca să nu se uite. Şi cum niciunul dintre colegii mei din „ceată” n-a făcut-o 

(cel puţin până acum), iată că m-am învrednicit eu să scriu. 

       Şi cum despre mine, unii dintre cei care aţi ajuns cu lectura până aci, mai ştiţi 

câte ceva, nu-mi rămâne decât să mă opresc şi să semnez. 

 

Florentin Popescu 

22 nov. 2021 
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Magda Ursache  

Ars expectandi 
Mic manual de tehnica așteptării 
Roman-fragment 

 
Magda  U.  
Jurnal de bord 
„Să vă spun cum învăț eu pretutindeni, mereu.  
cum scot cărțile, cum întind hârtia la scris.  
cum prepar cernelurile și încerc penițele, cu trupul 
cu trupul ca izvorul, cu gândul ca inima fecioarei.  
vorbind singur printre animale. pe câmpul geros 
și-nvelit în Dumnezeu. cum în genunchi 
la sfânta masă de scris, printre ucenici. luați 
mâncați dintru această carte până nu se transformă 
în praf. beți dintru această cerneală 
care se varsă în zadar. până mor.  
până nu mă uitați de tot. astfel pregătesc 
cina învierii pentru toți.  
 
Paul Aretzu, Cartea cu anluminură 
 
     Prietenul meu Daniel R. a citit recent Conversație pe Titanic, romanul scos de 

Cezar Ivănescu la Editura Junimea, în 2001. Sâmburele epic a pornit de la 

discuția cu el. Mi s-a făcut dor de personajul meu, Caterina Savu. Avea atunci, 

în timpul narațiunii, în acel noiembrie 19..., 29 de ani neîmpliniți. Acum ar avea 

51, tot neîmpliniți. Ilf ținea în cap, ca într-un fișier, nume de personaje literare. 

În ce mă privește, nu-i așa: întâi apare personajul, apoi își cere numele. Gellu 

Dorian știe asta. Și Adrian Alui Gheorghe.  

     Am spus undeva că o carte îți sare singură în brațe. Te alege, ea știe cum. E 

vie. Depinde de tine dacă rămâne vie sau o omori când o treci pe hârtie. O să 

continui povestea Caterinei. Love affair, când îndrăgostiții se iau în brațe fără 

brațe, ar putea interesa. Dragoste cu gust de dragoste ar fi  un titlu atractiv. Nu 

pe toate gusturile. Dar... sono gusti e gusti.  

     Sigur că povestea iubirii Caterinei va fi ancorată în timpul ăsta imediat, 

profan, cu oameni profani, în istoria imediată (Fr. Soulet), așadar un instantbook: 
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dragoste la vremea covidului și-a ciumei roșii, galbene, negre... Tot spectrul. 

Depind de bibliotecă, dar mă presează realitatea imediată. N-o pot ignora. 

Politicheza nu-mi dă pace. Eroul principal în romanele mele este România 

tranziției, cu relele și cu bunele ei. Da, cred că acum, când raportul memorie-

istorie-ficțiune e bulversat, trebuie normalizată relația lor. Și asta deloc formal.   

     Javier Cercas, în Soldații de la Salamina: „Ca să scrii romane nu trebuie să ai 

imaginație. Doar ținere de minte. Romanele se scriu combinând amintiri”. În 

fond, ce e ficțiune, ce e biografie? Toate, tot se transformă în ficțiune, capătă altă 

existență, dacă îți reușește. La urma urmei, pentru cine nu cunoaște personajele 

din spatele personajelor mele, totul e ficțiune, invenție. La o întâlnire cu elevii 

liceului meu, un profesor de română era sigur că am studiat la Cluj, așa de bine 

semănau profesorii ieșeni din Universitatea care ucide cu profii lui clujeni.  

     Reiau tema iubirilor „greșite”. Scriu, de la început până la capătul capătului, 

o singură carte, așa este: eșecul profesional, dar și erotic (ca-n Rău de România, 

ca-n Astă-vară n-a fost vară, ca-n Strigă acum..., ca-n Bursa de iluzii), destine 

rupte, prinse în cușca obsedantelor decenii, la fel de aberante, fiecare în felul lui. 

Pe mine mă marchează mai-mult-ca-prezentul, departe de a fi mai-mult ca-

perfect.  

     Stendhal spunea decis: comentariul politic-social n-are ce căuta în roman. 

„Politica e ca un foc de revolver în concert”. Nu cred asta. Țepeneag o crede: 

„Fără politică în literatură”. În alte cuvinte: Fiți onirici, nu naturaliști-realiști. 

Paul Goma a fost sfătuit să scrie „ca oniricii”, „fără probleme”, de Gafița, de 

Dodu Bălan, de Vasile Nicolescu. Tocmai ei, scriitori compromiși de politica 

socialistă. Așa au apărut perfecționiștii frazei despletite. Frumoase, dar nu rămâi 

cu mare lucru după ele. Literatura înaltă are alt mod de a rezista. Nu se poate citi 

în metrou, între două peroane pe stânga.  

      În ce am crezut când am scris cele șase romane ale mele? În discurs ficțional 

impur. Orice poate intra în literatură: și războaiele, și războaiele de țesut. Contează 

montajul. Formula Barthes este un pic de: banal+tragic, banal+comic, banal+liric, 

dar niciodată banal+banal. Durere-Bucurie? Oare le-am dozat bine în Conversație 

pe Titanic? Ștefan Lupașcu: „Morala metodologică a artistului este morala 

contradictoriului cel mai intens”. Cam da.  

      Începi să scrii și te potopesc aluviuni de biografeme ale nu știu cui. Câteva sunt 

de-ale mele. Mă povestesc uneori, e drept, dar nu-s eu nici Lia, nici Lili-Marleen, 

favorita mea, nici Iordana Marievici, nici Iris. Naratorul nu sunt eu (confuzie voită, 

poate), ci un personaj, mai degrabă masculin. Și, deși scriu la persoana întâi (pentru 

mine, proza se scrie la persoana I), nu vreau o egografie. Iar secvențele 

autobiografice împing, da, împing spre imaginar. Tot povestind una-alta, nu mai știu 

dacă mi s-a întâmplat chiar mie ce povestesc. Pe Blanchot (în ce scrie despre Kafka: 

„El sunt eu însumi devenit nimeni”) nu-l urmez. Nu-l pot înlocui pe el cu eu.  

      Confuzia de genuri nu strică: amestec produsele imaginarului cu produsele 

documentarului: literatura non-fictivă, de non-ficțiune, cu docu-romanul, cu cartea-
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document. Leg proza de eseu, de jurnalism. Nici cotidianul, nici evenimentul nu mă 

lasă indiferentă. M-a sfătuit un prieten poet să scriu „ceva intemporal, ca Márquez”. 

Secolul XX e veacul meu de singurătate, dar nu în intemporalitate, ci după Cortina 

de Fier. De altfel, tot Márquez a spus că „realitatea este un scriitor mai bun decât 

noi”. Mie mi se pare că subiectele inventate sunt mai banale decât tot ce ni s-a 

întâmplat în socialism, când realul a fost mai puternic decât ficția. Numai că 

„prozașii” români nu s-au prea încumetat s-o descrie. S-au refugiat în limbaj esopic, 

în exersarea ambiguității, în efecte (unele superbe) de text. De la I. M. Lotman cetire: 

„viața e un text de interpretat pentru a produce operă (text)”. Dar nu altă realitate, ci 

realitatea însăși, trecută prin suflet și re-dată. Verbul a crea mă indispune. Numai 

Dumnezeu creează, noi copiem, imităm, re-facem, re-elaborăm, re-modelăm... Boris 

Vian avertiza, cu orgoliu de mare prozator: „În această carte totul este adevărat 

pentru că eu am creat totul”. În replică, Aura Christi, într-un op de 578 pagini, de 

citit și de recitit, Din infern, cu dragoste: „Realitatea nu există; în schimb există 

proiecția noastră asupra ei. Totul e ficțiune ordonatoare de frumusețe și sens – acest 

lucru îl descoperi după îndelungate stagii în subterana interiorității”. Declarații 

auctoriale prețioase, însă eu nu-mi refuz nici personajele „pe surse”, alături de altele 

necunoscute face to face, imaginate în scene netrăite. Iar non-ficțiunile din proza mea 

sunt mai multe decât biografemele mele.  

     De cerut cer mereu imunitate ficțională și asta deoarece totul funcționează als ob. 

Și ce dacă mi s-a întâmplat mie sau altuia ce povestesc? Depinde dacă o fac literar. 

Da, e adevărat, mă joc cu biografemele contemporanilor mei, în Bursa de iluzii. 

Dintr-un pitic sovietic, am croit nu mai puțin de trei personaje. Așadar nu mă citiți 

ad litteram, căutând cheia. Dar ce cheie nu se pierde, mai ales în literatură?  

     Verosimil sau veridic? se întreabă Goma și răspunde absolut decis: VERIDIC. 

Biografismul gomic nu-l coboară din literatură. Dimpotrivă. Și nu strică literaturii 

personaje corespondente în realitate, în mundan. Istoria trăită mă captivează mai 

mult decât basnele. Istoria e trusa mea de chei: universală, franceză, made in 

Romania, cheia de 13 etc. Literatura se naște din realitate (viață), dar și din raftul cu 

cărți de istorie. Oglinda o plimbi și pe drum, și de-a lungul șirului de cărți. Numai 

pentru Chișu-i altfel, el folosind oglinda propriilor pantofi bine lustruiți, pe care-i 

vâră pe sub fustele iubitelor.  

     Sigur că trec rapid dintr-un repertoriu în altul, ca să nu plictisesc. Într-o carte a 

mea, 7 scriitori umblă în căutarea unui cititor. Nu 6 ca la Pirandello, ci 7 în cap. 

Totdeauna, însă, scriu numai pentru cititori neapărat cultivați, avertizați. Cum le 

spune Aura Christi, cititori complice, pentru care nici aluzia livrescă, nici efectele de 

text filologic nu-s străine.  

     Epicul n-a fost mon fort, ca pentru N. Breban care scrie, în Bunavestire: „Noi, cei 

care povestim, racontăm”. Iar generația click, neavând timp de „racontările” 

prozatorilor de elită, îi caută la dinți ca pe cai. Și ce să vezi? Șaptezecistul Radu 

Mareș le-a dat clasă prospăturilor douămiiste cu romanul-eveniment Când ne vom 

întoarce.  
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     Cei mai „vechi” erau mai individualizați. Nu-l puteai confunda pe Breban cu 

Preda, cu DRP ori cu Buzura. Acuma, o confunzi ușor pe Bradea cu Golea și cu 

Baetica. De la erotism la eroism nu-i decât un t? s-ar întreba Paler. Mda. Cu debuturi 

la kil și trei genialoizi la cinci lei nu se face o literatură.  

     Ce trebuie spus clar este că nu accept trendul: literatura ca roman de gare, 

comestibil, numai pentru că cititorul zilelor noastre e mai comod. Mă situez în răspăr 

cu moda temei nesemnificative, abordez altfel de teme decât jocurile de chiloți, 

subfustările. S-a scos marea temă, s-a scos etica și am ajuns la corp, la sex explicit. 

S-a decretat că „pisălogicul” și-a mâncat mălaiul, că trebuie trecut de la proza 

psihologică la proza fiziologică. La tema mică a lumii mici. Și-l citez pe Dan C-

ul, În contra sărăciei narative: „Asta e, la teme mari e nevoie de respirație amplă. 

Cine caută la piciorul broaștei confundă trompa elefantului cu furtunul 

aspiratorului”. Îmi lipsește omul care aduce cartea.  

     Și iarăși cad în ispita comparatistă: postmoderniștii se laudă cu discontinuitatea. 

Dar nu vine de la Proust? Cât despre zugrăvirea indirectă, oho, vine tocmai de la 

Hofmannsthal. „Dacă vrei să arăți luna plină, înfățișează câinele din curte”. N-a luat 

Nabokov de la Stendhal pasiunea detaliului? Cât mai multe detalii, dați cât mai multe 

amănunte! Iar Márquez a fost marcat de Hemingway: „de la Hemingway înveți și 

cum dă colțul o pisică”.  

     Pe urma postmoderniștilor, s-a mers pe strategia eliminării temei mari, ca desuetă. 

Ironiile la adresa descriptologicului se cunosc, ca și cum o fi ușor să faci o descriere. 

Neîndemânarea asta, a descrierii, te trădează ca povestaș prost. Compoziție? Asta li s-

a părut a fi celebra babă care deșiră ciorapul, căutând nodurile firului. Gata și cu 

compoziția! 

     Dar de ce să-i nedreptățesc pe postmoderniști? M-au atras la ei fragmentarismul, 

ambiguitatea, colajul cultural, aluzia livrescă, ludicul care primează, jocul de-a una și 

de-a alta, dar și pastișa, autocitarea ironică... Am împrumutat de la cei mai buni dintre 

ei ceva emoție și mult acid.  

     Cât despre cele 10 porunci ale scriitorului, le-am redus la trei: răbdare, credință, 

iubire.  

 

Iași, 30 iulie, 2020 

 

Caterina  

                                              Dragoste cu gust de dragoste 

Vineri, 31 iulie 2020  
 
     M-am văzut ieri cu Magda U., mai abătută ca oricând. Am întrebat-o cum se 

simte. Mi-a răspuns cu motto-ul lui Haruki Murakami din romanul La capătul 

lumii și în țara aspră a minunilor: 

„De ce mai strălucește soarele? 

De ce mai cântă păsărelele? 
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Probabil, n-au aflat 

     Că lumea s-a sfârșit deja”.  

     Pe 7 august se vor împlini 7 ani de la plecarea Bătrânului. Sigur are 

dekatriafobie − teama de 13.  

     A simțit ura neagră a unor iașiotici, dar a avut puterea să picteze Iașul ca iubire și 

reprezentare. Îmi lipsește prezența lor, a ei și a lui Petru al ei, coborând sau urcând 

Copoul, cu lungi crengi înflorite. La ei în mâini am văzut prima oară florile de alun, 

mici și roșii, aduse de pe Repedea. Răsfoiau ca pe albume de artă străzile și străduțele 

Târgului Ieșilor, Dulcele, cu multele lor trepte.  

     Mi-a repetat: 

    „Am o bucurie neasemuită când apare o carte a lui Petru. I-am promis, de An Nou, 

că în 2020 îi vor apărea măcar două volume. Și uite că pandemia a produs mari 

întârzieri. E greu”.  

     I-am spus, ca s-o scot din ale ei, că încerc să scriu un roman.  

     „Ai grijă, K.T., când scrii roman ești în tensiune, tragi la galeră. Încearcă întâi să 

fii prozatoare cu jumătate de normă, abia pe urmă cu normă întreagă”.  

     Așa îmi spune ea, Keiti, dar și neaoș, Cati; lui Aurel i-a spus Aiurel, lui... Ah, lui 

Silver vreau să-i uit numele. Pe Magda U. nu poți decât s-o iubești sau s-o urăști. 

Grea povară dragostea mea pentru ea, după ce m-a făcut personaj în Conversație pe 

Titanic. N-aș spune că nu m-a „zugrăvit” bine acolo, dar n-a fost nevoie să dea cheia 

personajului: eram eu din cap în tălpi. Nu m-am mai putut vedea cu ea o vreme, nu 

voiam continuarea poveștii. Aș prefera s-o scriu eu, personal.  

Directă cum e, m-a sfătuit, cum spuneam, să am grijă:  

     „K.T., nu-i o joacă să scrii un roman. O carte are strategia ei: te alege pe tine ca 

scriitor, îți sare în brațe vie și-i musai s-o treci pe caietul de dictando. Dacă ratezi, o 

omori și-i din vina ta, nu a ei. Știi ce-i mai trist? Autorului i se poate schimba destinul, 

cărților lui, nu. Aiasta nu sî poati”, râde valaha de ea de moldavi.  

     „O scrii la persoana întâi?” 

    „Te miră? i-am răspuns. Pentru tine nu există decât persoana întâi”.  

    „Te contrazic. E al sob. Nu-s nicăieri eu, dar pare că sunt. E important ca autorul 

să pară că este personaj. Cosi e se vi pare”.  

    Ne-am despărțit, după ce mi-a promis că-mi va citi proza:  

   „Dar pe hârtie, te rog. Nu fac parte din generația click. Romanele toate i le-am citit 

lui Petru, fragment cu fragment. Scriam la Diodor. Am fost un fel de Șeherezadă, 

K.T.! A fost primul meu auditor. Aproape că mă forța, serile, să-i citesc. După 

plecarea lui, n-a mai mers. Cine să mă audă, cui să-i mai citesc? Mi-am spus și eu ca 

Ștefan Baciu, când i-a murit Mira. S-a dus singurul meu cititor de roman. A plecat, 

nu mai e aici, pe pământ, nu-i mai pot citi. Am încercat, dar nu se poate. S-a mutat 

din patul clinicii în mijloc de rai/c-acolo-i de trai. Eu am rămas într-un singur suflet. 

Perechea a plecat. Ai grijă să nu ratezi sufletul– pereche. Și încă ceva: disperarea e 

o moarte lentă, anxietatea e o moarte lentă. Ucide lent, nu repede, cum ai vrea. Sunt 

aproape 7 ani de când...” 
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     Știu ce spune Magda U. Am fost și eu prăbușită, destrămată, nimicită interior 

după despărțirea de Silver. Iartă-mă, Aurel, n-am putut mai mult. Silver s-a strecurat 

mereu între mine și tine, dar trebuia să rămânem la prietenia noastră afectuoasă. De 

ce ai pus un ocean între noi?  
 
*  

„bate strâmb un ceas 

înspre tine vin 

și nu-i un păcat 

ți-am făcut un pat 

din inima mea” 
 
Gabriel  Cojocaru, Cântec pentru Esmeralda  

 
     Mi-a plăcut Onur de cum l-am văzut intrând în studio. Un bărbat nefiresc de înalt, 

bine făcut, nu neapărat gras, ci corpolent.  

     „Astă e locul meu?”, a întrebat omul, foarte hotărât să se așeze repede pe scaunul 

său. Nările umflate vizibil îl arătau un tip încăpățânat și orgolios. Elegant, totuși. 

Când reușeam să-l întrerup cu o întrebare, nu continua să vorbească peste mine, cum 

fac politicienii de vorbe goale, antrenați în vuvuzeli. Își strângea ușor buza de sus 

peste cea de jos și asculta atent întrebarea.  

     Eram amenințați insistent de „global lockdown”. În 26 februarie – primul caz de 

Covid în România, apoi starea de urgență din 16 martie, trecerea la starea de alertă, 

numai că doctorul Onur Arda nu părea deloc relaxat. Poate nici nu trebuie să fim 

relaxați, mi-am spus.  

     — Creșteria nu se știa atunci, așa ca acumă. Aviam nevoie de restricții. Insist la 

dumneata: de măsur, nu de amenințăr, cum zic unii, avem nevoie de restricții și 

astazi. Astă n-am discutat și trebuie discutat. Pericolul nu a trecut.  

    — Dar lumea nu vă prea crede, Doctore. Au fost multe contradicții, s-au bătut cap    

    Mă face să zâmbesc felul cum îl amuțește pe i final, cum îl înlocuiește pe ă cu a și 

invers, dar îi invidiez empatic exprimarea în românește, ca străin. Ai noștri 

guvernanți sunt departe de performanța lui, ba chiar sunt în divorț de gramatică.  

    E străin? Atunci îl preferăm pe Străinu-Cercel? Care Cercel? Cel care s-a arătat 

contra spirtului ca dezinfectant, că-i mai bun gelul. Habar n-am dacă-i bun, dar cu 

mult mai scump este. Mai degrabă cred că Onur Arda e un bun român, cu drag de 

cei disprețuiți și neglijați de doctorii cu tarif. Pârliții care n-au bani de hotel. Cei de 

peste 65 de ani, toți la hotel, în carantină, a declarat marele virusolog Cercel, ca și 

cum nu bătrânii ar trebui sprijiniți, ci industria hotelieră.  

     Își strânge sprâncenele gri-albăstrui, asortate cu cravata gri-albăstruie și cu părul 

încărunțit gri-albăstrui la tâmple.  

    — Domnule Doctor, românii vă iubesc, îl asigur, mai ales cei neglijați de 

politicieni: bătrânii și tinerii. Câți oameni ați salvat de la moarte, ca urgentist? 

    Îmi spune că n-a numărat, dar știe bine câți au murit, deși ar fi putut să-i salveze.  
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     — Putiam sa fac și mai mult. Medicul te salviază, sistemul te omoară, cum zicea 

cineva.  

    Cu asta își împinge buza de sus peste cea de jos, ca și cum vrea să-și taie singur 

sunetul.  

   Mai apucă să-mi spună că sunt români care-i cer să se ducă în... Somalia.  

   — De ce tocmai în Somalia? M-am născut în Iran.  

   Pentru că îl știu un om având cultul muncii, pentru că nu vrea decât să-și facă 

meseria, nu să se afle-n treabă (i-am citit CV-ul, nu intru nepregătită în emisiune) și 

pentru că îl consider un persan atât de român, îl dăruiesc cu un proverb al etnosofului 

anonim. Îl știu de la Magda U. și Magda U. de la Iuliu Zanne: Dacă dai cu piatra în 

fiece câine care te latră nu mai ajungi la capătul drumului.  

    Își scoate ochelarii fumurii și-i văd ochii negri. Prea negri. Aș ortografia cu mulți 

i: negriiiii. Catran.  

   — Trebuie spus tot și tot, insistă el. Să vorbim pe măsur, astă n-am discutat.  

   — Îmi pare rău, acum nu mai avem timp. Grand merçi, Domnule Doctor Onur 

Ardathanks, mulțumesc! 

    Când se ridică, mi se pare prea înalt și prea corpolent. Își pune enervant de riguros 

fiece telefon în buzunare. Trei-patru și stația. O colecție.  

   −Te rog sa-mi spui Onur. Pot sa-ți spun Caterină?  

   — Caterina, da.  

Turcitu dă năvală în studio, urlând:  

   — Onur for president! Onur for president! 

   — Exageraț, înghite Onur i-ul final, ăstea-s fabule, povești, fake-uri, nu-mi doresc 

așa ceva. Nu sunt membru de partid. La vârsta mea, era și cazul sa fi înțeles ca nu 

egzistă niciun război politic corect și am înțeles. Vreau sa fac doar o schimbarie în 

bine unde pot: în sistemul medical de urgențe.  

    — Nu-i ușor să faci schimbări benefice, zic eu, enervată ca de obicei pe Turcitu. 

Mi-ai promis că mă duci acasă, șefu. E cam periculos să trec acum prin Bularga.  

    — Regret, Cati, l-am invitat pe doctor la un pahar cu băieții.  

    — Mulțumesc, dar nu beau alcool. O conduc eu pe Caterină, daca îmi permite.  

Îi permit. Strănut de câteva ori până la lift.  

    — Nu mă spune nimănui, Onur. După ministrul de Interne, dacă strănut în spațiul 

public fac rost de dosar penal, așa că vreau să rămân pacient Non – Covid. Mă 

autoimunizez eu cumva. Am alergie la spații strâmte, n-am Wuhan 400, Covid 19. 

Poate 20, mai știi? 

    Râde, râde cu toți dinții. Prea mulți și prea albi.  

     N-ar trebui să-mi fie teamă de lift și de întuneric, dar îmi este. Inima hârâie ca un 

minutar de ceas deșteptător când apăs butonul. Ah, cutia s-a oprit între etaje și s-a 

stins lumina. Doctorul își dă seama ce tulburată sunt și mă strânge ușurel de braț:  

     — Gată, Caterină, imediat e gată.  
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      Genunchii nu mă ascultă, cad cu încetinitorul într-o beznă cu fulgere albastre, 

cu capul pe cravata lui... M-am dezmeticit abia în mașină. Nu știu cum a făcut, 

cum m-a dus până acolo.  

      — Te-am speriat? 

      — Nu. Sunt doctor de urgențe, trebuie nervi tari pentru așa ceva. N-a fost 

mare lucru. Cădere de calciu. Lipotimie.  

      Parcă aveam ceva lipit de față, voiam să rămân singură, să-mi revin. Numai 

că bărbatul ăsta cât Rarăul m-a luat de umeri și m-a condus în casă. Oglinda din 

hol m-a arătat palidă și ezitantă. Gata să cad iarăși. M-a luat pe sus ca pe-o 

mireasă și m-a întins pe pat.  

      („Iubirea vine cu liftul”, a râs Magda U., când i-am povestit scena).  

      — E rău, doctore? 

      — Mai nimică: stress, oboseală, caldură. Fara îndoiala, nu-i problem. Ai 

mancat ceva azi? 

     După ce oaspetele meu nepoftit mi-a spus „hai sa dormi un pic”, am intrat 

într-un somn scurt. Când am deschis ochii, am văzut o pată mare, albă. Era tot 

acolo, în fotoliu. Pata mare, albă nu era plăsmuire a minții mele, ci cămașa lui 

Onur, luminând sfârșitul de noapte. Pereții au început iarăși să se apropie și să se 

depărteze.  

    — Mai stai.  

    — Nu plec de acasă cât dormi.  

     A spus nu acasă, ci de acasă.  

     — România avia cu douăzeci de mii de doctori mai mult dacă nu plecau. Eu 

nu plec. Bolnavul primiază. Acuma, tu.  

     Mi-am văzut de somn. El n-a închis un ochi toată noaptea. Am intrat în jocul 

dragostei și al întâmplării cu un nod dureros în stomac. Dintre toate felurile de 

vindecare, am ales să-i spun, când s-a luminat de ziuă: 

     — E rândul meu să te veghez. Odihnește-te.  

    Abia a încăput între spătarele patului meu. Doamne, ce nefiresc de înalt este! 

    — O ora, da? 

    — Da, fix o oră.  

 
 
 

                                   
 



Renașterea Buzoiană/Almanah 2022 

61 
 

                

            

Scrisoare din tranșee 

                            Andreea Ioana Bucur 
                                      Colegiul Național „B.P. Hasdeu” 

 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

  Da, mamă, sunt bine... 

 

       Am primit o scrisoare de la tine, mamă, în care îmi adresezi un firesc „CE 

FACI”? Am sperat că ți-a scăpat, că a fost un accident nefericit. Aș fi vrut să îți 

spun că sunt bine! M-am simțit prea descumpănit ca să-ți dau un răspuns. Nu îmi 

găseam cuvintele… Am fost atacați! 

      Ce fac? Păi, ce să fac. Mare parte a timpului mi-o petrec „admirând peisajul”. 

Aș fi dispus acum să îți relatez cele mai uimitoare fantasmagorii, doar că mă roade 

foamea prea tare și corpul îmi este o rană, ca să te mai pot minți atât de frumos.   

      Nu vreau să mor... Sunt atât de singur printre atâția morți! Ce am făcut?!  

      Lacrimile sunt bune ca să mă trezească la realitate. Am trăit cu impresia că 

problemele mele sunt catastrofale. Fiecare are Crucea lui. Ți se întâmplă ceea ce 

poți să duci, într-un anumit moment.  
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     Scopul inițial al scrierii mele era să îți povestesc cum ne descurcăm noi în 

tranșee. Bănuiesc că trebuie să fac referire la cele de aici, în care înot acum, nu la 

baricadele și izolarea pe care le-am resimțit în lumea de afară. Scriu ca să nu 

înnebunesc aici, în scorbura întinsă pe kilometri întregi, care poate că îmi va fi și 

mormânt. Nu o să las însă un tranșeu, o scobitură de pământ, să mă oprească din a 

mă simți liber... 

      E cineva vinovat dintre soldați? Aici, în tranșee, nimeni nu este vinovat. E ca o 

închisoare a îngerilor. 

      Care ar fi cea mai mare oroare? Că nu știu când se va termina. Toată istoria 

învățată am privit-o ca pe niște evenimente care deja se terminaseră în momentul 

vorbirii. Nu trăisem cu ideea că nu știu nimic, că nu știu când se termină! În trecut 

știu totul. Dar cu ce mă ajută asta în condițiile în care nu mai pot să fac nimic? Să 

încerc să nu repet greșelile. Deși oamenii au dat dovadă până acum de o deosebită 

capacitate, chiar talent al firii, să fie constanți în greșeală. Ar fi fost bine dacă nu 

m-ar fi implicat și pe mine în asta. 

      Îmi pare rău că te-am dezamăgit în neputințele mele, că nu m-am ținut mereu 

de cuvânt; mă doare foarte tare că nu îți spun aceste lucruri decât în momentul în 

care mă aflu deja în viitorul meu mormânt. Și chiar dacă o să mă întorc, cu 

siguranță că nu o să mai fiu eu. O să fiu nebun... nebun după regretele mele și boala 

sufletului care mă va copleși. Îți scriu așa - și te rog, mamă, să mă crezi -, că am 

văzut cu ochii mei camarazi care... Sunt… Cum să zic... fără niciun echilibru. 

Privirea le fuge, orice mișcare este o amenințare pentru ei. Au senzația că vor muri. 

Imită fără voia lor trupurile morților care se zbat între noi după ce mai explodează 

o bombă. E de la obuzele astea... te mișcă cu totul. Singurul sunet pe care îl aud 

când adorm este un bubuit și sper că este și inima mea care încă mai bate.  
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poesis

Victoria-Maria Pripon 
 

 

Stilul pe care l-am vrut, 

Am văzut, da, 

Lacrimile tale, 

În dimineața asta… 

Nedorind să vorbesc prea 

complicat, 

E mai complex decât crezi, 
Explicând ar fi mai rău. 
 
Pentru că…din nou 

Vom plânge 

Cu zilele negre 

Deasupra noastră, 

Avem o fațadă imperfectă 

Cu apusul unei noi zile 

Răsună în mintea mea, 

V-am adus lumina lunii 

Pentru a mai avea lumină. 

Bine ai venit în pustiul tău. 

 

 

 

Somn 
 
Încet și ușor, 

Da. Când se va întoarce 

Soarta, s-ar putea… 

Propria-mi tragedie 

Pentru a trăi într-un cuvânt 

distrus. 
 
După ce toate părțile componente 

Ne omoară! 

Deasupra și dedesubtul  

Pământului ăsta mort, 

Ne vom ridica în noapte, 

Nu în noaptea aceasta. 
 
Șoaptele pădurii 

Țipă un spațiu vast, 

Nesfârșit, pentru toți. 
 
Dar nu are sens, 

Deși următorul trandafir 

A rămas pentru a vedea, 

Acesta nu este viitorul? 

Și până tot - niciodată! 

Nu te speria: 

Dacă suntem aici 

Încet se poate repeta… 

Norii sunt pe cer! 

Scrisorile celor mulți? 

Dar oare le-au citit? 

Poate nu, 

Dar rămân: 

Șoaptele pădurii 

Țipă un spațiu vast, 

Nesfârșit, pentru toți. 
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Muzeul Bisericesc al Arhiepiscopiei  

Buzăului și Vrancei 

                                                                      Dr.  Ciobanu Doina 

În noiembrie 2021, cultura buzoiană și nu numai, s-a îmbogățit cu ceva nou și 

valoros, prin redeschiderea Muzeului Bisericesc al Episcopiei Buzăului și 

Vrancei, care dispune de un patrimoniu dobândit în sute de ani, prin contribuția 

multor generații de credincioși, în urma unei administrări corespunzătoare. 

     Zona Buzăului este atestată documentar și arheologic ca având o viață 

spirituală religioasă încă din secolul al IV-lea (12 aprilie 372 – Martiruirea 

Sfântului Sava în râul Buzău de către goții care invadaseră teritoriul), dar și o 

viață monahală amplă, încă înainte de întemeierea Țării Românești (sec. XIII), 

dovadă fiind numeroasele schituri rupestre din Munții Buzăului. În secolul al 

XVI-lea, domnitorul Radu cel Mare (1495 – 1508) „…înființează Episcopia 

Buzăului la 1502 – 1503, fiind a doua episcopie a Țării Românești după cea a 

Râmnicului, Rm. Vâlcea”1. 

                                                 
1 M. Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Episcopiei Dunării de Jos, Galați, 1996, p. 

110 – 114. 
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     Reședința eparhială era în Târgul Buzăului și exarhul își exercita autoritatea 

spirituală și judecătorească asupra spațiului din jumătatea de est a țării. 

     În timp, organizarea administrativ-teritorială a suferit numeroase 

reorganizări, iar autoritatea Episcopiei Buzăului s-a modificat, ajungând în 1990 

să devină Episcopia Buzăului și Vrancei, iar în 2009 să fie ridicată la rangul de 

Arhiepiscopie. 

     Teritoriul actualei arhiepiscopii, după cum spunea marele geograf  Simion 

Mehedinți  „este vadul vital al statului român… aici se adună râurile, drumurile 

care vin din Moldova, Țara Românească și sudul Transilvaniei, ca și mărfurile și 

oamenii care le vehiculează”2. 

     Pe aici trecea vama dintre Moldova și Țara Românească, aici s-au dezvoltat 

mari târguri: Buzău, Râmnicul Sărat, Focșani, orașe de vamă locuite de negustori 

cu stare. 

     Aici trăiau „boierii de Buzău”, moșneni mândri și întreprinzători și vrâncenii 

recunoscuți pentru independența și sacrificiile pentru autonomie.  

     Aici, în zonele de graniță, domnitorii din Țara Românească și Moldova au 

ctitorit și dăruit biserici și mănăstiri care să întărească puterea economică și 

credința în fața atacurilor și invaziilor. 

     Exemplele sunt numeroase, domnitorii Neagoe Basarab (1512 - 1525), Radu 

de la Afumați (1522 – 1524 și 1524 – 1529), Matei Basarab (1632 – 1654), 

Constantin Brâncoveanu (1688 – 1714) și alții, au construit și reconstruit 

ansamblul episcopal și biserica eparhială Buzău: 

- domnul Mircea Ciobanu (1545 – 1554, 1558 - 1559); 

- doamna Chiajna cu fiul său Petru cel Tânăr (1559 – 1568) au ctitorit Mănăstirea 

Cârnu; 

- domnitorul Vlad Vintilă (1532 – 2535) ridică Mănăstirea Meledic; 

- marele voievod Mihai Viteazul (1593 – 1601) face danii bisericilor Pojorâta, 

Stănilești, Găvănești și Perieți; 

- domnitorii Radu Paisie (1535 – 1545) și Mihnea Turcitul (1577 – 1583, 1585 – 

1591), ridică Mănăstirea Tinu; 

- Petre Schiopul (1574 – 1577), 1587 – 1591) și Irimia Movilă (1595 – 1600 și 

1600 – 1606) au dăruit Mănăstirea Vizantea; 

- marele voievod Matei Basarab (1632 – 1654) ctitorește Mănăstirea Soveja; 

- domnitorul Gheorghe Duca (1665 – 1666 și 1668 – 1672) ctitorește biserica de 

la Domnești; 

- Constantin Vodă Cantemir (1685 – 1693) ridică o mănăstire fortificată care 

urma să devină necropolă de familie la Mera. 

     În mod deosebit toată viața socială, economică și religioasă a zonei a fost 

determinată de mii și mii de credincioși care au dăruit bunuri, muncă, respect și 

                                                 
2 Simion Mehedinți, Vadul moldo-muntean, în ”Milcovia”, II, 1931, vol. I, p. 1-4. 
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pioșenie pentru ridicarea a sute de locașuri de cult ce impresionează și astăzi prin 

arhitectură și bogăția bunurilor mobile și imobile. 

     Toate acestea enumeră și justifică mărimea patrimoniului care cuprinde zeci 

de mii de artefacte valorificate științific și artistic în secolul al XX-lea, prin 

organizarea de colecții muzeale și a unui muzeu arhiepiscopal. 

     Muzeul dispune de peste 15.000 de bunuri adunate de pe tot cuprinsul 

Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei. 

     Primul Muzeu Episcopal a fost făcut în anii 1960 – 1970 de părintele Gabriel 

Cocora care deținea și funcția de muzeograf. Era o colecție bogată în artefacte 

(icoane, cărți, odoare, mobilier ș.a.) expuse în vitrine și pe panouri speciale. După 

1990 Seminarul teologic s-a mutat din vechia clădire monument construită între 

1836 – 1838 de Episcopul Chesarie, iar spațiul a fost refăcut și modernizat, 

devenind sediul Muzeului  Bisericesc, deschis în 2007. 

     Între 2016 – 2020, cu ajutorul fondurilor europene s-a trecut la consolidarea 

și restaurarea monumentului istoric „Seminarul  Vechi” și reorganizarea 

expoziției în vederea contribuției cultural - turistică a zonei. 

     După ce condițiile de mediu s-au echilibrat s-a trecut la organizarea unei 

expoziții care să se adreseze minții și sufletului vizitatorilor. Expunerea muzeală 

cuprinde patru săli și holul de la parter și 9 săli și holul de la etaj.  

     La parter fiecare sală a fost concepută cu tematică proprie și anume:  

- sala 2 dedicată colecției Mănăstirii Rătești – evidențiază varietatea comorilor 

fostului Muzeu Mănăstiresc Rătești (cărți, icoane, adaose, covoare, realizate în 

atelierul mănăstirii); 

- sala 1 tuturor sărbătorilor de peste an; 

- sala 3 dedicată activităților tipografiei și editurii episcopale de la Buzău înființată de 

domnitorul Constantin Brâncoveanu, care a activat cu mici întreruperi peste 180 de 

ani, unde au fost tipărite lucrări în limba română cu litere slave și, mai târziu, cu litere 

latine. Vizitatorul poate să cunoască ampla activitate a tipografiei și să facă cunoștință 

cu marile personalități ale vieții culturale românești care au activat la Buzău, prin 

expunerea de cărți, tablouri și panouri tematice; 

- sala 4 este dedicată tuturor mănăstirilor arhiepiscopiei, oferind vizitatorului o imagine 

bogată a vieții monahale de la curbura Carpaților, cu rădăcini de la începutul primului 

mileniu. 

Pe holul de la parter vizitatorul poate admira steaguri, icoane și o colecție din „Scaunul 

cel de Sus” (scaune ce se țin în altar și pe care se odihnesc înalții prelați când oficiază 

slujbe în lăcașele respective). 

     La etajul I expoziția a fost organizată cronologic întrucât noua arhitectură interioară 

permite trecerea dintr-o sală în alta. 

     În prima sală sunt expuse copii și originale ale documentelor care prezintă 

constituirea materială și spirituală a patrimoniului episcopal. 

     Începând cu sala a doua expunerea evolutivă a obiectelor de cult urmărește 

îmbogățirea cunoștințelor, educarea publicului prin imagine și date privind arta 
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religioasă (icoane și odoare). Pot fi admirate icoane recent  restaurate, în cea mai mare 

parte provenite de la Mănăstirea Vizantea, sec. XV – XVI (astăzi dispărută). 

     În a treia sală sunt porțile și ușile împărătești, dantelă în lemn din 1781, provenite 

de la Cislău și alte comori iconografice. 

     În a patra sală sunt prezente icoane de factură populară și icoane comercializate din 

orientul Apropiat și Kiev (icoanele lipovenești). 

     În sălile 5, 6, 7 și pe o mare parte a holului de la etaj sunt expuse lucrări din 

„Școala de subțire” de la Buzău. Publicul poate să înțeleagă trăsăturile specifice 

acestei școli și să facă cunoștință cu reprezentanții săi de seamă – Nicolae 

Teodorescu și Gh. Tătărăscu. 

     Sălile 8 și 9 sunt dedicate marilor episcopi ai Buzăului, ctitori de biserici și 

școli, iar piesele expuse sunt tablouri, veșminte, obiecte de cult (bastoane, cârje...). 

     În organizarea expoziției s-a urmărit prezentarea tuturor tipurilor de obiecte 

folosite în cultul ortodox și expunerea lor cât mai explicită. 

     Expoziția se adresează tuturor categoriilor de public, contribuind astfel la 

îmbogățirea cunoștințelor și oferind trăiri și frumuseți unice. 

     Muzeul Bisericesc al Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei va contribui, alături 

de celelalte instituții culturale ale spațiului la o cunoaștere istorică și spirituală 

completă și complexă a zonei pe care o reprezintă. 

     Muzeul „găzduit” de o clădire de excepție se află în interiorul Complexului 

Eparhial care cuprinde Palatul Arhiepiscopal (cu arhitectură în stil 

brâncovenesc), Catedrala și anexele, toate monumente istorice care oferă 

vizitatorului „o istorie” de 500 de ani. 
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Ridendo 

Florin Rotaru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schimbări climatice 
Cum seceta aceasta e un chin 

Și ne-ndreptăm spre deșertificare, 

Eu cred că voi ajunge beduin... 

(Cămilă mi-am luat la-nsurătoare). 

 

Risc asumat pe vreme de 

pandemie 

Izolat conjunctural, 

Cu nevasta până-n vară, 

Dau confortul conjugal 

Pe primejdia de-afară. 

 

Relații de vecinătate 

Vecinul meu e-un tip nociv: 

Când ne certam privind răzorul, 

Să-l fi văzut ce agresiv 

A smuls din mâna mea toporul! 

 

Speranțe pe patul de spital 

Mi-a zis nevasta mea cu milă 

Că n-ar fi totul în zadar: 

Nu are la chirurg vreo pilă, 

Dar îl cunoaște pe gropar. 

 

Deznodământ 

De tinerel i-am stat în gât, 

Mă detesta, o știu prea bine 

Și atât de tare m-a urât 

Că s-a căsătorit cu mine. 

 

La succesiune 

Să împlinească-al tatălui cuvânt, 

Copiii-împart o palmă de pământ; 

Discuțiile, totuși, nu-s prea calme, 

Că-s unii care cer mai multe palme. 
 
O, tempora 

Mai ieri, când mă plimbam pe-alei, 

Cerneau în păru-mi flori de tei; 

Aceleași flori, o feerie, 

Mai cern și astăzi... pe chelie. 
 
Dispută la birou 

Atât de necăjit am fost 

Când şeful meu, la supărare, 

Mi-a zis în față că sunt prost 

Şi n-o s-ajung cât el de mare! 

 

Chirurgului meu 

Deşi m-a operat atent, 

Din nou să mă „deschidă” vine, 

C-aşteaptă-un telefon urgent 

Şi şi-a uitat mobilu-n mine. 
 
Similitudini 

S-a demonstrat de-atâția ani, 

Politica înseamnă bani, 

Plătești de vrei să intri-n ea, 

La fel ca la vecina mea. 
 
Pedagog de școală veche 

Directorul e indispus, 

Că școala nu-i ca altă dată: 

Elevii nu-s atenți și-n plus, 

Online îi e mai greu să-i bată. 
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Remember  
 

 

        

   S-a născut la 14 august 1944, în satul Grunj, 

județul Buzău. A plecat dintre noi în data de 12 

noiembrie 2021. 
Membru din 1995 al Uniunii Scriitorilor din 

România, Filiala Dobrogea şi, din 2010, al 

Asociației Scriitorilor de Limba Română din 

Quebec.  

        A absolvit, în 1972, Facultatea de 

Filologie din cadrul Universității București. 

profesor de franceză şi latină la Liceul Teoretic 

„Ioan Cotovu” din orașul Hârșova. A 

coordonat cenaclul literar Duiliu Zamfirescu.  

       A debutat cu poezie în anul 1976, în revista Tomis. A colaborat, exprimându-

se în mai toate genurile, la majoritatea revistelor de cultură din ţară.       

       Debutul editorial s-a produs în 1988 cu placheta de versuri La țărmul grânelor. 

Volume: Pur, Casa de la ţară, Recviem pentru secolul meu, Incantații de mătase, 

Mir(easmă) de nard, Lacrimi triunghiulare, Pantumierul, vol I și II, 101 

schaltiniene, Clopotul din Dojoji, Trecutul afectiv se pierde, Insomnii vesperale); 

proză scurtă (Luceafărul de ziuă, Paznicul de vânătoare) şi roman (Îngeri indeciși, 

Ține-mă de vorbă să nu mor), critică literară (Cronicar la Pontul Euxin, Cronici 

ospitaliere, vol. I și II), studii mono-grafice: (Marius Tupan între utopie și parabolă, 

Șerban Codrin sau meditația unui poet occidental într-o grădină Zen, şi Arthur 

Porumboiu sau scrisul ca pavăză împotriva morții); traduceri din literatura 

universală (Vilanele şi pantumuri, Sipetul de santal de Charles Cros, Cele mai 

frumoase poezii de Emile Verhaeren,  Poeme nipone, Etonnements, Sub semnul 

mirării, antologie bilingvă de poeme pentru copii etc.). 

 

Nu voi mai ieși din lac  
 

Dă-n plină nuntă semne moartea că vrea să iasă la raport: 

Spre centrul ringului mireasa din altă viață-n dans o port! 
 

A miez de noapte-n ceruri fântâna se înclină: 

Mireasa mea-ntr-o clipă va deveni undină! 
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Luna oglindită-și scoate dintre trestii cornul stâng: 

Agățat de lotca rece reînvăț subit să plâng! 
 

Hoț de Iele, surugiul pune zmeii la olac: 

Mire fără de prihană nu voi mai ieși din lac! 

 

Îmi binecuvântează pașii 
 

Își scuipă-n vântul serii frunza funebră ultimii arțari: 

În casa fostei vrăjitoare aud pisoi imaginari! 
 

A înflorit a treia oară un liliac în gardul viu: 

Privindu-l fascinat mă vindec subit de propriul pustiu! 
 

Văzduhul e străpuns de luna cu coarnele proptite-n jos! 

Simt că seninului din mine îi va urma un timp ploios! 
 

Spre schit asinul și-l îndeamnă preacuviosul Rafail: 

Îmi binecuvântează pașii dintâi spre ultimul azil! 

 

Nesfârșit de rău îmi pare  
 

Plouă. Pompele funebre sunt mai triste ca oricând: 

Nu cumva să-i scap, crâșmarul mă servește peste rând! 
 

Plouă. Clopotaru-și paște capra albă-n cimitir: 

Se preface c-a scăpat-o când observă că mă mir! 
 

Plouă. Melcul se târăște zgribulit spre gardul viu: 

Îmi doresc ca niciodată în cochilia-i să fiu! 
 

Plouă. Trece dezbrăcată dalaria din cătun: 

Nesfârșit de rău îmi pare că nu sunt și eu nebun. 

                                                          *** 

 

Omul care a lăsat amintiri frumoase 
 

                                                                                                     Teo Cabel  
     Despre unii oameni ai impresia că ei vor rămâne mereu acolo unde îi știi.  

Așa credeam despre scriitorul Ion Roșioru. Muntean de la Lopătari purta în suflet 

foșnetul pădurilor, ecourile munților și le picta din cuvinte în volumele sale la 

malul mării. Generos, neobosit în a ajuta și a promova, Omul acesta nu spunea nu. 

Își făcea timp pentru fiecare și găsea ceea ce era reprezentant pentru acea persoană.  
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     Avea o lumină caldă în ochi. Vorbea domol și uniform ca tonalitate. Avea o 

energie care te învăluia în liniște în prezența sa.  

Nu întâlnești oameni ca domnul Ion Roșioru prea des. 

     Dacă îi trimiteai un manuscris pe email și îi cereai o părere, răspunsul venea 

prompt și surprinzător de repede, nu de puține ori era o prefață care nu făcea decât 

să certifice că materialul era publicabil. 

      Îl puteai citi în „Bucureștiul literar și artistic”, alături de Florentin Popescu la 

pagina cinci la rubrica Critică literară la km 0, în paginile multor reviste literare. 

La un eveniment literar a făcut o mărturisire: Unii mă consideră mai mult critic, 

dar eu mă consider poet. Aș vrea să mă ia mai în serios în varianta a doua. 

În ultimii anii a fost foarte activ pe site-urile de socializare. Aborda poezia cu formă 

fixă: pantum, pantun, chaltiniana, elida.  

                                                                            
poesis Ion Roșioru 
Zaț 

 

De ziua Sfântului Precup 

Ieșim din cuc, intrăm în lup. 
 
În zațul de cafea vedem 

Cărări proptite în blestem. 
 
La orice colț pieziș de stea 

Ne-apare-n cale piaza-rea. 
 
Dacă-ai rosti un singur da 

Infernul n-ar mai exista! 

 

Ploi 
 
Cad nu o dată din senin 

Ori se anunță și nu vin. 
 
Peste pădure uneori 

Se-ntâmplă rupere de nori. 
 
Mireasa până la altar, 

Deși-s noroc le vrea arar 
 
În jurul vetrei păstorești 

Dezleagă străiți cu povești! 

 

Din 

 

În clepsidra fără chip 

Mii de fire de nisip 
 
Ca secundele din ornic 

Cură iuți și cură spornic 
 
Și-ntr-o seară n-a fi cine 

S-o întoarcă pentru mine 
 
Și va-ncepe noaptea cu 

Gol de eu și vid de tu! 

 

Ceas 
 

Peste gând alunecând, 

Mi-era frică de nicicând. 
 

Ceasul lumii zăbovea 

Mai la nord de piaza-rea. 
 

Ochiul lupului stingher 

Trimitea spre mine ger. 
 

Cât cocoșul nu cânta 

Te săltam haiduc în șa! 
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SECUNDA ASTRALĂ 
                         

Titi  DAMIAN  

 
            „Biruit-au gândul”, mi-a venit în minte 

ingenioasa metaforă a cronicarului în momentul când 

mi-am luat inima în dinți să scriu despre momentele de 

cumpănă pe care le-am petrecut de-a lungul vieții, din 

care am ieșit, cel puțin până acum, viu și nevătămat, 

dat tot atât de bine, puteam să nu mai ies deloc. Eram, 

cum spun grecii de două mii de ani, la ananghie 

(„Ananke”) Uneori mă aflam ca într-un labirint și 

trebuia să aleg una dintre porți: cea din stânga, sau cea 

din dreapta? Intervenea atunci dramul de luciditate în 

care-mi analizam într-o secundă șansele, sau pur și 

simplu mă aflam în zona intuiției. De cele mai multe ori intuiția nu dădea greș în 

alegerea opțiunilor. Rămâneam cu întrebarea, după ce se limpezeau lucrurile și 

se dovedea că am optat corect. Cine totuși mi-a dat ideea corectă? Cronicarul 

dădea mare greutate și credibilitate metaforei sale, evidențiind două aspecte care 

țin de dilema sufletească pe care o trăia, având conștiința responsabilității 

scrisului: să scrie despre evenimente petrecute cu veacuri în urmă, „se sparie 

gândul”; să nu scrie, „este a inimii durere”. Desigur că opțiunea sa a fost să scrie 

și ne-a lăsat moștenire „Letopisețul” său, prima carte de început a neamului. 

Târziu de tot, când am trecut și prin facultate, am priceput de ce Titu Maiorescu 

dăltuise deasupra biroului său celebra metaforă: să-i aducă în fiecare zi aminte, 

nu neapărat de cronicar, ci de frământarea și responsabilitatea în fața istoriei pentru 

fiecare cuvânt scris. 
     Aceeași dilemă o trăiesc și eu astăzi, desigur la scara infinit mai mică, a 

contemporaneității. Să scriu despre „momentele mele astrale” (Stefan Zweig) 

este ușor, dar mă gândesc dacă mă voi putea detașa de frământările mele 

sufletești generate de cumplitele aduceri aminte. Să nu scriu, ar însemna să le 

îngrop undeva în străfundurile memoriei, dar care, fără să vreau, din când în când, 

îmi vor răscoli sufletul, în ciuda încercărilor mele de a le închide cu lacătul uitării. 

Să scriu, ar însemna însă un plus de credibilitate celor scrise, ori, pur și simplu, 

aș semăna o sămânță de neîncredere în rândul cititorilor, care se vor întreba firesc 

dacă este vorba despre ficțiune ori de realitate, ori pur și simplu realitatea 

îmbrăcată în forma ficțiunii literare. Și una, și alta: orice realitate, odată transpusă 

într-o scriere, fie ea sută la sută autentică, are un plus de verosimilitate și este 

percepută de către cititor, și ca ficțiune. De aceea aici, risc de la început să afirm 
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că este pură realitate, dar trecută automat prin filtrul ficțiunii literare. Fondul 

rămâne intact, adică adevărul pur, se schimbă doar învelișul, care înseamnă, în 

ultimă instanță, sentimentul adăugat de scriitor, de care, oricât ar dori, nu se poate 

detașa. 

     Fac precizarea că absolut toate întâmplările povestite aici sunt autentice, 

trăite. Uneori mă gândesc cum de se întâmplă să mai fiu printre semeni, căci, în 

urma numeroaselor momente în care am trăit la granița dintre viață și moarte, 

puteam să fiu un îngeraș sau o mână de pământ zgândărită într-un cimitir de niște 

râme grase, adică un cadavru. Pentru cei care nu știu etimologia cuvântului 

acestuia, vine din prescurtarea propoziției latinești, „Caro data vermibus”, 

prescurtat „cadaverum” – mai pe românește, „carne dată viermilor”.  

     Numai că, de la începutul începutului, a fost să fiu cel ce peste zeci de ani 

avea să-și scrie povestea vieții prin cumpenele trăite. Desigur că, pentru fiecare 

dintre noi, primul moment astral a fost, desigur, taina nașterii, când reușeam să 

expirăm, desigur plângând, să ne luăm apoi fragilul și neajutoratul zbor spre 

viață. Eminescu a dat glas și acestor gânduri legate de începutul firav al vieții și 

sfârșitul acesteia, cu un sfat ce vizează înălțimea morală pe care s-o aibă omul în 

timpul vieții. Să ni le amintim și să reflectăm: „Plângând, tu ai venit pe-acest 

pământ,/ Amici ce te-așteptau, te-au salutat zâmbind,/ Dar să trăiești astfel, încât 

când te vei stinge, / Să părăsești zâmbind amicii ce te-or plânge.”   

     În cazul meu, s-a întâmplat să nu se întâmple chiar ca în cazurile clasice, adică 

la nouă luni, ci să mă nasc de neleapcă, adică la șapte luni. M-am născut în zodia 

Leului și de această zodie am ținut până de curând, raportându-mă direct la ea, 

dar destinul a dovedit că de fapt, aparțin zodiei Balanței, căci trebuia să mă nasc 

tocmai în octombrie, adică la nouă luni… 

     A fost să mă arăt lumii sub zodia bocetului. Nimeni nu se putea bucura de o 

prea mică minune care nici să scâncească nu avea putere, dar nici de sfârșeala 

mamei pentru care femeile din jur nu aveau la îndemână decât vorbe de 

îmbărbătare și rugăciuni. Cineva strecurase vestea că mama și copilul s-au dus la 

cele veșnice și s-a grăbit să urce Coasta Bisericii, spre clopotniță. Povesteau cei 

din jur că, în momentul când s-a auzit tânguitul clopotelor, țipătul meu a făcut să 

se stingă candela aprinsă deja pentru întâmpinarea sufletului. Cu vocea lui calmă, 

prelungă, Clopotul cel Mare anunța grav sorirea mea, încă sub zodia 

incertitudinii, trimițând-o peste văi, peste munții dimprejur, peste dealuri, odată 

cu ecourile ce se stingeau în depărtări, dincolo de Vârful Vătraiului, de Vârful 

Goșii, de Vârful Boșoveiului, de Vârful Ceciliei și de Vârful Goților, preluate și 

amplificate de miile de glasuri ale Pădurii Samarului. La intervale rare, când 

Clopotul cel Mare obosea, intra în dialog cu satul de sub deal, Clopotul cel Mic, 

mai agitat, mai nerăbdător, al cărui bronz trimitea sunete către înalt, spre bucuria 

părinților și a lui Dumnezeu, că am scăpat din acea mare cumpănă a venirii mele 

pe lume. 

     Această primă poveste mi-a fost relatată de mai multe ori de către mămica. 
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     Era ziua de patru august 1945, adică după Război, când tăticu fusese chemat 

în concentrare la Buzău. Mămica, Steluța, Dumnezeu s-o odihnească!, tânără 

soție, însărcinată în șapte luni, se zbătea cu mica gospodărie ce și-o înjghebaseră 

cum putuseră în acele vremuri de război. În ‘42, când s-au căsătorit în fugă, căci 

vremurile îi sileau, nu apucaseră să-și trăiască nici măcar luna de miere, căci Ion 

al ei a și fost luat în armată, instruit sumar și trimis în Iadul de la Cotul Donului. 

Inima ei îi spunea că se va întoarce și chiar s-a întors, însă bolnav de icter. Sfătuit 

de unul și de altul din sat și îngrijit cum numai o nevastă tânără știe să-și 

îngrijească bărbățelul, în câteva luni de zile l-a pus pe picioare, dar au urmat 

concentrările, tot mai dese.   

     Steluța primise zestre de la părinții ei ceva pământ, dar și o văcuță, Florica, 

pe care o îngrijea ca pe ochii din cap, singurul reazem al familiei. Era o zi plăcută 

de august, se apropia Schimbarea la Față, arșița verii se mai potolise, așa că 

plănuise s-o ducă la păscut tocmai la proprietatea de la Murătoare, undeva 

departe, la vreo doi km de sat, dincolo de Vârful Ciliciei, cam față în față cu satul 

Scăieni. A ajuns acolo, vaca păștea cuminte otava crescută deasă și grasă în urma 

coasei fânului. După un timp, a obosit tot urmărind-o, copilul se tot mișca, 

probabil că bătaia razelor soarelui aproape de amiază îl deranjau, îl mângâia, mai 

bea o gură de apă de la izvorul din apropiere, stătea de vorbă cu el: „Ai răbdare, 

copilul mamei, căci mai ai doar două luni și o să te pupe mama, o să-ți dea lapte 

din acela bun, să crești muntean mare!” De unde credea că este băiat, nici ea nu 

știa, dar așa îi intrase în cap. Știa că mare bucurie ar fi avut Ionică al ei să aibă 

urmaș un fecior! Ce s-a gândit ea? N-ar fi mai bine să se așeze la umbra salciei 

din apropiere, să-și lege frânghia vacii de mâna ei dreaptă, iar cu stânga desfăcuse 

scrisoarea de la Ionică, pentru a o citi nu știe nici ea a câta oară? Florica tot dădea 

semne de neastâmpăr, plesnindu-se cu coada des pe spinare. „Ale boalii muște, 

n-o lasă deloc în pace și nici pe mine s-o citesc în liniște!,” își zicea ridicând din 

când în când ochii de pe scrisoare. Soarele se ridicase destul pe cer și se gândea 

că ar mai putea sta cu ea ceva timp s-o sature, s-o ducă sătulă la vițelul de acasă. 

Observă însă că văcuța era tot mai neliniștită, își mișca nu numai coada 

plesnindu-și spinarea tot mai des, dar și capul, când în dreapta, când spre stânga 

spinării, parcă-și ridica și picioarele din spate... „Nu cumva i-a fi dând roată vreun 

tăun, Doamne ferește!? Ia să-mi dezleg frânghia de la mână!” Știa ea că așa cum 

se întâmplă vara, pe vită o mai apucă și strechea după înțepătură. Nu știu ce-i 

venise de înfășurase funia de două ori după încheietura mâinii, apoi făcuse și un 

mic nod. N-a mai apucat să-și dezlege frânghia de la mână, căci vaca a începuse 

să se salte cu picioarele de dinapoi de câteva ori, apoi să pornească pe drum în 

sus, într-o fugă nebună, cu Steluța târâș prin iarbă. Și-a dat seama de pericol, 

lăsându-se pe spate, să-și ferească burtica, până a reușit, cu mare greutate, după 

câțiva zeci de metri, să se dezlege, iar vaca îndreptându-se în mare viteză  spre 

casă cu funia târâș după ea, până a pierdut-o din ochi. „Doamne, Maica 

Domnului, ce era să pat, pierdeam copilașul, își zicea mângâindu-și burtica.  
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Puteam să și mor cu copilul în burtă. Cum de-am făcut nerozia să mă leg de 

capătul frânghiei? Ce-ar fi zis Ionică?” În timp ce-și trăgea sufletul că a scăpat 

numai cu atât, simte că ceva lichid alunecos și parcă unsuros i se prelinge pe 

picioare în jos. „Hii, pierd apa! Ce mă fac?” Ajunsese la Curmătură. Își aruncă 

privirile în jur, speriată, doar de-o zări pe cineva. Norocul ei. Marița lui Gheorghe 

Mărculescu tocmai își făcuse o croznie de iarbă din grădină, s-o ducă acasă la 

niște capre. „Țață Marițo, vino repede încoace și vezi ce-i cu mine! Am început 

să pierd apa. Ce să fac?” „În câte luni ești?” „Am intrat în șapte luni!” „Lasă că 

te duce mama acasă, mi-e să nu naști pe drum, poate dă bunul Dumnezeu să 

ajungem acasă!” Le ajunge din urmă Ileana lui Braică: „Ileano, ești mai tânără, 

mai iute de picior, mergi de anunță-o pe moașa Țințiriga s-o ajute să nască!” „Nu-

i acasă, am văzut-o eu când a plecat până la Bălunești, se-ntoarce doar pe seară, 

m-a lăsat chiar pe mine să mai arunc privirea prin curtea ei, de vreun uliu, la 

păsări!” „Du-te la soru-mea, Marița, și anunț-o, că și ea știe să moșească, să 

pregătească tot ce trebuie,” a mai apucat Steluța să-i spună. „Și să mai anunțe și 

pe părintele, doamne ferește…!”, a mai adăugat Marița, făcând trei cruci mari 

când tocmai ajunseseră încet-încet În Muchie la Cruce… Marița a lăsat din prășit 

niște cartofi pe Răzoare, a ajuns sărind niște pârleazuri de mărăcini și a ajuns 

tocmai când și alte femei aflaseră și sosiseră care cum putuseră, cu basmalele în 

mână, să vadă ce e, ori să ajute cu ceva, sau cu sfaturi care mai de care. Au ajuns 

în curtea casei, odată cu Marița, și Anica lui Necula Lina, cea mai bătrână și mai 

înțeleaptă dintre ele, cu un lighean într-o mână și cu o oală cu apă în cealaltă. 

„Nu mai este timp s-o încălzim, dar este caldă de la soare! Dați-vă la o parte! 

Vino, Steluțo, încoace!”  Au urcat-o cum au putut pe prispă, apoi încet-încet au 

trecut-o Casamare. „Nu mai pot”, se văieta Steluța, tremurând toată, uitându-se 

cu mare spaimă, cerând ajutor, când la una, când la cealaltă. „Lasă, că mai ai 

puțin, stai așa liniștită, nu te speria, împinge cât poți, că i se vede capul, mai ai 

nițel, ești tânără, te doare, dar trece. Nu se poate naștere fără dureri. Ce-ar fi fost 

să naști tocmai la Curmătură și singură?”  Mare le-a fost mirarea când au văzut 

boțul de copil, de-abia intrat în șapte luni. „L-ai fătat de neleapcă!” a exclamat 

mirată Genia lui Cârtoajă. „Acesta n-are cum să trăiască, fato, nu vezi ce arătare 

de copil este, pare mai degrabă un boț, uite cum scâncește, dă din mânuțe și din 

lăbuțe și tremură tot!” „Lasă-l că trăiește, n-ai văzut că a țipat când l-am bătut la 

funduleț? Până una-alta, să-l băgăm în bunda aia, să nu mai tremure. Chestia este 

să-i vină mă-sii lapte!” „Ohooo, minune dumnezeiască, are copilul acesta noroc, 

i-a și venit laptele! Uite-l cum caută țâța! Acesta-i copil să moară?” „Eu zic să 

nu ne facem, fato, păcate, ar fi bine să-l botezăm, a propus soră-sa Marița. Mă 

duc să-l anunț pe părintele Chivoiu, tocmai a plecat prin sat cu botezul de vară, 

trebuie să fi ajuns pe Lăcșor. Mă duc s-o anunț și pe nașa de cununie, învățătoarea 

Marioara, cumnată-sa!” „Așa, cam după o jumătate de oră, înfășați-l cu ce găsiți 

pe aici și hai cu el la biserică!” „Am totul pregătit pentru botez, dar mă tem ca-s 

cam mari de el acum!” le înștiință Steluța cu un glas sfârșit, apoi căzu într-un 
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somn liniștitor. „Rămâi ‘neta, țață Ileano, cu Steluța acasă, noi ne ducem la 

biserică! Ce nume să-i puie părintele, Marițo?” „Nașa zicea că ar fi frumos Florin, 

dacă nu s-o răzgândi!” Parcă s-au vorbit. Cu copilul în brațe, Marița, îl întâmpină 

pe părintele care apucase să-și ia epitrahilul, și cu Marioara, nașă-sa de cununie,  

au pus o găleată de apă adusă repede din fântâna de la Diconești, în cristelniță, 

preotul a făcut la repezeală slujba de rigoare, apoi, „Te lepezi de Satana?”, de trei 

ori și gata, Florin creștinat. „Să vă trăiască și să vă bucurați de el tot restul vieții!, 

le-a mai urat preotul, când o veni Ion din concentrare, bem o țuică și mâncăm un 

pui fript. Dar ce are copilașul, parcă se vede o micuță umflătură aici la mușchiul 

inghinal?” Toți au dat din umeri, copilul începuse să scâncească. „Duceți-l acasă, 

îi este foame! Om vedea mai târziu despre ce este vorba”, le sugeră preotul. „Oho, 

părinte, i-a venit și lapte mă-sii!”, se arătă tare bucuroasă soră-sa Marița. Și-au 

pornit cele câteva femei cu Marița cu copilul în brațe, în frunte, coborând 

biruitoare pe panta de la Coasta Bisericii, spre casă, în Diminești.  

     La câteva zile, a sosit și Ionică din concentrare, îl anunțase felcerul Toma 

Boerescu, nașul de cununie și fratele Stelei, care făcea naveta săptămânal la 

Buzău: „Finule, să-ți trăiască feciorul Florin!” „Ce vorbă-i asta, nașule, faci 

glume din astea cu mine? Feciorul meu a sosit prea din timp! Mai are de stat în 

burta mă-sii încă două luni, după socoteala mea, cam pe la jumătatea lui 

octombrie!” Când l-a văzut desfășat, doar o arătare de copil, s-a întors cu spatele. 

„O sărăcie de copil, ce mă fac eu cu ăsta? Se mai face acesta mare când mi-oi 

vedea eu ceafa!” și s-a dus mâhnit la treburile lui. „Cum l-ați botezat?” „Florin! 

Așa i-a pus numele nașa.” „Nu se poate! a mai decretat Ion.  Vaca se cheamă 

Florica, câinele - Florică, vițelul -  Florian, umplem casa de Florini? Plus că și 

boul vecinului se cheamă tot Florian! Titi îi pun numele!”  

     Și așa m-am ales cu numele acesta. Mai târziu, am descoperit, păstrate cu 

mare grijă, în lada de zestre din Casamare, primele mele îmbrăcări la care 

mămica ținea foarte mult și mi le arăta din când în când, spre aducerea aminte, 

mai târziu, despre acele vremuri de cumpănă pe care le-m trăit: o rochiță, un 

chiloțel și o căciuliță în care nu-mi mai încăpea nici pumnul, un smoc de păr de 

la turtă, de care era lipit cu ceară curată un bănuț, iar între actele casei, certificatul 

meu de botez pe care preotul Chivoiu a notat cu mâna lui: „Băiatul se numește 

Florin. Botezat azi, 4 august 1945.”        

      Aceasta a fost prima aventură a vieții mele, prima cumpănă. Puteam să 

trăiesc, ori să nu mai fiu decât o idee, o mică amintire, un cadavru de copil 

îngropat fără cele creștinești la margine de cimitir, precum alți copii nebotezați. 

Stau și mă gândesc mereu: Oare care să fi fost secunda astrală care mi-a dat 

drumul să ajung până la această vârstă, declanșându-mi lacătul vieții?  Numai că, 

după câteva zile, părinții aveau să constate că am o mică umflătură jos. Era o 

hernie. Zicea lumea mai târziu că în cazul unor astfel de accidente, face hernie 

ori femeia, ori copilul. „Norocul” a fost să o fac eu. 

     (Fragment din romanul în curs de redactare, „Secunda astrală”) 
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Passionaria Stoicescu 
 

       Se zice despre scriitori  că n-au nici un 

Dumnezeu, vorbă în vânt și total neadevărată. Pe Cel 

de Sus, chiar dacă se pare că nu l-am avea noi, ne are 

El îndestul, poate obosit și plictisit de nimicnicia și 

nemernicia unora dintre noi.  

Totul a început de la profesorul B., lexicograf și 

prieten de „dicționare” cu soțul meu. Mi-a mărturisit, 

la vremea acestei povești, că scrie un tratat de 

demonologie  și m-a întrebat dacă eu cred în 

Necuratul și cum mi-l reprezint. Anapoda întrebare! 

„Crezi, nu crezi, el știe să-și facă simțită prezența, dar 

reprezentarea lui e chiar lucrul naibii!”, am gândit eu atunci, fără să spun asta. 

Așa se face că pe moment am lăsat-o baltă cu înfățișarea, dar, nevrând să rămân 

datoare în fața musafirului, m-am trezit aruncând totuși o replică ciudată: 

„Femeia fără vreun Drac n-are nici un Dumnezeu”!  

Profesorul m-a privit ușor mirat de după ochelari , apoi mi-a mărturisit că 

citind „Lecția de logică” a găsit multe expresii care-l invocau pe Ucigă-l toaca, 

iar în „Soare cu dinți”, amuzându-se cu „Mânzul de treflă”, istorioara cu datul 

în cărți, s-a convins de „legăturile” mele cu Aghiuță. „Eh, dar și el e creația 

bunului Dumnezeu, n-avem ce face!”, a continuat domnul B. moale și 

îngăduitor pentru răspunsul meu și pentru sine. „Și totuși, ca poetă,  sunt foarte 

curios, cum vi-l reprezentați dumneavoastră... pe dânsul?”, a încheiat el discuția 

și a promis să revină peste ceva vreme, nu înainte de a-i fi dat în cărți (vai, cu 

un trecut bine ghicit, iar cu viitorul foarte precis confirmat, după cum mi-a 

mărturisit apoi). 

Vara aceea a fost foarte fierbinte... După o ședere la băi, să-mi dreg o gleznă 

ruptă, m-am întors acasă singură... Bărbatul îmi plecase la niște cursuri în 

străinătate, fiu-meu într-o vacanță studențească. Singură cuc, am început să 

tânjesc după o companie. Atunci, ca o datorie uitată, mi-a apărut în cap cel a 

cărui reprezentare în culoare și formă n-o avusesem încă. 

Singurătatea, adesea mi-a iscat niște plăceri nevinovate, de a căror dulceață 

nu mă crezusem în stare până atunci: să cânt la muzicuță, să pictez, să dansez. 

Muzicuța se stricase, cu dansatul era mai greu din cauza piciorului betegit ... 
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Așadar, ardeam de curiozitate să pictez. La băi, găsisem în biblioteca hotelului 

o cărticică despre pictatul pe sticlă. Aveam niște guașă, aveam și albuș de ou, 

cum citisem acolo că ar fi necesar, dar sticlă?  

În puterea nopții, căci nu mă prindea somnul și mă-nvârteam în casa goală 

ca un leu în cușcă, am „demolat” bufetul de bucătărie, fără să-mi pese că rămân 

doar cu un geam și că  sticla aleasă are o scobitură în ea, ca amintire a 

întrebuințării de odinioară... Era clar că dacă 

Dracul voia să se „arate”, se putea oriunde și 

oricum! Și s-a făcut voia lui! După mintea și 

sufletul meu apăruse un Drac-Poet... 

Din câte știu, culorile au simbolistica lor, 

iar tu te poți exprima prin ele. Ducă-se pe pustii 

al meu s-a ivit dintr-odată, roșu, nu negru așa 

cum văzusem peste tot reprezentarea lui, deci 

într-o culoare a incitării, a neliniștii, a violenței, 

în total acord cu ce simțisem, când  hodoronc-

tronc, mă apucase pictatul. „Sufletul e un abur 

incolor, poate alb, poate albastru”, gândeam eu, 

„dar lăuntrul trupesc e de carne și sânge, roșu, 

demonic. Dintre astre doar Luna îl îngăduie, 

dumnealui fiind tenebros, noptatic. Dar nu luna 

plină, care dă lumină cât de cât, ci Luna seceră, 

mâncată de niște verișori ai respectivului, pre 

numele lor vârcolaci. Ah, dar și culoarea Lunii e una incitantă, de nebun, am 

continuat să gândesc tulburată,  aducându-mi în memorie tablourile lui Van 

Gogh, galbenele, pârjolitele lui peisaje,  portocaliurile lui senzual-viscerale...” 

Van Gogh, cel într-o ureche, îmi șoptea clar: „Dă-i identitate! E al tău!” Și 

atunci mi l-am apropriat/apropiat, i-am pus o pană în mână, ca semn că nu era 

un demon ca oricare altul, ci unul scriitor.  Și ce scria? Între el și sursa lui de 

iluminare, Crai Nou, mi-a curs din pensulă o baltă verzuie, de pucioasă, de 

otravă. Verdele e vital, dar prin degradare devine thanatic. În această punte 

„otrăvită”, am zgâriat un vers de-a-ndoaselea, căci așa e cu tablourile pe sticlă, 

fața devine dos..., un vers apărut în minte la întâmplare (oare?), dintr-o mai 

veche poemă a mea, „Balada lui Încă” – „Încă pace, încă luptă – dedesubt 

armura ruptă!” 

Oare asta eram eu, el sau noi? În calitate de „doamnă zugravă” („zu-gravă”) 

m-am iscălit în coada lui, adică a lui Belzebut! Cam asta a fost istorioara la 

început și atât m-am priceput! 

Când a văzut profesorul B. tabloul, i-au curs ochii după el. Mi-a propus 

10.000, apoi 20.000, apoi 30.000 de lei. Prostii! I-am spus că-i Dracul meu și 
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n-are preț, deci nu-l dau. I-am făcut, de gura lui, un „frățior” tot pe sticlă, mult 

mai mic, ținând în mâna cu gheare un tratat de demonologie, din care curgeau 

literele închipuind numele autorului lexicograf. Acum Dracul devenise și 

lingvist! 

Ah, dar povestea de-abia începe... După ce mi-am admirat „opera” îndelung, 

înrămată și afurisită de nea Matache, tâmplarul, care nu mai prididea să mă 

apostrofeze „Cum, bre, de v-a venit să-l... aia, acilea pă sticlă, pă Nefârtatul?!”, 

am pus-o pe peretele din dormitor, deasupra lungimii patului, dând jos un 

tablou cu anotimpurile, aflat între mine și bărbatul meu, al unei plasticiene 

adevărate. „Între mine” reprezenta o grafică a mea, când mă desenasem  goală, 

în oglinda dormitorului, un fel  de tors, cu capul  înfrunzit și fără față (ochi, nas, 

gură, sprâncene lipsă!), intitulată „Autoportret cu cap înfrunzit” (altă drăcie!, 

care în timp a devenit titlul unui volum antologic apărut la editura  „Albatros”), 

iar soțul meu era tot un „Portret” al lui, al jumătății mele, făcut de mine în 

peniță, cu ochii în jos, într-un soi de pudoare, de fapt de mică lașitate de a privi 

lucrurile în față. Între noi doi, l-am pus încântată pe Demonel, cu spatele la 

mine, dar cu fața  și cu pana, într-o postură amenințătoare, spre domnul meu. 

Era clar un „triptic de familie”! 

Când s-a întors din concediu și a văzut „drăcovenia”, s-a supărat... Nu că mă 

desenasem goală-pușcă, nici că el nu îndrăznise să mă privească așa fără să fi 

roșit, ci ca un pravoslavnic adevărat, fiu de dascăl de biserică lipovenească ce 

era, neputând să accepte că e posibil ca în camera cu icoanele lui sfinte de acasă, 

în aceeași încăpere să existe și... Încornoratul! Între noi! 

Cu multă părere de rău i-am promis că voi muta în sufragerie tabloul, dar 

acum, de bun venit, să-i întoarcă spatele și să povestească, așezat în pat, relaxat,  

cum a fost în concediu. Ah, dar stând cu spatele lipit de perete, mâncând niște 

colțunași cu brânză, plăcerea lui, fără vreo mișcare aiurea sau vreun cutremur 

pe nepusă masă, tabloul s-a desprins din perete și i-a căzut în cap, făcându-i 

ditamai cucuiul! Vezi, Doamne, Aghiuță nu stătea degeaba! 

Pe mutește, speriată și încercând să-l îmbunez cu o compresă cu apă rece, 

am luat tabloul și l-am mutat în sufragerie, deasupra unei dormeze. Mi s-a părut 

că Znamenia îmi face cu ochiul, când tabloul cu care l-am înlocuit m-a lovit 

zdravăn peste piciorul cu glezna bolnavă...  

După două zile a apărut și fiul nostru acasă. Stând comod pe dormeză și 

sprijinit cu spatele de peretele pe care trona acum Tartacot, tocmai povestea cu 

haz o aventură, când tranc!, fără de veste, i-a căzut tabloul în cap și lui! Clar că 

nu era lucru curat. Am restabilit tulburată vechea ordine a casei, cu gândul de 

a da tabloul buclucaș, undeva, cuiva... Speriată și uimită l-am ascuns după un 

fotoliu, de unde nu mai avea cum să cadă. M-am gândit însă, cu părere de rău, 

că dacă îl voi expedia, măcar să-l fi fotografiat înainte, să am o amintire  cu 



Renașterea Buzoiană/Almanah 2022 

80 
 

țăcălia lui și cu pana de scris, ca o mică sabie îngerească. Un demon exorcizat 

din mulții care ne bântuie pe noi, scriitorii, pe care ne rabdă bunul Dumnezeu 

cu tot ce ne trăsnește prin cap...  

Am sunat un coleg fotoreporter, care a venit înarmat cu trei blitzuri, două 

aparate mari cu zoom și a luat la rând ce aveam eu înșirat pe pereți. Cu un soi 

de premoniție ciudată că poate  i se termină filmul și nu apucă să-l facă tocmai 

pe Cel Împricinat, am scos de după fotoliu tabloul cu Nichipercea, l-am pus pe 

peretele de la sud, unde cădea lumina din belșug și i-am poruncit: „Lasă-le 

deocamdată pe celelalte și fă-l pe ăsta!” „Ptiu, drace, a zis omul scuipându-și 

în sân peste puloverul descheiat la gât, ce-i cu ăsta? Tu l-ai făcut? Ce te-a 

apucat?!” „Ai grijă să iasă cum trebuie”, i-am poruncit fără să-i răspund.  

Dar vai! fereastra s-a izbit de perete, ușa s-a deschis fără veste și din senin o 

fojgăială de frunze a prevestit furtuna. „Oh, o să mă apuce ploaia și n-am luat 

umbrela! Cine ar fi bănuit că pe seninul ăsta o să plouă?” s-a văicărit el. S-a 

așezat într-un genunchi să fixeze mai bine cadrul, aparatul a clicuit de două ori, 

apoi a amuțit brusc. „Uite-așa îmi face figuri, când mi-e lumea mai dragă!”, s-

a burzuluit colegul. „Cine?”, am apucat să întreb și în locul flăcării blitzului 

care dispăruse brusc, un fulger zigzagat a luminat camera, atât cât să mi se pară 

că Nefârtatul îmi făcea iar cu ochiul din tablou. „Vin altădată, a mai zis înciudat 

de neașteptatul incident fotoreporterul, că dacă îmi plouă aparatele astea, sunt 

mort!” și a dispărut în trombă pe ușă.  

Am luat tabloul și l-am pus iar după fotoliu, pe jos. Eram consternată de ce 

nebunii era capabil personajul din tablou. A sunat telefonul și după ce l-am lăsat 

să zbârnâie ceva vreme, am ridicat receptorul. La celălalt capăt al firului era 

A.O., directorul bibliotecii din orașul unde făcusem școala. „Passingșut, cum îi 

plăcea să-mi zică, o să avem bal, mare bal! O sută de ani de bibliotecă! Să nu 

zici că nu vii! Și prezintă-te și tu cu ceva, cum ne răsfeți de obicei, o carte nouă, 

un manuscris, un poem, un tablou... Vezi că vine și ministrul... Ce-i pe capul 

nostru, nu-ți povestesc! Te așteptăm sâmbăta viitoare, la teatru”! 

Și teatru a fost! După ploaia de vești de la telefon s-a stârnit o răpăială scurtă. 

Cum nu apucasem să răspund, am privit colțul de cer senin și m-am luminat și 

eu. „Voi duce tabloul! Gata, Întunecimea ta roșie, te fac pachet și la bibliotecă 

ți-e soarta! Că tot te-am închipuit cu pană!”, a hotărât forul meu lăuntric. 

Sala Teatrului „G. Ciprian”, unde dădusem și serbările școlare, unde 

cântasem, dansasem, recitasem, era plină ochi. Toți scriitorii de la vremea aceea 

fuseseră instalați pe scenă, la o masă a prezidiului. În mijlocul nostru trona 

ministrul Culturii, M.S. Pe scaun, alături de mine, aveam tabloul înfășurat în 

hârtie de împachetat și legat cu sfoară. Simțeam parcă o dublă emoție transmisă 

clar de „însoțitorul ” meu pictat.  
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Când mi-a venit rândul să vorbesc, m-am dus calmă la microfon. Sala 

aștepta... „De obicei, vin în orașul adolescenței mele, al primei iubiri, al primei 

poezii publicate, al Bibliotecii ca un palat, unde am devorat cărțile, al Crângului 

cu oaza lui de poezie și de verde, singură, plină de toate amintirile legate de 

cele pomenite până acum... Astăzi însă, am venit împreună cu Dracul, Dracul 

meu cu pană...” 

Lumea amuțise dintr-odată, spectatorii își lăsaseră bărbiile în piept într-un 

semn de jenă speriată că am înnebunit și delirez... Nu, nu deliram! Mi-am 

continuat discursul calmă, stăpână pe mine și mulțumită de efectul produs, 

amintindu-le că, Doamne ferește, nu bat câmpii și că la finalul expozeului vor 

vedea cu ochii lor materializarea a ceea ce îi înspăimântase. N-aș ști să repet 

acum vorbele de atunci, dar am văzut pe furiș lacrimi în ochi și surâsuri calde. 

Când mi-am încheiat cuvântul, m-am dus împăcată la scaunul unde lăsasem 

tabloul, i-am sfâșiat nerăbdătoare hârtia și l-am ivit pe companionul meu, de 

care urma să mă despart, donându-l bibliotecii din B. Am ridicat trăsnaia 

deasupra capului. 

Sala a izbucnit în aplauze frenetice. Oare pentru că îl vedeau cu adevărat pe 

Încornoratul sau pentru că le demonstrasem că n-am plecat cu sorcova în 

mijlocul verii? Pe spatele tabloului scrisesem caligrafic, așa cum învățasem la 

Pedagogică, un soi de cuvânt de adio: „Acest tablou înseamnă cheia/ unui 

proverb deloc ateu,/ că fără nici un Drac, femeia, /nu are nici un Dumnezeu!// 

Suavă, fără de prihană,/ cu gând și suflet îngeresc,/ ca scrib l-am înzestrat c-o 

pană/ și-n coada lui mă iscălesc!” 

Ministrul, care picta și el, a apreciat ineditul momentului, m-a felicitat și 

după ultimii vorbitori s-a trecut la concluzii. Numai că, pe când mulțumea 

organizatorilor, sala a început să se foiască, iar din mână în mână, până la 

prezidiu, a ajuns un bilețel, care i-a fost predat vorbitorului. „Ei, asta-i încă una, 

a zis el, pe jumătate amuzat, pe de alta speriat de ce ar fi putut să scrie în depeșă. 

Sper să nu fie o plângere sau, mai știi, vreo înjurătură în stil neaoș... Ah, nu! a 

respirat el ușurat. E o epigramă!” Și a citit precipitat: „Un tablou cu Belzebut? 

Poetesa ne-a făcut,/ dar constat cu mult regret,/ că-i un ...autoportret!” E 

pentru dumneavoastră, doamnă, mi s-a adresat ironic. După cum se vede, ce-

ați căutat, ați găsit!” și mi-a înmânat epigrama.  

Era anonimă! Nu semnase nimeni, ca la noi. Lumea se înviorase brusc, 

încântată de spectacol și parcă fericită că-mi luasem plata. „Vă mulțumesc!” 

am îngăimat sec, pluralul desemnându-i laolaltă și pe domnul ministru, dar și 

pe semnatarul catrenului. „N-am rămas niciodată datoare, am continuat, și, 

după ce vă veți încheia spiciul, voi răspunde celui/celei care m-a atacat!” Când 

s-a făcut liniște după înaltul vorbitor, am trecut la pupitru și-am recitat și eu 
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răspunsul meu: „Infirm deschis că dolofana/ ce-o încarnez ar fi Satana.../ În 

sfânta mea identitate/ eu sunt... un Drac și jumătate!” 

Tabloul a fost predat cu acte de donație, în regulă, bibliotecii din B., dar 

preluat ca un trofeu, directorul A.O. a înlocuit tabloul conducătorului iubit, cel 

într-o ureche, din cabinetul lui cu Dracul meu cu pană. Cine intra și-l vedea pe 

Aghiuță, se crucea de înlocuire, se amuza și surâdea. Iar domnul director mă 

suna și-mi spunea: „Passingșut, Dracul tău face minuni! M-a  trimis în 

Olanda!...” Apoi în Lituania, în Spania și Dumnezeu știe, unde și-o mai fi 

înțărcat el copiii... Până într-o zi, când bătrâna maică a lui A.O. și-a vizitat fiul. 

La bibliotecă. Micuță, delicată și mult preacucernică a făcut ochii mari, o cruce 

și mai mare pe piept și a poruncit autoritar ca Antihristul să fie dat jos de pe 

perete. Așa a ajuns Belzebut la Fondul Secret, printre scriitori prețioși sau 

interziși și incunabule nepermise ochiului de rând. 

Mă liniștisem și eu, dar de câte ori veneam în B. la vreo acțiune, să lansez o 

carte, să mă întâlnesc cu cititorii și treceam evident pe la bibliotecă, voiam să 

văd alături de cărțile mele de care nu m-am îndoit niciodată că ar avea un 

grăunte de har divin, și pe  Demonul meu exorcizat, să mângâi geamul rece al 

tabloului care-l împietrise acolo, să-i ating pana, recunoscătoare pentru scrisul 

meu, care, clar, are în el și Dumnezeire și Demonie. Așa simt eu. Doar că A.O. 

plecase între timp  la cele veșnice... 

Actualul director, S.B., dispunea să fie aduse cărțile aflate în bibliotecă, dar 

și tabloul, și urma un ritual, pe cât de straniu, pe atât de amuzant. La una dintre 

aceste insolite întâlniri a venit și preotul P.N., el însuși scriitor și editor. Om al 

cărții în toate ipostazele livrescului, mi-a ascultat îngăduitor gândurile și a 

murmurat o rugăciune pentru mine, și pentru Demonul meu exorcizat, să mă 

absolve într-un fel de năstrușnicia gândului și a faptei... 

În prefața cărții poetei chineze Zhang Ye, „Demonul bărbat”, tradusă 

împreună cu fiul meu, în 2021, la Editura Junimea, Iași, plachetă pe care am 

donat-o, evident, Bibliotecii din B., scriam: „Cât privește demonul, ființă divină 

sau semidivină, acesta este identificat cu spiritul strămoșilor sau cu un geniu 

tutelar (...). Demonul formează o parte a conștiinței, cu facultatea de a dirija 

destinul, în sens bun sau, uneori, rău. Cel posedat de demon în credințele 

anticilor era protejat de zei, pentru că avea ingeniu – echivalentul inspirației.” 

Eu însămi am scris „Balada lui Încă”, până să fi pictat tabloul: „Încă ora, 

încă veacul/ întru Domnul, întru Dracul,/ mă coboară și mă urcă,/ mă sfințește 

și mă spurcă,/ Încă iar și totuși Încă,/ zicere nespus adâncă...” numai bună de 

încheiat această poveste dedicată memoriei Oproescului, a iubirii și zidirii 

pentru și întru carte.                                                                     
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CERCUL MILITAR BUZĂU 
Valeriu Nicolescu 

 

       Primele Cercuri Militare s-au înfiinţat în România 

cu puţin înaintea izbucnirii Războiului pentru 

Independenţă Naţională. Până în anul 1906 s-au înfiinţat 

asemenea instituţii în 18 garnizoane mici, printre care 

Buzău şi Râmnicu Sărat. La Buzău, în anul 1911, în 

cadrul unei întâlniri a ofiţerilor din garnizoană, se năştea 

ideea construirii unei clădiri a Cercului Militar.   
      Iniţiativa a aparţinut colonelului Gheorghe Spirescu, 

care a fost şi primul şef a Cercului Militar Buzău. La 

intervenţia lui s-a primit suma de 50.000 lei de la Mi-

nisterul de Război. Această sumă a fost completată prin 

contribuţia financiară a ofiţerilor şi reangajaţilor din 

Regimentul 7 Artilerie Buzău. În memoriile confesorului militar al Garnizoanei 

Buzău, preot maior Dumitrescu H. Marin, se scrie: În luna martie 1914 se pune 

temelia noului local (era vorba  de actuala clădire a Cercului Militar Buzău în 

strada Independenţei, pe atunci Carol I) care s-a construit din cotizaţia ofiţerilor 

şi o subvenţie dată de către Ministerul de Război, Casa Oştirii şi Banca 

Naţională a României.  

       Cercul Militar al Ofiţerilor, al cărui preşedinte de onoare era generalul 

Ioan Vernescu, iar preşedinte activ colonelul Şachiu, comandantul Regimentului 

8 Infanterie Buzău, s-a reorganizat în anul 1912, în conformitate cu legea 

promulgată cu Înaltul Decret Regal nr. 376/ianuarie 1912, publicat în Monitorul 

Oficial nr. 238/1912.  

     La 7 octombrie 1914, preşedintele Cercului Militar Buzău, colonelul Razu 

Aristide, a încheiat cu inginerul Adolf Rosensweig, strada Fundului nr. 2, 

contractul pentru construirea Palatului Cercului Militar, valoarea de deviz fiind 

estimată la 103.541,75 lei. Imobilul a fost construit după planurile arhitectului 

Vulcan, lucrările începând la 10 octombrie, iar situaţia generală de lucrări a fost 

transmisă la 13 decembrie 1915. Deoarece constructorul a decedat la 26 august 

1917 la Sanatoriul „Sf. Elisabeta”, în anul 1924, tatăl său a deschis acţiune civilă 

pentru recuperarea sumei de 65.200 lei, rest de plată neachitat. 

      În mediul virtual circulă informația eronată cum că edificiul Cercului 

Militar ar fi fost construit în anul 1914 de către un antreprenor german după 

toate rigorile vremii. Dar documentele dintr-un dosar al Tribunalului Buzău – 

clădirea Casei Armatei (Cercul Militar) de pe Independenței, vecină cu mai 

tânărul Colegiu Naţional Mihai Eminescu, contrazic cele afirmate. Clădirea are 

o suprafață utilă de peste 1500 mp, dispuși pe trei niveluri. 
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      La 10 decembrie 1927 a fost 

programată redeschiderea 

localului Cercului Militar, după 

ample lucrări de renovare, 

invitatul de onoare fiind generalul 

Razu Aristide, inspector al 

Geniului, fost comandant al 

Regimentului 8 Infanterie Buzău 

şi al Brigăzii X Infanterie, până în 

1916. Solemnitatea a fost 

reprogramată însă pentru data de 

21 ianuarie 1928. 

 Vreme de mai bine de nouă decenii, cadrele militare din Garnizoana 

Buzău s-au adunat la Cercul Militar sau Casa Armatei, așa cum s-a numit după 

1948 până în anul 1990, pentru diferite activități culturale, artistice sau recreative 

sub coordonarea unor șefi pricepuți și interesați să le facă mai plăcut și atractiv 

timpul subofițerilor și ofițerilor Garnizoanei Buzău, și amintim aici pe col. 

Constantin Cristea,  col. Ion Nedelcu, col. Teodor Emilian, col. Alexandru 

Lahovari, col. Dumitru Bojoaică, col. Mihai Goia, personal civil Claudia Radu. 

      Un rol important a avut și biblioteca Cercului Militar, posesoare a unui 

important fond de carte din toate domeniile, la care au avut acces militarii și 

familiile lor, rezerviștii, veteranii, dar și civilii. Biblioteca a organizat o serie de 

acțiuni de popularizare a cărții și bibliotecii, întâlniri cu scriitori și istorici, 

medalioane literare, concursuri etc. Printre cei care au slujit cu pasiune și har aici 

trebuie menționat bibliotecarul Emil Niculescu (26 sep. 1954-11 aug. 2021), 

poet, eseist, critic și istoric literar, publicist. El a colaborat cu materiale inedite și 

interesante la revista „Străjer în calea furtunilor” și la alte publicații militare și 

nu numai. 

      Cercul Militar Buzău a funcționat în clădirea din strada Independenței nr. 24, 

după Războiul Întregirii până la începutul celui de-al treilea mileniu.  În perioada 

septembrie 2001-iunie 2002 a fost temporar închis în scopul studierii structurii 

de rezistență și determinarea gradului de risc seismic, căci vechimea, materialele 

și modalitățile de construcție ale epocii precum și unele deficiențe de întreținere, 

dar și calamitățile naturale (două cutremure puternice) au afectat imobilul. În 

acea perioadă, activitatea s-a desfășurat în clădirea Comenduirii Garnizoanei din 

strada Unirii, nr. 140. În urma acelei expertize, clădirea a fost încadrată la clasa 

de risc seismic II și a primit avizul pentru desfășurarea activităților în incintă, 

urmând să se găsească fonduri pentru reabilitare. Dar cum fondurile obținute 

chiar și din colecte, abia au ajuns pentru efectuarea unor reparații la acoperișul 

clădirii, din anul 2007, activitatea Cercului Militar se desfășoară în incinta 

Centrului Militar de Sănătate Buzău, aflat tot în strada Unirii, nr. 140. 
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           Cercul Militar al Subofiţerilor, înfiinţat în 1921, a obţinut personalitate 

juridică prin sentinţa civilă nr. 2/10 ianuarie 1935. Preşedinte de onoare era 

comandantul Garnizoanei, lt. col. Florian Benche, iar preşedinte executiv 

căpitanul Gh. Bălbărău de la Atelierul de Reparaţii C.V.A. Scopul era de a 

consolida, prin toate mijloacele morale şi legale, între subofiţerii de toate armele 

şi categoriile, legăturile unei cordiale camaraderii, a le întreţine vigoarea fizică 

prin sporturi, de a le îmbogăţi cunoştinţele profesionale şi generale prin cultură 

şi educaţie, de a le stimula şi înălţa sentimentul demnităţii personale şi al 

prestigiului militar. Primăria urma să le pună la dispoziţie gratuit o sală de arme, 

sală de conferinţe, bibliotecă, teren de sport şi jocuri de biliard, popice şi şah 

pentru organizarea de concursuri sportive, reuniuni culturale, reprezentaţii 

cinematografice, serbări câmpeneşti, serate, baluri şi concerte; organizarea 

unei case de oaspeţi pentru subofiţerii în trecere, acordarea de ajutoare 

băneşti, organizarea unui magazin cu articole de primă necesitate cu preţuri 

mai mici decât cele practicate pe piaţă. Până la construirea localului propriu 

din bd-ul Elisabeta (b-dul Gării), sediul acestuia a fost la Cercul Ofiţerilor. În 

prezent, în această clădire funcționează Restaurantul Militar Buzău (RMB). 

 


Vămile



Renașterea Buzoiană/Almanah 2022 

86 
 

 

Remember 

 

EMIL NICULESCU 

(26 septembrie 1954 - 11 august 2021)                               

 

                           Viorel Frîncu 

 
      De curând, a trecut la cele veşnice, după 

o lungă şi grea suferinţă, Emil Niculescu, 

bibliotecar, poet, eseist, critic şi istoric literar, publicist, membru al Uniunii 

Scriitorilor din România şi Societăţii Scriitorilor Militari. A fost printre puţinii 

bibliotecari longevivi în profesie ai Cercurilor Militare din ţară.  

     S-a născut la 26 septembrie 1954, la Pleşcoi, comuna Berca, judeţul Buzău. Este 

absolvent al Liceului „Mihai Eminescu” Buzău, Şcolii Postliceale de 

Biblioteconomie din Bucureşti şi Facultăţii de Istorie, Universitatea „Spiru Haret”. 

A debutat, în presă, în revista Cadran, publicaţie a Cenaclului literar „G. Bacovia” 

din Bucureşti (1972), într-o pagină dedicată Cenaclului „Viaţa Buzăului”. A fost 

prezent în antologiile Flacără şi vis (1996), Un sfert de veac de poezie (1998) şi 

Sentiment latin. Poeţi români /Poeţi napoletani, ediţie bilingvă, (2004). A 

colaborat la publicaţiile: Amphitryon, Arhipelag, Renaşterea culturală, Diagonale, 

Străjer în calea furtunilor; Ateneu, Timpul, Viaţa Românească, Spaţii culturale, 

Carnet literar, Viaţa Armatei, Document, Arte şi meserii, Lumea Militară, 

Ferestre, Bibliopolis, Convorbiri literare, Opinia, Muntenia, Amprenta, Viaţa 

Buzăului, Literadura s.a.. Volume publicate: Provincia Felix: versuri (1993); Birja 

cu crai: versuri (1996); Tot despre Caragiale (Locco): eseu (1995); 

Dragonoctonul. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă: eseu 

(2004); François Villon, Ballades des dammes du temps jadis/Balada doamnelor 

de altădată. Traduceri şi reverberaţii: antologie (2007); Zona Zoster (2009), 

Vanitas levantina (2015), Confinium (2019), Masca (2020), Supernove (2021), 

Jurnal de molimă (2021): versuri.  



Renașterea Buzoiană/Almanah 2022 

87 
 

     Dotat cu o cultură enciclopedică dobândită prin lectură Emil Niculescu a avut 

o contribuţie esenţială la realizare monumentalei lucrări Armata în judeţul Buzău - 

o retrospectivă istorică, două volume editate de Fundaţia „Mareşal Alexandru 

Averescu”. A susţinut, de-a lungul timpului, numeroase conferinţe pe teme de 

istorie militară prezentate în cadrul unor simpozioane, dar şi în unităţi militare de 

pe raza judeţului Buzău. 

     Asupra operei sale s-au aplecat, deopotrivă, scriitori şi critici literari: 

„Emil Niculescu face parte din stirpea celor rari, din tagma poeților «nocturni» din 

evantaiul amurgic mathein. De o artificialitate savantă și cu o seducătoare 

arhitectură barocă, poezia lui Emil Niculescu cultivă un livresc rafinat, prin 

draperiile căruia transpare ironia lucid-amar dimoviană.” 

                                                                                      Gheorghe Istrate 

 „Emil Niculescu nu și-a greșit secolul. Mai degrabă îi trage de urechi pe poeții 

vagabonzi, goliardici, clienți ai tavernei «Carmina burana» sau ai cantatei lui Carl 

Orff, sau ai frumoasei cărți medievale, și-i invită laolaltă cu noi, martorii de azi, la 

un carnaval «un cotillon corcit c-o geampara» din provinciala și vesela Veneție a 

dogilor de altădată, dar fără Antonio Vivaldi, ci doar în provincialul și sarcasticul 

Buzău, cu timpul în curgere, cu halbele ciocnite sau halvița topită, dinspre unul 

conu' Iancu Caragiale, cârciumarul falit din gară.” 

                                                                                            Șerban Codrin. 

     „Ironia - ades cu note sarcastice - banalul, asocierile surprinzătoare de referințe 

livrești cu experiența mundană cotidiană, inflexiunile sentimentale evocând o lume 

crepusculară de crai mateini erc., toate acestea sunt disciplinate în cadența clasică, 

în care rima pare să-și fi redobândit demnitatea euforică de odinioară, trimițându-

ne la Eminescu.” 

                                                                                       Theodor Codreanu 

                                  

Vreme severă 
                                             Motto: ploaia asta-

i bună    

după atâtea  călduri tropicale 

I L. Caragiale  

Și norii ăștia grei călcând, teribili  

Pe depresivi și meteosensibili. 

Regres: bacovienele lacustre, 

Coșmaruri cu meduze și languste, 

 Iar dacă viața s-a născut din ape, 
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Se pare, tot sub ele o să crape. 
 

Motto: Că nu e mai frumoasă 

și mai de folos în toată viața omului zăbavă 

     decât cetitul cărților 

                                      Miron Costin 
 
   Cin' să mai canonească în citanii, 

   Să se răsfețe-n dolce farniente, 

   Când e deviza: „Time is Money!”, 

   Bre antici cu „festina lente”. 

 

                                   Ecran 
 

    Motto: Limba noastră-i o comoară... 
                            Alexe Mateevici 

             Limba română e patria mea 
                             Nichita Stănescu 
 
   Româna e, „pe sticlă”, martelată 

   Și-mpărtășită de reporteri tâmpi, 

   În țara asta larg manelizată 

   Și cu saharizaț, sub climă, câmpi. 

 

                                                           Tratație 
                 Motto: Azi o să fie o căldură... 

                  mai teribilă decât ieri... 

                  S-a pus pe călduri... 

                  O să ne topim în vara asta. 
                                   I. L. Caragiale 

   Calm plat, nu mișcă-n arbori nicio frunză. 

   Indice de umiditate basculat. 

                                          Primari montează corturi, să răspunză 

                                          Cu bănci, cu aer, apă rece. Nu rahat. 

 

 

                   Iulie, ultimul (?) bal 
 
     Sunt zorii altei zile, în care silă ți-i, 

     Cu-n vers stingher, un semen să-ncerci să îl reții. 

     Timp abraziv, fierbinte îi este astăzi gura. 

     O simți acum în ceafă. Calm, îți ia măsura. 
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                 Din izolare 
 

      Din lunga condamnare la insularizare, 

      Sub norii de vești rele, o rază nu transpare 

      Dar de rotesc pe bolte și nopți cu lună nouă. 

      Masteri de școală nouă iau cloșca de pe ouă. 

      Estimp, electoratul, cel cu dare de mână, 

      O tunde-n Baleare spre-a se sori pe-o rână 

      Și-și face selfie: marea e-n spate, cu brizanții. 

      O ducem, zicem, bine, prin noi reprezentanții. 
 

                        

                      Departe 
 
Un bar cu uși batante, undeva-n Tombetown, 

Nu dă către clienți nici măcar, pârlit, un scaun, 

Câţi nu se știe cine-i contaminat ori nu. 

Ciurda de minotauri spre cowboy face: muuu! 

Șeriful, și el, poartă steaua cu grea sfială: 

Oricine poate trage: panica-i generală. 

Furtuna de nisip ca o ploaie o ploaie o să vină 

Peste orașul cald și băgat în carantină, 

Astfel că nu e mică, ci dimpotrivă, nada 

De a migra spre geruri fără de morb: Canada. 

  

 

 


 

 

 
 

                

Etajul IV, ultim 
 

Cândva-n junețe, vremea lui Cuptor 

Ardea aici cu mult, temeinic spor. 

Sticle de rom și bere puse-n cadă 

Cu apă le-astupam, apoi, dovadă 

Că știm chimie, turnam azotat. 

Într-o juma' de oră erau gheață. 

       La hramul  de Sf. Ilie 
 

 Nici urnă-n cer de nori mai vineții. 

 Sfinte Ilie, hramul nu ți-l ții? 

 loboade dar din carul tău de foc 

 Fulgere: mor creștinii de amoc, 

 Se târâie ca râmele sub soare. 

 Du-ți, hai, menirea milostivitoare. 
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Le destupam 

pe rând: o altă viață! 

Eram prea fleț să pun între ponoase 

Găuri în smalț, ca de vărsat, rămase. 

Cu-alte călduri pe cap și la activ, 

Sunt azi tocat: - Gândește pozitiv! 

 

„În arșița nopții” 

         fără Sidney Poitiers 

 

 Etajul patru, fix în acest an, 

 Fără pigment afroamerican. 

 Oul spart pe capotă se prăjește, 

 N-am bronhii să țin aer ca un pește, 

 A plecat, precaută, Herta Müller, 

 Nu vede cum o duc cu „air cooler”. 

 Ar fi de reprodus în manuale 

 Pentru surviveri orele fatale, 

 Nopțile astea care n-au sfârșituri 

 Ca pe-un cazan, bătute, niște nituri. 

 

                   Clivaje 
Motto: Sex bombe, sex bombe 

  Tom Jones 

M-am regăsit, ce dor 

mi-era de mine... 

(Muzică ușoară națională) 

Spre zori, iată, și stelele pier, 

Diavolul vine cu un bombardier, 

Nu doar c-o fată, spre-a mă trezi. 

Intrat în tură, îngerul de zi, 

Cu goarne și turate ambreiaje, 

Recuperează tristele-mi clivaje. 

 

                  Goliath 
Desfidând Cartea Sfântă - n cuirasă 

Zguduind greu pământul se-aude 

Goliath 

Și umbra lui - eclipsă nu-i mai groasă- 

Vine, pedepsitoare, la noi din leat în leat. 

Indice de disconfort 
 

Se-nfruntă atmosfericele fronturi 

Venind din nord sau din sahare, 

Iar dinăuntru, pentru decontare, 

Urcă reci vini spre calde helesponturi. 

 

Țintă 
                    Getei și lui Ninel P 

 

 E timp de-atunci, pierdut e tibișirul- 

 Anii mistreți își consumată jirul- 

 Când vara, din Bisoca la Martinu, 

 Mergeam să facem de narură plinu'. 

 Urcam poteci de munte cam pieptiș 

 Dedându-ne la mure, zmeuriș. 

 Mergeam la o cabană forestieră –  

 Nu exista pe-atunci efect de seră – 

 Se gudurau pe lângă noi, lățoși 

 Dulăi de stână mari și bucuroși 

 De oaspeți, că-n rusaci au de mâncare 

 Din care pădurarul nu prea are. 

 Mai sus, își comandase dictatorul 

 Un punct de vânătoare. Ploaia, norul 

 Nu-l conturbau: veneau din abator 

 Carcase și din ursul omnivor 

 Făcea, suprahrănit, un porc de  teică, 

 Strict după ceas, tras a veni la fleică. 

 În animalul ridicat pe labe 

 De la cinci pași trăgea, fără de grabe, 

 Sporindu-și, întru gloria-i pigmeie, 

 O panoplie plină de trofeie. 

 O cruce într-un cerc marcat cu var 

 Era chiar heliportul dau de star 

 Întru politici vaste, mondiale. 

 Efectul in popor cu burți cam goale. 

 Pe cât îmbătrânesc, mă-nchipui ținta 

 Spre care-altcineva-și îndreaptă flinta.
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Un răgaz pentru a înțelege fericirea 
Alexandru Pripon 

     Trăim, iubim, urâm, ne stingem. Bucuria de 

moment este înlocuită de nefericirea profundă. 

Experimentăm, parcă, o depresie fără granițe, prea 

rar întreruptă și niciodată pe deplin depășită. 

Observăm, în jurul nostru, tot mai multă tristețe 

adâncă, oglindită în priviri înnegurate și în gesturi 

prea smucite sau prea molatice. Suntem învinși 

înainte de a accepta lupta. 

Unii caută un refugiu departe, alții se ascund în ei 

înșiși. Unii îmbrățișează sfaturi straniu-

motivaționale, alții resping totul, cu un cinism 

încrâncenat. Suntem asaltați de știri negative și, prin tot soiul de teorii ale 

conspirației, ne îndreptăm unii împotriva altora, cu mânie. Ori, dimpotrivă, 

acceptăm cu resemnare subtil indusa, nefireasca, înfiorătoarea idee că suntem 

singuri împotriva tuturor. 

        Am învățat să căutăm binele în elemente contemporane considerate, preț de 

clipe sau decenii, la modă. Ne dorim mult, apoi mult mai mult. Avem nevoie de 

proprietăți, de produse, de bani, de mari nimicuri și de mici nerozii colosale, 

căutăm ascensiunea pe plan social, material... pe toate planurile. Ne dorim să fim 

cineva și izbutim să ne pierdem orice fărâmă vizibilă de personalitate. Iar 

spiritualitatea o adoptăm, fără a o trăi, așa cum ne cere momentul, cum ne învață 

publicațiile în vogă, prin articole traduse (prost, adesea) din limbi de circulație 

internațională. 

      Am devenit creduli, deși – paradoxal – sceptici. Suntem ușor de manipulat, cu 

toate că ne considerăm greu de convins. Lăsăm să se strecoare în viața noastră prea 

multe vorbe și învățăm (de ce, oare?) să avem prea puține idei proprii. Suntem alții 

în mai mare măsură decât suntem noi, iar acest lucru ne transformă, cumva, în 

singuratici abandonați convenabil în mijlocul mulțimii. 

      Neliniștiți chiar și în momentele de pace, ne aflăm într-o neîntreruptă căutare, 

iar micile bucurii cotidiene suntem dispuși să le așezăm în coloane bine delimitate, 

contabilizând cu încrâncenată amărăciune, adunând, scăzând, înmulțind și 

împărțind clipa cu rictusul ori zâmbetul și, trăgând linie, încercăm să descoperim 

fericirea. Dar nu este acolo... 

      M-am născut la oraș, unul de provincie, am trăit cea mai mare parte din viață 

tot acolo, am locuit, pentru mai bine de 35 de ani, la etajul patru (din tot atâtea 
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posibile) al unui bloc timpuriu-comunist, lipsit de prea mult confort. Dar cu un 

farmec aparte, pe care numai amintirile copilăriei și bucuria sentimentului 

inexprimabil de a fi îl pot imprima existenței. Am învățat să descopăr binele și 

frumosul acolo unde doar cu greu se putea afirma că ar fi prezente. Am fost educat 

să mă bucur de ceea ce am și să nu îmi doresc lucruri irealizabile, doar pentru 

satisfacerea unor plăceri iluzorii, de moment. Și așa sunt mulți, foarte mulți dintre 

noi. Deoarece viața nu ne oferă palate și nici plăceri fără a cere un preț – adesea 

incredibil de mare, desfășurat pe durata unei întregi existențe. 

      Am trăit printre oameni cu diverse ambiții și amplasări sociale. Am văzut și 

mult mai bine, și mult mai rău. Am descoperit că fericirea nu are extras de cont ori 

carte funciară cu număr cadastral. Am înțeles că într-o garsonieră ori într-o vilă pot 

înflori sau, dimpotrivă, se pot ofili, la fel de repede, împlinirile unei vieți trăite cât 

mai frumos și mai intens, fără compromisurile care ne transformă, prea adesea, în 

spectatori ai propriei decăderi. 

      Și nu sunt eu un exemplu pozitiv. Nici nu încerc să demonstrez așa ceva. Am 

cunoscut, însă, de-a lungul timpului, oameni pe care i-am admirat pentru 

entuziasmul și mulțumirea pe care le manifestau în fiecare secundă, cu toate că 

trăiau, cu familiile – numeroase –, în locuințe mici, înghesuite, teribil de călduroase 

vara, dar mult prea friguroase iarna. Și, straniu, acolo ne strângeam, cel mai adesea, 

noi, prietenii, stând umăr la umăr (la propriu), într-o cameră micuță, plină de 

bucuria vieții. Iar părinții amicului nostru ne serveau, invariabil, cu deserturile și 

răcoritoarele cele mai bune, cele mai demne de a fi savurate și ținute minte, peste 

zeci de ani. 

      Stranie ne este existența! Ne dorim atât de multe lucruri, dar fericirea se poate 

ascunde în atât de puțin! Odată cu trecerea timpului am remarcat și experimentat 

acest lucru atât de des, încât astăzi pot spune, sincer, că bucuria vieții este o stare, 

dar și un loc. Locul unde ne simțim bine, unde cei dragi sunt alături de noi și unde, 

chiar și prin ferestre micuțe, întunecate, străbate raza binecuvântării divine, 

luminându-ne existența, nu belșugul ostentativ din locuințe. 

      Până la urmă, aceasta e viața. Casa este unde suntem noi, toți, membrii 

apropiați ai familiei. Iar bogăția constă în momentele pe care izbutim să le 

petrecem împreună, fără frământările și distragerile acestor vremuri care par să se 

hrănească, în mod cumplit, cu secundele noastre de posibilă fericire. „Nu lăsa nici 

o zi bună să treacă fără folos și partea ta din bucuria cuviincioasă să nu te treacă. 

Oare nu altora vei lăsa averea ta și bunurile tale nu vor fi împărțite la sorți? Dă și 

ia și sfințește-ți sufletul” (Ecclesiasticul 14, 14-16). 

      Uneori, mă gândesc că timpul a trecut prea iute. Că ori ne-am schimbat noi – 

prea mult, prea repede –, ori vremurile sunt total altfel. Nenumărate griji și orgolii 

exacerbate, suferințe și temeri fără număr, fără sens, ne întunecă fiecare clipă. 

Arareori izbutim să fim cu adevărat fericiți, deși căutăm, disperați, fericirea, fără 
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oprire, fără discernământ. Sau, mai degrabă, tocmai deoarece căutăm bucuria 

neîncetat, uităm cum să ne bucurăm de ceea ce avem. 

      Sunt vremuri urâte. Restricțiile și temerile aduse de pandemie, alăturate atâtor 

afecte ale devenirii scurtcircuitate pe considerente social-materiale ori de altă 

natură, meteorică, ne-au adus într-un spațiu neplăcut, al înstrăinării. Trăim, iubim, 

urâm, ne stingem. Bucuria de moment este înlocuită de nefericirea profundă. 

Experimentăm, parcă, o depresie fără granițe, prea rar întreruptă și niciodată pe 

deplin depășită. 

      Am ajuns, aparent, într-o mlaștină pestilențială a existenței, propice, însă, unui 

exercițiu deosebit: acum putem să privim în jur, să înțelegem cine suntem și unde 

ne aflăm. Și, poate, să așezăm în suflete înțelepciunea Sfintei Scripturi, din alte 

vremuri – identice, nu doar din punct de vedere cognitiv-emoțional, cu acestea: 

„Adu-ți aminte de foamete în timpul belșugului și de sărăcie și lipsă în zilele de 

bogăție. De dimineață până seara se schimbă vremea și toate sunt grabnice înaintea 

Domnului” (Ecclesiasticul 18, 25-26). Căci ni se oferă un răgaz (neplăcut, e drept, 

dar și nesperat) pentru a înțelege cât de fericiți eram atunci când lucrurile erau mai 

puține și mai simple. Atunci când nu știam să contabilizăm fericirea! 

 

                                      
Bifida 
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                   Remember                       
 

         Nistor TĂNĂSESCU 
(16 aprilie 1960-12 martie 2022 ) 

 

Poet, publicist, licenţiat în ziaristică (1989) 

s-a născut  în comuna Florica (o vreme sat al 

comunei Mihăileşti), județul Buzău.  Discret ca 

poet, este prezent în publicistica locală 

(semnează şi cu pseudonimul Martin Tronaru), 

fiind preocupat şi de eseistică, critică, de litera-

tura speculativă în general. 

Debutează cu versuri în „Viaţa Buzăului”, în perioada liceului, apoi în 

„Luceafărul” (1984), prezentat de consăteanul său Ion Gheorghe. Este primul 

laureat al Premiului Uniunii Scriitorilor, la Festivalul Naţional de Poezie 

„Nicolae Labiş” (introdus începând cu ediţia a XVI-a, 1984), şi al premiilor 

revistelor: „Familia”, „Astra” şi „Viaţa Românească”. În anul 1986, la 

propunerea Constanţei Buzea, revistele „Viaţa studenţească” şi „Amfiteatru” 

îi acordă Premiul I pentru poezie pe Centrul Universitar Bucureşti. Până în 

1989, publică constant în „Luceafărul”, „Amfiteatru”, „România literară” şi 

S.L.A.S.T.(Suplimentul literar al Scânteii Tineretului), versuri şi recenzii. 

Ziarist profesionist, activează în presă de la 1 octombrie 1989 la: „Viaţa 

Buzăului”, „Opinia”, „Muntenia”, „Buzăul” (primul săptămânal buzoian 

postdecembrist, ca redactor-şef), „Evenimentul zilei” (redactor-corespondent 

încă de la înfiinţare); concomitent, colaborează la „Jurnalul de Buzău” (seria 

I), apoi este al doilea redactor şef (cronologic) al cotidianului „Informaţia 

Buzăului”. Din 1996 lucrează ca ziarist militar în redacţia mensualului 

„Informaţia poliţiei”, devenit ulterior săptămânalul „Amprenta” (redactor şef 

până la 1 martie 2007). Se numără printre membrii fondatori ai Fundaţiei 

„Amprenta” şi este realizator al unora dintre ediţiile Almanahului Renaşterea 

buzoiană  (7 la număr), iar din anul 2015 este secretar general de redacţie al 

revistei culturale „Caietele de la Ţinteşti”. 
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      A debutat în literatură prin anii 80 când poetul Ion Gheorghe, consăteanul 

său, îi făcea o prezentare poetică în revista „Luceafărul” din 30 iunie 1984:  

Nistor Tănăsescu - fratele meu de fântână, căci s-a limpezit şi - a băut apă în 

satul Florica, judeţul Buzău. 

Fratele meu de acelaşi spic, de pâine din satul Florica, judeţul Buzău; 

Fratele meu de vânt, fratele meu de floare, fratele-mi de soare şi de umbră, 

Nistor Tănăsescu; 

Frate al meu de drumurile - aceleaşi, de aceleaşi ierburi, Nistor Tănăsescu; 

Frate - al meu de - aceiaşi fraţi, părinţi, de aceleaşi mame, de surori; frate 

de fratele cântecului, cântec frate, Nistor Tănăsescu. 

Muncitor la Buzău şi ţăran la Florica, Nistor Tănăsescu,  fratele meu de fân-

tână, căci s-a limpezit. 

Are cine să mă apere în sat la noi. 

Este autorul volumului Inventatorul tristeţii, editat în anul 1994 sub egida 

Bibliotecii Judeţene „V. Voiculescu” Buzău. În anul 2014 a publicat antologia 

de referinţe critice Buzăul înainte de toate: despre Alex. Oproescu şi cărţile 

sale, cu prilejul aniversării a 75 de ani de viaţă şi 55 de activitate culturală.   

Este membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România..  

 

 

steauă de luni 
 
... acum aşteptăm să revii din mari naufragii 

dragostea noastră trece oceanul înot 

prin porturi înzăpezite înfloresc pilduitor fragii 

îţi sar în ajutor cu floare cu tot 
 
de unde mă aflu te văd şi te-aud 

ard cu toţi prietenii mei pentru tine 

deşi nu mai pot demult să te laud 

te vorbesc păsărilor numai de bine 
 
o, iubito cu ochi mari şi răi steauă de luni 

mi-e dor de tine ca de vinul altei lumi... 

 

vineri şaisprezece 

 

... ne pregătim de plecare iarăşi ne pregătim de plecare 

adevărul urcă odată cu noi are 

ceva strălucitor în priviri ceva 



Renașterea Buzoiană/Almanah 2022 

96 
 

ce nouă nu ne-ar scăpa niciodată – 

în pumni strânge un mănunchi de alge misterioase 

policrome mătăsoase şi calde nemaiîntâlnite 

prin câmpiile noastre 
 
nimeni nu-i oferă un loc nimeni 

nu-i cade în genunchi laşi mincinoşi privim 

răsăritul soarelui... 

 

sâmbătă cinsprezece 
 
... cu cine semeni tu în lipsa celui ce ar semăna cu tine: 

ne pregătim de plecare iarăşi ne pregătim de plecare 

frumuseţea urcă odată cu noi are 

ceva strălucitor în priviri ceva 

ce nouă nu ne-ar scăpa niciodată – 

toţi ne ridicăm în picioare toţi 

îi oferim câte un măr de aur 

 

puţin mai departe ne prăbuşim într-o 

prăpastie luminată... 

 

primăvară sau toamnă 

 

... de la etajul zece al numelui tău cade 

în fiecare dimineaţă un trandafir 

cine stă să-l culeagă se îmbogăţeşte în piaţa de flori cine nu 

şapte ani trudeşte să-l cumpere 

 

de la roşu la violet luminezi o pajişte cu licurici 

devii în mijlocul nopţii 

(aripi nu are numele tău nici să zboare înaintea 

oaspelui cu roze nu ştie) 

acum e primăvară sau toamnă în acest codru de aur 

trandafirii trăiesc mai puţin de o zi... 
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poesis    
Nicolae Pogonaru 
 

Fantezie  în pandemie 

 

aș vrea să fiu doar o furnică 

iar corpul tău aș vrea să fie 

forme de relief adică 

să aibă dealuri munți câmpie 
 

eu aș porni atunci în zare 

să-nvăț puțină geografie 

și aș urca de la picioare 

pân-aș ajunge la bărbie 
 

și aș cutreiera în tihnă 

pe fața ta cu tenul fin 

iar când ar fi pentru odihnă 

aș poposi pe buze lin 
 

apoi aș coborî agale 

prin defileul dintre sâni 

pe pântec mi-aș croi cărare 

la rând mai multe săptămâni 
 

spre peștera ce între coapse 

ascunde tainice comori 

dar și ispite păcătoase 

și chestii care-ți dau fiori 
 

ca speolog atunci aș face 

prospecții științifice 

să văd și eu pe unde zace 

misteriosul punctul G(e) 
 

la urm-aș scrie trei tratate 

despre iubirile fierbinți 

aș da și două masterate 

doar despre cum mă scoți din minți 
 

când trupul tău rebel mă-mbată 

cu unduirea-i de felină 

și aș sta de gardă ca-n armată 

cu mâinile pe carabină 

aș vrea să fiu doar o furnică 
dar nu-i decât o fantezie 

și-mi este puțin cam frică 

acum în plină pandemie 

 

Amintiri cu aromă de iarnă 
 
mama aducea rufele de pe culme 

erau ţepene parcă turnate-n argint 

izul de ger umplea casa 

între răcoare şi frig imaginam siberii 

izmenele lui tata stăteau stăteau 

singure în picioare 

parcă le vrăjise Huedini 

cămăşile întindeau mâinile spre plită 

în gura sobei sfârâiau pe jar 

cârnaţi arămi şi fleici piperate 

pe ochiul cel mare clocotea 

vezuviul mămăligii 

paharele aburite stăteau încolonate 

ca nişte soldaţi  la apelul de seară 

şi aşteptam împărtăşania de rubin 

a tezaurului bine pritocit 

vântul făcea vitralii de gheaţă în 

ferestre 

din polată 

din care să facem patine 

şi să zburăm în trei dimensional 

 

https://1.bp.blogspot.com/-j6OD5lmVTLw/XzbHhW-WLhI/AAAAAAAAJus/CgpxOhefR8gyNxlegwcjE7tWJnD2VN5xgCLcBGAsYHQ/s1600/6.+Ninel+color.jpg
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şi în acest timp în mijlocul mesei 

cu trei picioare 

se-nălţa soarele aburind 

pe care mama îl tăia întotdeauna 

 

 

 

în părţi egale 

dar numai cu aţă albă de cusut 

 

Libertate 
e liber în republic să faci tot ce vrei 

liberi să înjuri liber să furi 

liber să înşeli liber să delapidezi 

e liber să stai în arest la domiciliu 

cu copiii şi nevasta lângă tine 

eventual cu amanta 

liber să iei sau să dai şpagă 

liber să stai în puşcărie 

pe banii contribuabilului 

e liber să-ţi torni prietenii 

sau foştii parteneri de afaceri 

e liber la internet liber la sex 

liber la bolile lumeşti 

e liber la consumul de etnobotanice 

liber la piţipoancele de doi lei 

mediatizate de televiziunile comerciale 

e liber la speranţa de viaţă 

cea mai scăzută din Europa 

e liber la alcool în exces pe cap de locuitor 

liber să stai la cozile de la ghişee 

liber la impozite taxe 

şi la asigurări benevol obligatorii 

pe care le duci toată viaţa în spate 

precum Iisus crucea spre o Golgotă 

a dezamăgirii şi neîncrederii 

e liber ca nonvalorile să treacă drept valori 

liberi să mergi la şcoli în care nu înveţi nimic 

e liber să munceşti la negru 

liber să emigrezi în ue 

şi să devii sclav autorizat 

liber să fii dator vândut la bănci 

liber să ţi se pună sechestru 

pe bunuri şi viaţă 
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e liber să fii prost la comandă 

e liber să votezi după cum ţi se dictează 

sau după cum îţi spune popa la biserică 

e liber să fii manipulat 

de politicieni semidocţi şi de televiziuni 

cumpărate politic 

e liber să faci parte dintr-un popor 

de clone obediente 

fabricate în laboratoarele puterii 

e liber să ai legi drepte aplicate strâmb 

e liber la licitaţii cu dedicaţie 

e liber la nepotisme şi impostură 

e liber la minciună şi laşitate 

eşti liber ca o pasăre în zbor 

până când vine şoimul călător al veleitarilor 

şi te vânează definitiv şi inevitabil. 

 

Mica evadare 
poate ar trebui să te gândeşti 

că oraşul în care locuieşti 

este un fel de penitenciar cu 

străzi cu magazine instituţii 

publice parcuri locuri de agrement 

care la rândul lor sunt nişte puşcării mai mici 

în care oamenii se mişcă relativ liber 

uneori în weekend sau în concedii 

ei pot evada dincolo de zidurile imaginare 

dar condiţionat de sumele de bani 

de vouchere sau de întoarcerea la serviciu 

gândeşte-te că eşti un cetăţean supus permanent 

unor reguli pe care doar şefii au voie 

să le încalce sau să le ignore 

gândeşte-te că te afli sub un fel 

de control judiciar fără să fi încălcat vreo lege 

şi gândeşte-te că acasă 

eşti în arestul tău preferat 

de unde poţi fugi unde vrei şi când vrei 

prin ecranul televizorului 

care oricum îţi influenţează deciziile cotidiene 

în rest ce-ţi mai trebuie 
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Gina Zaharia 
 

note pe cer 
 

cred că e cântecul meu l-am pierdut într-o seară 

grăbită 

ultima oară l-am zărit la hotarul dintre anotimpuri 

plecase de acasă  

dar m-am prefăcut că nu-mi pasă 

deseori i-am spus că singurătatea are multe fețe 

probabil nu m-a crezut 

e mare am zis să-și poarte singur de grijă 

l-am purtat  în piept  l-am ferit de șuieratul trenurilor  

de păsări răpitoare de dezamăgiri și de ape adânci 
 

acum cine știe pe unde o fi rătăcind i-o fi foame 

poate pe drumul cu mere pădurețe  sau pierde vremea printre pescari 

întinde rufe la uscat pe arcușuri de vioară 

ori frământă pâine nouă din aluat vechi apoi o lasă la dospit 

pe câmpuri 
 

dar mi-au rămas în minte vorbele sale 
 

mi-ar plăcea să-mi fac din mâl o casă 

printre nuferi viața-i mai frumoasă 
 

măi să fie recunosc am avut privirea cam dură aproape l-am zgâriat 

și s-a umplut văzduhul cu petale albe un fel de note pe cer  

ce imagine 

atunci a dispărut pe șevaletul unui pictor impresionist 

măcar de i-ar spune ceva despre sufletul culorilor 

să-i fie ucenic până la revărsatul zorilor 

în ceașca mea  

cu un singur bob 

de cafea 
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aur sălbatic 

 

iată fotografia de ceară s-a topit a mai rămas doar bucata 

din care stelele au căzut pe jar 

jarul e din aur sălbatic iar toamna și-a agățat trena 

între izvoare  

prin povestea asta trece un tren îl ador 

mai mare zgomotul decât nimicul dus departe și  

invadat de toate culorile vieții 

câinii latră pe rând 

să umple golul dintre clipe morile de vânt au adormit 

într-un cântec de leagăn 

și nu mai știu dacă ai rămas captiv în sufletul meu 

ori m-am ridicat pe vârfuri 

să te ghicesc în ferestrele timpului 

 

fermecător loc se aude o voce  

și cineva admiră hârtia ruginită 

  

o umbră culege frunze de stejar și le aruncă peste umăr  

știe că merg în urma ei că le adun cu grijă  

atentă să nu le strivesc sub  

gânduri de platină 

se preface că șuieratul trenului o sperie  

și se întreabă 

de ce adun petale pentru mâine 

toate drumurile îi răspund deodată 

ca un murmur 

de flori nemuritoare   

 

un greier pune iubirea la dospit  

crede că fericirea se ascunde prin galerii 

sau vine ca un fluture în grădina gătită de sărbătoare 

poate așa se va întregi cea mai frumoasă fotografie 

din care am coborât 

să adunăm jarul pe care am mers ca doi miri 

și nu ne-am temut niciodată 

că vom putea pierde 

comoara noastră de suflet        
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Manuela Camelia Sava 
 

Nedumerire 
 
când să cobor treptele la metrou L-am 

întâlnit  

pe Dumnezeu 

m-a recunoscut fără să îmi dau jos masca 

am vrut să Îl întreb ceva - tot mi se oferise ocazia  

dar El știa dinainte ce nedumeriri am 

eram curioasă cum o mai duce printre norii de ploaie 

(căci sunt convinsã de atotputernicia Domniei Sale) 

aveam în minte câteva lucruri bine definite 

toate cuvintele mele au devenit pietre 

aș fi dorit să știu cum arată florile și copacii  

din grădina Raiului iarna  

pe cine mai  

pãcălește Șarpele 

dacă Adam și Eva poartă mască regulamentar... 

Atunci am auzit o voce tunãtoare 

ATENȚIE, SE ÎNCHID UȘILE! 

 

 

                         Raiul pierdut 
 
nu am reușit să ne ridicăm o casă în Rai 

să trăim o iubire absolută 

Șarpele ne-a pârât invidios 

că ne îmbrățișam fără mască 

îngerii ne-au percheziționat și ne - au invitat 

să părăsim gradina 

se închide la ora 23.00 

nu aveți declarație corespunzătoare 
 
am plecat fără nicio explicație 

fără cuvinte de prisos 

în urma noastră Serafimii au aprins focul la poartă 
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                              Întâlnire 

 

aseară Dumnezeu trecea pe stradă 

desculț călca pe frunzele ude 

luminau stelele veştede 

luna sângera ca o inimă 

pașii Lui erau mici și adânci 

pentru o clipă s-a oprit să mă îmbrățișeze cu zâmbet omenos 

noaptea era prea înaltă pentru părerile mele de rău 

Doamne, am șoptit, 

o să - ți las niște încălțări mâine 

la cerșetorul din colț 

 

Timpul ce ne acoperă cu totul 

 

Vine ziua Z 

eu mă dau cu un ruj  sub masca neagră de gânduri 

până la tine alerg de o mie de ori în toate visele 

tu ești eroul pe care îl visam în copilărie 

că îmi mângâie fruntea  

Vine acea zi   

urc scările înverzite de dor 

în urma mea răsar crengile cu mugurii speranțelor 

timpul ne dă șansa de a trăi printre cuvinte 

 

Tu știi cel mai bine 

 

îmi spui să dau masca jos  

alegi un scaun pe care să îmi așez gândurile 

mă supun ca soldatul la revista de front 

ochii tăi sunt jăraticul din care sufletul meu  

a băut cu nesaț 

aștepți să vezi să auzi să cunoști cum e acea femeie îndrăgostită 

aruncăm vorbe în fugă  

ochii știu cel mai bine să le cearnă prin sita acestei zile 

cum am crescut 

ce alegeri am făcut 

Kawabata era preferatul tău 
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Cornelia 

Ionescu Ciurumelea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Căutând prin mine glonţul de 

plumb, 

am găsit un poem 

în pieptu-mi pătruns, 

învelit în otrăvuri de pasăre vie... 

  

Captivă într-o estetică demodată, 

caut o rimă exuberantă,  

caut un alb absolut, 

un zbor iluzoriu, abstract, 

o suprarealistă zăpadă                                    

să-mi curgă prin sângele gri 

în ritm de ceasornic narcotic, 

inventat de Dali... 

Port în mine un vis împăiat 

şi materia-mi oarbă, oloagă,  

e scursă diform, infernal,  

prin anotimpuri de friguri şi jar... 

  

Cândva, într-o gară imaginară, 

cu visul în pumn, 

te aşteptam în vagonul 

însemnat cu cretă stelară... 

Cu pulsul smintit, 

purtând în pupile o moarte domoală 

mă dezgoleam în faţa cuvintelor, 

Poemul îmi era insomnie, 

ticăloasă, veşnică terapie... 

  

Pe sânii mei, 

perne moi ale infernului, 

trandafirii înfloresc năuciţi 

precum un câmp după secetă... 

Tu, fântânarul ce sapă cu palme sleite 

în lacrima mea,  

cu premoniţie cauţi  

şuviţe de apă bălaie... 

Dragostea ţâşneşte, 

molimă răspândită de ploaie. 

  

Port în piept o rană universală... 

Geamătul ei e neînflorit, canibala-i  n      

        durere 

e spovedanie slută...  

Aş vrea să o spăl, să o cos 

cu ecuaţii de cer, 

cu fracţii de păsări fulgerate până la os, 

cu setea din lacrima neîncepută... 

Port în piept bucuria rostirii  

şi angoasa capitulării 

într-un superb echilibru de flăcări şi 

ger...  

Cuvântul mi-e liber şi dă în clocot,  

euforic, privindu-se în oglinzile sorţii, 

face saltul acrobatic al morţii... 

  

 Iubite, ştiu că începe infernul... 

Din albastrul fanatic ce-ai fost 

îţi simt pe gură doar gustul de ploaie...  

Când miezul de foc ţie mi-l dărui 

trupul înfierbântat mi-l dezbraci de     

       plutire,  

spui cuvinte netrăite, şiroaie, 
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îţi curge sângele-a plâns mustind de 

culoare... 

Învinsă sălbatic,  

în transă,  

cu visul cât cerul, 

trăiesc supliciul toamnei cu sângele  

        treaz, 

ştiu că începe infernul... 

  

Octombrie mă lasă  

fără identitate,  

cu spaime subtile în dilatate pupile, 

fără fard şi fără machiaj 

peste dureri alcaline...  

Sângele mi-l alungă din rai  

să devină un galben de crom  

sub epiderma crestată cu tatuajele 

înserării. 

Sugrumată-s cu ştreangul imaginar   

de bocet galben, încremenit...  

Octombrie mă survolează cu 

confuzii de stol, 

înăuntrul meu cuvintele sunt amorţite, 

fără identitate, silabele-mi dor... 

  

Gustul indescifrabil al argilelor tale,  

migratoare durere  

răstălmăcită-n cuvântul 

de un galben adânc, 

rătăceşte ucigaş 

prin labirintu-mi de oase, 

cu infernală povara de dor, 

dâră de sânge, 

prin acest poem carnivor... 

 

În văgăuni de iubire ne-au căzut oasele, 

s-au prăbuşit în sacrificii de zbor... 

Cu unghii înmugurite din dragoste 

ne-am căţărat până sus, 

în hăul albastru, sonor, 

dar fiecare reflux  

ne-a dezgolit cuvântul de mirajul lui 

cântător... 

Acum înfruntăm o lucidă cangrenă, 

o toamnă aproape eternă, 

un coşmar încriptat... 

Iubite, să învingem caustica frică 

visând spectaculoase înălţări de o 

clipă... 

  

  Acel albastru întâmplat între noi, 

acea febrilă dragoste  

cu îmbrăţişări calcinate, 

ghilotina clepsidrei 

pe coapsa greoaie de patimi,  

lacrima încolţită în catacombe de 

ploaie, 

a pleoapei truditoare ninsoare, 

incantaţia sângelui ieşit din hibernare, 

toate ne-au fost superbele zboruri 

trăite cu aripi de sare, 

un ritual de ostentativă cădere, 

o subversivă iniţiere, 

antidot pentru o latentă durere
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Limba – cel mai prețios document istoric, 
ignorat de cercetarea istorică românească 
                                                   prof. Mircea Costache 

 
 În mod premeditat (oare de ce?!) sau din 

ignoranță, unii istorici omit studierea și interpretarea 

faptelor de limbă, idiomurilor, din cercetarea istoriei 

vechi. După ei vin lingviști de aceeași teapă să 

smintească generațiile cu lucrări lexicografice 

mistificatoare, dicționare care acreditează etimologii 

fanteziste, hiper absurde, menite să consfințească 

rătăcirea (deliberată ori întâmplătoare) de căile 

adevărului și probității științifice. „...Limba populară este 

cel mai valoros document istoric pentru epocile vechi, iar pentru începuturi 

adeseori singurul. (...) Numai limba, considerată în ansamblul structurii ei poate să 

dea indicii concrete în ce privește alcătuirea inițială a comunității etnic-sociale a 

poporului român.” (I.I.Rusu). „O ipoteză a istoricului, care nu rimează cu realitatea 

lingvistică, nu face nici două parale!” (Ion Coja, Transilvania-Invincibile 

Argumentum). 

 În absența lingvisticii istorice și a studiului creației populare ca 

metodă de cercetare a trecutului îndepărtat, istoricul nu este om de știință 

autentic, ci mai mult un propagandist, conștient sau nu,  în slujba altor interese 

(vezi cazul L. Boia). După acest preambul teoretic, iată un exemplu edificator: 

În anul 1982 a apărut, sub egida Academiei Ungare de Științe, cartea „A 

Magyar Szokeszlet Roman Elemeinek Tortenete” (Elemente românești în 

lexicul maghiar. Privire istorică), 560 pag., a cercetătorului Bakos Ferenc. În 

1983 a luat cunoștință de această lucrare și Academia Română. Ei, și?! Nici 

până în ziua de azi nu s-a sinchisit niciun academician de la secția lingvistică, 

să ia în discuție respectiva lucrare și, eventual, să întreprindă cuvenitele 
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modificări în funambulescul nostru DEX, invocat de marele public mai des 

decât Sfânta Scriptură. 

 Bakos Ferenc în cercetarea sa a ajuns la concluzia că majoritatea 

cuvintelor „străine” din limba maghiară sunt de origine românească. Cele 

2.333 de cuvinte identificate de el ca provenind din limba română, față de cele 

numai 250 de cuvinte originare din limbile ugro-finice primare,  atestă faptul 

că maghiara nu este realmente o limbă ugro-finică, ci mai degrabă un 

„mixtum compositum” din graiurile celor atacați, ocupați, oprimați, asimilați, 

maghiarizați, învecinați, coabitanți de-a lungul vremii, în drumul lor din Asia 

către Europa. În același timp  cercetătorii, istoricii, lingviștii și filologii 

români, nu găsesc altceva mai bun de făcut decât să perpetueze un DEX 

anchilozat în care cele 2.333  de cuvinte pe care Bakos Ferenc le consideră a 

fi de origine română sunt, nici mai mult nici mai puțin decât doar cuvinte de 

origine maghiară!... Pentru realizatorii DEX-ului cuvântul „mântuitor” este 

provenit din maghiară, la fel și sfântul cuvânt al cuvintelor românești, „neam” 

este  un împrumut tot din maghiară!!! DEX-ul este lucrarea lexicografică cea 

mai uzitată, cu cea mai mare forță de mistificare a adevărului istoric și 

lingvistic care colportează uriașul fals istoric al acreditării întregului lexic al 

limbii române ca având numai origini străine, ungurești, bulgărești, turcești, 

sârbești, slave, albaneze, grecești, latine, etc., ca și când străbunii noștri traco-

geto-daci ar fi așteptat mii de ani în surdo-muțenie să vină lângă sau peste ei 

bulgarii, maghiarii și toți ceilalți ca să le dea nume veșmintelor, hranei, 

culturilor, uneltelor, viețuitoarelor. Atunci când iluștrii noștri etimologi  nu 

găsesc  vreunui cuvânt o origine musai străină cu orice preț, ei menționează 

stereotip: „etimologie necunoscută”! Doamne ferește să consemneze că ar 

putea fi originar din graiul „ca un fagure de miere” (Eminescu), al străbunilor 

noștri. Noroc cu unii străini al căror bun simț științific, istorico-lingvistic, nu 

s-a atrofiat și nici mercantilizat întrutotul, ca să mai dea și alor noștri de 

gândit. Măcar de gândit, că de înfăptuit slabă speranță, „sacrosanctul” nostru 

DEX tot sub zodia falsului și improvizației continuă să năucească de zor 

poporul mai ceva ca televizorul.
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Remember 

CONSTANTIN CORNELIU D(I)ENEŞ 
tehnician, prozator, poet, epigramist, eseist, publicist şi editor.  

 

      S-a născut la 22 februarie 1942, în Bucureşti. Activitatea literară: 

Împreună cu Alex. Oproescu fondează publicaţia 

umoristică Gafa - „Revistă de atitudine jignitoare 

neintenţionată” (1996) şi Copacul - „Revistă 

umoristică efemeră silvică din Curbura Carpaţilor”, 

„ce durează cât eclipsa totală de soare din 11 august 

1999” (data apariţiei publ.). Colaborează la 

publicaţii: Almanahul Pădurii, Almanahul 

„Renaşterea buzoiană”, Epigrama, Amprenta, 

Carambol, Hohote gorjene, Cacealmaua, Muntenia 

literară, Penteleu, Renaşterea culturală, ş.a.  

Volume publicate: Sonete (1996); Vorbeşte lumea 

în somn: proză umoristică (2003); Somnerii: idem (2005); Nehoiu vă... 

zâmbeşte: idem (2007). Este inclus în antologii de epigrame locale, 

naţionale şi internaţionale. 

 Membru al Uniunii Epigramiştilor din România, al cenaclurilor „Al. 

Odobescu”, „Ion Caraion”, „V. Voiculescu” şi al Asociaţiei „Renaşterea 

buzoiană”. 

 A decedat în ziua de 9 ianuarie 2022, în Nehoiu. 

 

Reţetă compensată 

     „Fiind băiat…”, vorba Geniului, mă mai pălea câte o greaţă, mai o luxaţie, 

vreo febră agresivă ori cine ştie ce maladie juvenilă. Simţeam rapid palma de 

toate zilele şi nopţile a mamei pe frunte. Aveam şi termometru, însă cu subţioara 

mea de contact dădea erori. Când investigaţiile descopereau o fierbinţeală 

dubioasă, mama pornea tratamentul cu o mustrare rezumat, inventariindu-mi 

sever năzbâtiile mai deocheate. Unde nu înviora cearta iritată peste blândeţea 

scatoacelor de vreme bună, ajuta ceaiul din nu ştiu ce cu lămâie în exces, 

înfofolirea în straturi de varză dulce, gargarele cu albastru de metilen, grămăjoara 

de ventuze încălzite la flacăra din spirt sanitar. Iar dacă răul persista, mă aşeza 
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tot mama în hăinuţe primenite cu parfumuri de şifonier în trei uşi, aterizând eu în 

braţele grăsuţe ale bunicii. Acolo, primeam leacul suprem: „Tatăl Nostru”. 

Imediat după murmurul tămăduitor, fugeam la joacă. Şi tot aşa, din rugăciune în 

rugăciune… 

    Când bunica s-a urcat la Ceruri, în casa noastră au năvălit doctoriile. Azi?... 

Dacă nepoţica scânceşte dintr-o indispoziţie, pac, antibioticul forte. 

     La fel se încearcă şi cu mine, intrat destul de viguros pe uşa senectuţii. Bunico, 

dacă mă auzi, şopteşte, ca pe vremuri, un „Tatăl Nostru” şi pentru…, adică nu 

pentru, în contra proaspătului beteşug: prostata. 

 

 

 

Unde dai şi unde crapă 

La ora asta mai nocturnă, 

Aud la radio cam rău, 

C-ar fi ieşit la noi, din urnă, 

Ce s-a votat…la Chişinău! 

 

 

Opinie 

Citita-am mii de epigrame 

Şi autori câteva sute: 

Puţini spun vorbe parcă-s lame, 

Grămadă…, vrute şi nevrute! 

   

Indispoziţii  

Şi mi-e frică să respir: 

Câţi am înşelat la halbă, 

Dorm cu mine-n cimitir! 

 

Epitaf zorit 

În grabă retezat de coasă, 

Mai pot doar un mesaj să-nşir: 

N-am cum străbate calea-ntoarsă, 

V-aştept pe rând în cimitir! 

 

Am zilnic o durere-n ceafă, 

Probabil de la bucurii: 

Mai sunt trei zile pân-la leafă 

Şi-s copleşit. De datorii! 

 

Funcţionarul 

Notoriu ca un popă tuns, 

La învârteli precum rulmentul, 

Se-nşurubează ca ghiventul, 

Dar numai după ce l-ai uns! 

 

Epitaful berarului culpabil 

Zac sub tufele de nalbă 

Şi mi-e frică să respir: 

Câţi am înşelat la halbă, 

Dorm cu mine-n cimitir! 
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Descrierea orașelor Buzău și Râmnicu Sărat  
în relatările lui Evliya Çelebi (1611-1682) 

 

George RUSIN 
 

     Evliya Çelebi a fost un renumit călător și cronicar turc din secolul al XVII-lea. S-

a născut în anul 1611 la Constantinopol (Istanbul), în cartierul Unkapani de pe țărmul 

Cornului de Aur, într-o familie cu origini nobile. Tatăl său era descendent al lui 

Derviș Mehmed Aga, purtător de stindard al sultanului Suleyman I (1520-1566), iar 

apoi căpetenie în breasla aurarilor în timpul lui Selim al II-lea (1566-1574). Mama 

sa era urmașă a șeicului Ahmed Vesov, iar fratele ei era Melek Ahmed Pașa, purtător 

de sabie al sultanului Ahmed I (1603-1617) și mare-vizir al imperiului sub Murad al 

IV-lea (1623-1640). Astfel, datorită originii nobile, tânărul Evliya s-a bucurat de o 

bună educație, inițial la școala primară a șeicului Hamid Efendi, apoi desăvârșindu-

și studiile alături de celebrul imam Evliya Mehmed Efendi. Pe lângă gramatică, 

muzică și caligrafie, a învățat și câteva limbi importante precum greaca, persana, 

siriaca și araba, ultima necesară unei mai bune înțelegeri a textului coranic. Nu a 

neglijat însă nici meșteșugurile, activând o perioadă ca ucenic în breasla aurarilor. 

    În anul 1632, la vârsta de 21 de ani, Evliya consemna că a avut un vis în urma 

rugăciunilor sale prin care cerea îndrumare divină și își exprima dorința de a vedea 

întreg imperiul. Conform relatării sale, se afla în Moscheea Ahi Çelebi, în apropiere 

de Galata, la momentul de început al rugăciunii de dinainte de răsărit. Dintr-o dată, 

a văzut o lumină și în fața sa a apărut Sa’d ibn Ebu Vakkas, unul dintre companionii 

Profetului Mohamed, considerat în mod tradițional ocrotitorul arcașilor. Evliya i-a 

sărutat mâna, iar Sa’d i-a spus că vor participa la rugăciune numeroși sfinți și martiri 

ai islamului. În acel moment, un fulger a țâșnit prin ușile moscheii și a intrat însuși 

Profetul alături de nepoții săi, Hasan și Huseyin, aflați la stânga și la dreapta sa, urmat 

de mulți alți ucenici.        

      Profetul i-a salutat pe toti cei prezenți și i-a dat lui Evliya sarcina de a conduce 

rugăciunea în calitate de imam. După rugăciune, Sa’d l-a dus pe Evliya, cutremurat 

de uimire și plânsete de bucurie, în fața Profetului care l-a binecuvântat și l-a asigurat 

că Dumnezeu îl va ocroti în toate călătoriile sale viitoare. Visul i-a sfârșit. Evliya se 

trezește tulburat în casa tatălui său și merge pe rând la tălmăcitorul de vise, Ibrahim 

Efendi și la șeicul dervișilor mevlevi, Abdullah Dede, ambii confirmând că visul a 

fost real și că va deveni un mare călător. Cu toate acestea, Evliya a mai rămas la 

Istanbul pentru a-și continua pregătirea. În 1635, într-o noapte a lunii Ramadan, 

tânărul Evliya a avut ocazia să-l cunoască personal pe sultanul Murad al IV-lea în 

timp ce își exercita funcția de muezzin și recitator la Marea Moschee Ayasofia. 

Impresionat de vocea lui, Murad le-a ordonat gărzilor sale să-l aducă în loja de la 
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etajul moscheii. Această întâlnire a stat la baza viitoarei sale cariere și a 

sprijinului politic de care a beneficiat pentru a-și putea împlini destinul de călător 

în tot Imperiul Otoman. 

     Documentele de față reprezintă două fragmente succesive din opera sa 

monumentală, Seyahatname (Cartea Călătoriilor) unde ne descrie, foarte pe scurt, 

imaginea orașelor Buzău și Râmnicu Sărat, cu ocazia unei vizite în spațiul 

românesc, între anii 1651-1660. Fragmentul este tradus și preluat din volumul al 

VI-lea al colecției Călători Străini despre Țările Române, apărut în anul 1976 la 

Editura Științifică și Enciclopedică din București. Informațiile furnizate sunt 

importante pentru cititorii lui Evliya Çelebi, majoritatea turci, dându-le detalii 

legate de o regiune aflată la periferia imperiului. 

În cele ce urmează, vom reda pe rând ambele fragmente propuse spre analiză: 

„Despre Buzău. Și acesta este al unui alt boier. Stăpânul lui, boierul, primindu-ne și el 

cu mare cinste, ne-am odihnit aici o noapte. Acest oraș este așezat pe un șes cu câmpii 

întinse. Are șase sute de case și două mănăstiri, una de construcție nouă, iar cealaltă 

veche, precum și o sută de dughene. Este un oraș foarte plăcut, împodobit cu vii și cu 

grădini. Sunt și mulți bărbați arătoși și multe femei plăcute.” 

„Despre frumosul oraș Râmnic. Şi acesta atîrnă de un boier. Boierul acestui oraş, 

conăcindu-l pe sărmanul de mine într-un serai frumos, ne-a primit bine şi cu cinste. 

Acest oraş frumos este aşezat pe malul râului Râmnic, la poalele unui podiş, avînd 

grădini şi vii înalte. Aici se află şase mănăstiri şi vreo cinci sute de prăvălii, unde 

vînzarea o fac fetele.” 

       În primul fragment, cel despre Buzău, ni se spune că „și acesta este al unui alt 

boier”, expresie introductivă ce face referire la faptul că acest oraș, asemenea celorlalte 

descrie anterior, se află în stăpânirea unui boier. Boierul, anonim, i-a primit cu cinste 

pe Evliya și însoțitorii săi, probabil călăreți din oștirile tătare supuse Imperiului 

Otoman, după cum ne indică alte fragmente. Aceștia au petrecut o singură noapte la 

Buzău, fiind tratați foarte  bine. 

       Evliya Çelebi ne spune că Buzăul este așezat „pe un șes cu câmpii întinse”. 

Trebuie precizat faptul că această descriere e puțin probabil să fi fost consemnată la 

fața locului, ci mai degrabă din amintiri. Călătorul și-a notat aceste observații după ce 

a părăsit orașul.  

       În continuare, acesta afirmă că Buzăul „are șase sute de case și două mănăstiri, una 

de construcție nouă, iar cealaltă veche, precum și o sută de dughene.” Este evident 

faptul că numărul de case și dughene este unul aproximativ, care i-a fost comunicat în 

urma discuțiilor cu boierul și anturajul său. Într-o noapte petrecută la Buzău, Evliya nu 

avea de unde să știe sau să verifice cu certitudine numărul de case și dughene. 

Mănăstirea veche menționată se referă, cel mai probabil, la Mănăstirea Banu (actuala 

Biserică Banu, cu hramul „Buna-Vestire”), ctitorită în anul 1571 de către Andronic 

Cantacuzino, devenit ulterior ban al Craiovei. Cealaltă mănăstire menționată, „de 

construcție nouă”, pare a fi Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, refăcută în 

anul 1649 din porunca domnitorului Matei Basarab (1632-1654). În momentul în 
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care Evliya vizitase Buzăul, catedrala nu avea cum să aibă mai mult de zece ani. 

Era o construcție nouă.  

      În final, Evliya ne spune despre Buzău că „este un oraș foarte plăcut, 

împodobit cu vii și cu grădini. Sunt și mulți bărbați arătoși și multe femei 

plăcute.” Din această descriere înțelegem faptul că scurta sa vizită în oraș i-a lașat 

o impresie bună privind locurile și oamenii. 

      Plecând din Buzău, Evliya a ajuns la Râmnicu Sărat pe care începe să-l 

descrie astfel: „Şi acesta atîrnă de un boier. Boierul acestui oraş, conăcindu-l pe 

sărmanul de mine într-un serai frumos, ne-a primit bine şi cu cinste.” Ca în cazul 

precedent, Evliya ne spune că și acest oraș este dependent de un boier, tot 

anonim. El i-a pus la mare cinste pe oaspeții săi străini, aducându-I într-un „serai 

frumos”. Este foarte greu de spus unde era localizat sau ce era acel „serai”. Am 

avea tendința să ne gândim la Casa Brâncovenească, o clădire ce merită cu 

adevărat titlul de serai, doar că la acel moment aceasta nu exista. Prin urmare, 

este aproape imposibil să ne dăm seama unde sau care era așa-zis-ul serai 

menționat de Evliya, cel mai probabil o casă boierească impunătoare despre 

existența căreia nu mai știm nimic. 

În continuare, călătorul ne face o descriere succintă a Râmnicului, afirmând că: „acest 

oraş frumos este aşezat pe malul râului Râmnic, la poalele unui podiş, avînd grădini şi 

vii înalte.” Spre deosebire de alte descrieri, Evliya precizează faptul că Râmnicu este 

„oraș furmos”. Acest lucru se poate datora faptului că boierul l-a primit foarte bine, iar 

Evilya a hotărât să realizeze o imagine favorabilă acestui oraș. El este descris, 

asemenea Buzăului, ca un oraș cu grădini și vii înalte. 

      Fraza din final pare a fi cea mai controversată: „Aici se află şase mănăstiri şi vreo 

cinci sute de prăvălii, unde vînzarea o fac fetele.” Tindem să credem că această 

descriere este exagerată și întărește teoria conform căreia Evliya urmărea să creeze o 

imagine favorabilă Râmnicului. La acel moment, nu aveau cum să existe șase 

mănăstiri. În realitate, din câte cunoaștem, exista o singură mănăstire atestată în anul 

1593, care avea o biserică din lemn ce purta hramul Sfântului Gheorghe. Această 

mănăstire a fost reconstruită integral între anii 1691-1697, în epoca lui Brâncoveanu 

(1688-1714), deci la aproximativ treizeci de ani după ce Evliya vizitase orașul. De 

asemenea, pe lângă mănăstirea din lemn, mai exista o biserică ce se crede ca ar fi fost 

ctitorită de către Ștefan cel Mare (1457-1504), „Biserica Piatra”, pe locul căreia se află 

actuala Biserică Sf. Parascheva, construită la finalul secolului al XIX-lea. Celelalte 

biserici din oraș sunt toate edificate după secolul al XVIII-lea. De asemenea, e puțin 

probabil ca la cele cinci sute de prăvălii (dacă acest număr este real sau cel puțin 

aproximativ), vânzarea să o fi făcut-o exclusiv fetele. 

       Pe scurt, acestea sunt principalele informații menționate succint de către Evliya 

Çelebi în monumentala sa lucrare, Seyahatname (Cartea Călătoriilor), despre cele două 

municipii ale actualului județ Buzău. Ele sunt importante deoarece ne prezintă 

perspective unui călător străin privind aceste meleaguri. 
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130 de ani de la naşterea poetului erou 

                                 Constantin  T. STOIKA  

                                                                  Ion ALDENIU 
 

Motto: „De-o fi să mor în floarea vieţii/  Duceţi-

mi lutul  în colină/ Unde zefirul lin suspină/  În 

revărsatul dimineţii …/ Aici în pace voi odihni/ 

Iar fluturaşi şi floricele/ Florile dalbe şi zorele /  

În cânt nostalgic m-or pomeni”  (,,Urmaşilor,” 

Răvaş testamentar) 

 

  

       Poetul erou, Constantin Titus Stoika s-a 

născut la 14 februarie 1892 (atât C. Ciopraga, cât 

şi fratele său Titus T. Stoika socotesc ca dată a 

naşterii 23 februarie), în casele bătrâneşti din Buzău. După tată (Titus Ştefan 

Stoika) descinde dintr-o spiţă de moţi, răzeşi din Lipova, care în jurul anului 

1713 au emigrat, din pricina persecuţiilor, în Ţara Făgăraşului. Bunic după 

tată i-a fost polcovnicul – cavaler Ştefan Cristofor Stoika (1808-1878), 

aghiotant al lui Al. Ioan Cuza şi primar al Bucureştiului, între 1861-1865, 

scriitor şi traducător al lui Shakespeare: Moartea lui Cesar (1844) ş.a. Mama, 

Irena Canella Ciorogârleanu (eleva signorei Rici Sabatelli, de la Scala de 

Milano, o artistă prin temperament, care i-a sădit din fragedă copilărie cultul 

artei şi al distincţiei umane), bunicul său matern, Constantin Canella 

Ciorogârleanu (1820-1916), a fost un părtaş de idei al lui Ion Heliade 

Rădulescu. Poet, editor, lingvist, învăţător, autor al primului dicţionar de 

sinonime din limba română (Vocabular de quâteva vorbe synonime), a 

înfiinţat în 1857 cea dintâi Şcoală naţională în oraşul natal, a fost 

întemeietorul primului ziar buzoian (în perioada 1874-1886 ), cu litere latine, 

săptămânalul intitulat Independenţa Română, foaie politică-literară şi 

comercială. Constantin T. Stoika, încă de pe băncile Liceului B.P. Hasdeu, 

din Buzău şi Ploieşti, apoi la liceul din Piteşti. Îşi afirmă vocaţia de scriitor în 

revista „Tinerimea literară şi artistică”(1909), pe frontispiciul căreia era 

înscrisă deviza: „Luptă prin jertfă, jertfă prin luptă.”  
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   Câteva zeci de poezioare au apărut în rev. piteşteană, precum şi în Curierul 

liceului, din Ploieşti, revista literară de familie Duminica (aici publică prima 

poezie, Preludiu, subintitulată De-ale lumei, în nr. din septembrie 1909: 

,,Lumea noastră e deşartă/ În triumf: dai peste chinuri,/ În amor: peste 

suspinuri …/ Şi nici unde nu te iartă/ De veninuri”), Fluturaşul , din Galaţi 

ş.a. au fost înmănunchiate, la îndemnul mamei sale, într-un modest volum, 

semnificativ întitulat Licăriri. Apărut la Buzău, în 1910, sub pseudonimul 

Delazilişte. Cu toate că versurile din acest vol. erau, după cum avea să se 

exprime însuşi autorul, nişte fructe care mai trebuiau să se coacă, ele 

evidenţiau un gânditor cu simţire aleasă. 

    În cele mai multe poezii autorul cânta, oarecum eminescian, cum spunea 

Paul Papadopol, dragostea. În Amurg, de pildă, imaginea mării, chipul iubitei 

devin motivele unei subtile meditaţii asupra vieţii: Amurgul cernit, de pace 

cuprins,/ Adoarme pe sânu-nserării…/ Dar chipul drag, în pieptu-mi aprins,/ 

Mai străjuie liniştea mării…/ Şi doru-mi aprins în sufletul vag/ Mă face să 

cuget la viaţă:/ Amurg…iar amurg, aşa, în şirag/ Se-nşiră a omului viaţă.”  În 

Cântarea codrului, poetul aduce o umbră de melancolie. Imaginile pe care i 

le redeşteaptă codrul în amintire se îmbină armonios, într-o formă nouă, 

modernă: ,,Eu ştiu cântarea ta, moşnege:/ O ştiu de când eram copil…/ Când 

toamna – amurgul vrea să-nchege/ Mă strecuram tiptil-tiptil/ Sub umbra ta…/ 

Şi cântu-ţi jalnic îl ascultam/ Ca un copil neştiutor…/ Din preajma ta.// 

Cuprins de jalea ta amară/ M-am învăţat să plâng şi eu…/ Şi este-un timp de 

când, spre… seară,/ Se-ngână cântul meu cu-al tău/ Ca doi amici…”   

 Străbătute de nostalgia prematură, de voluptatea singurătăţii şi a visării – cum 

arăta criticul literar D. Murăraşu –, cele câteva zeci de versuri cuprinse în 

volumul de debut lăsau să se întrevadă că vocaţia lui era, înainte de toate, 

poezia. Se pare că în volumul Licăriri au figurat şi câteva  poezii traduse din 

limbile franceză şi latină. Cum volumul s-a pierdut, nu se mai ştie care anume 

au fost aceste poezii şi căror poeţi le aparţineau. 

      Prima poezie tradusă din Iulia Hasdeu, atât de timpuriu dispărută, a fost 

Sărmanul rege nebun, publicată în Neamul Românesc Literar, al lui Nicolae 

Iorga. Îndrăgostit până la pasiune de poezie, Const. T. Stoika s-a simţit atras 

de mirajul poeţilor simbolişti, Baudelaire, Verlaine, Mallarmee, Sully 

Prudhomme, Chateubriand, iar la noi, Al. Macedonski, căruia îi dedică o 

poezie, Ion Minulescu, cu care a colaborat la «Versuri şi Proză». Dimitrie 

Anghel ş.a. 

     Lăsând în manuscris o pledoarie pentru simbolism: Şcoala nouă 

victorioasă în lupta cu parnasienii şi realiştii. Adept al simbolismului, poseda 

anumite afinităţi recunoscute şi pentru clasicism, convins că poezia clasică 

«avea frumuseţi nebănuite şi neatinse de nici o literatură». Atenţia sa s-a 
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îndreptat cu deosebire spre poezia clasică latină (din care avea să lase 

numeroase şi izbutite traduceri), dar şi spre cea tradiţionalist românească, în 

care-şi căuta deopotrivă hrana spirituală. Astfel, în 1914, îi apărea traducerea 

tragediei în versuri Oedip şi Sfinxul, după Sar Pelardan.   

      „Poezia lui Const. T. Stoika, nota cu admiraţie N. Davidescu, se revarsă 

în imagini de auroră şi de izvor şi duce în ritmurile ei sănătate, viaţă, tinereţe; 

pentru poetul acesta, cugetarea de a fi o povară, sau o piedică, e un mijloc de 

nobilă înţelegere şi e, ca atare, o bucurie şi o emoţie mai mult… Forma, apoi 

a poeziei lui Const. T. Stoika e cu desăvârşire aleasă şi îngrijită.”  

    Oprindu-se la unele din poeziile lui, în care revin tot mai des asemenea 

entităţi cu majusculă, ca Viaţa, Tinereţea, Iubirea, Primăvara, Trecutul, 

Poporul şi mai ales Pacea, criticul literar Şerban Cioculescu releva, la rândul 

său, că «versurile sunt ample, fluide, de armonie eminesciană», poetul fiind 

şi «un virtuos al alexandrinului, de o perfectă muzicalitate…»   

Închinând chiar un Imn Păcii, sugerat desigur de celebra Invocaţie către 

Venus, de la începutul Poemului naturii, poetul Stoika da glas sentimentelor 

sale umanitare. În 1914, ca o confirmare a talentului său, Constantin T. 

Stoicka obţine, împreună cu colegul său Perpessicius, Premiul Hillel, al 

Facultăţii de Litere şi Filosofie, pentru traducerea parţială a Poemului Naturii 

(De rerum natura) de Lucretiu.  

      „În versurile din Viaţa Nouă, Flacăra, Versuri şi proză şi în celelalte, 

afirmă Constantin Ciopraga, remarcabile ca siguranţă a expresiei, tentaţia 

modernistă e discernabilă în imagistica difluentă, a mai subliniat încă în 

reflexibilitatea transpusă în simboluri. Corb bătrân (Un sol neaşteptat) şi 

molidul alb sugerează, în planuri intervertite, un fond sufletesc în care 

certitudinea şi misterul, credinţa şi îndoiala se întrepătrund, traducând o vagă 

tristeţe metafizică: „Am întrebat molidul alb, de soare nepătruns:/ Pe cine-

aşteaptă tristul corb? -Şi nimeni n-a răspuns./ Lumina   ce-o ascunde-n ochi – 

pe Lună-am întrebat --/ De unde-a rupt-o negrul corb? Şi luna Luna s-a-

ntristat./ Şi sufletului meu i-am zis: De ce nu cântă, să-l ascult? Şi mi-a 

răspuns tăcerea lui: Fiindcă-a murit de mult!”  

      ,,Melancolia, iluziile, parfumurile, florile, cărţile, fântânile, solitudinea, 

amintirile, erotica sunt elemente combinate multiplu, destinate să exprime 

biografia interioară. Limbajul liric din Privesc tablourile vechi, defineşte un 

profil în formare, solicitat, precum D. Anghel, de tablouri vechi şi ecouri ce 

se trezesc prin unghiuri, atras ca Ştefan Petică de viori în care dorm de mult 

uitate, triste melodii. Surâsurile ard încremenite, pe frunţi apasă melodii mari 

de plumb. În Odaia tapetată cu amintiri, relicve grupate convenţional creează 

o atmosferă; tăcerea ce doarme obosită, un Verlaine legat în aur, un album 

deschis, cadre vechi, clavirul mut, parfumuri moarte recompun prin asociaţie 
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afectivă imaginaţia unei tinere pe fondul galben al timpului,” afirmă C. 

Ciopraga în ,, Literatura română între 1900 şi 1918, Ed. Junimea  1070, p. 

423.  

     „Ca şi primele poezii, şi primele pagini de proză literară sunt încă din 

vremea adolescenţei. La „Tinerimea Literară şi Artistică”, din 1909-1910, 

Const. T. Stoika a publicat două portrete: Lenuţa şi Cesto, inspirate din viaţa 

de şcolar. În 1916, mobilizat ca sublocotenent în rezervă în Regimentul 1 

Grăniceri, ia parte la Primul Război Mondial şi moare în luptele din Carpaţi, 

la 23 oct. 1916. ,,A fost  înmormântat pe o colină din satul Boişoara şi apoi 

reînhumat în Cimitirul Eroilor din Dealul Mlaes, satul Tiţeşti, com.  Petrişani, 

Vâlcea.” (Valeriu N.) 

     Prin marea lui dragoste pentru natura ţării noastre şi pentru sufletul 

ostaşului român, cu care a luptat şi a murit eroic pentru ţară, le închină 

nemuritoarea lucrare – scrisă pe front, până în ultima clipă a vieţii: Însemnări 

din zilele de luptă, publicată în 1921, de Titus T. Stoika, cu o prefaţă de Ovid 

Densusianu.   

      Apreciind  „Însemnările”, ca una din cele mai izbutite cărţi despre 

campania din 1916, Mihail Dragomirescu le considera „un model în care 

vibrarea vieţii se împreună cu vibrarea artei şi este cu atât mai preţioasă, cu 

cât viaţa     dintr-însa este un fior din însăşi viaţa neamului întreg.”   

Scrisă cu trei zile înaintea morţii, poezia Imn („Ai îmbrăcat lumina ca o haină/ 

Şi ai întins din ceru-Ţi un cort în Infinit,/  apele înalte cămările-ai zidit/ Şi 

pus-ai scară, norii, în casa Ta de taină./ Cu-aripile-adierii pluteşti neîncetat,/ 

Ca oaste, lungi convoiuri de duhuri Ţi-ai ales/ Iar vestitor de moarte un foc 

neînţeles.// Pe temelii eterne pământu-ai aşazat/ Cu mâna-Ţi, cufundându-l în 

neagra adâncime/ Şi apele tăcute, de veacuri pe – nălţime/  Uitate, într-o 

noapte în scorburi le-ai retras./ Ai coborât câmpia, iar munţii i-ai lăsat/  În 

veacuri nesfârşite triumfători sub soare./  În văile de umbră ai revărsat 

izvoare/  Şi ai încins pământul cu ape răcoroase;/ Aici veni-vor cerbii în salturi 

zgomotoase,/  Să se privească-n unde; iar păsările toate/  Din casele de ramuri/  

Vor desmerda tăcerea în grea singurătate.//  Din norii grei, o, Doamne, ai 

revărsat în şesuri/  Bogate fluvii de sevă şi lumină/ Şi pâinea-ai frământat-o 

cu mâna Ta divină,/  Răscumpărând cu truda umanelor eresuri./ Ai îmbrăcat 

Libanul, culcat în veşnicie,/  Cu maiestoşii cedri. Pe piscuri luminoase/  De 

nori aprins-ai luna, în nopţile tăcute, cu legi necunoscute,/ Un soare…”)  nu 

a fost inclusă în nici un volum.  

     „Mai puţin  cunoscute, ne spune D. Murăraşu, sunt paginile de critică 

literară ale lui Const. T. Stoika, risipite prin câteva reviste, ori rămase în 

manuscris. Critica lui literară este tinerească prin frecventa comparare a 

poeţilor şi scriitorilor români cu vreun apusean celebru. D. Anghel în 
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comparaţie cu Rollinat, Mihai Codreanu cu Auguste Dorchain, Ovid 

Densusianu cu Verhaerene, Panait Cerna cu Byron, Gala Galaction cu 

Bourget, Vasile Demetrius cu Heredia etc. Tinerească este şi expresia lui 

Const. T. Stoika. Avem a face cu un impresionism care vrea să fie şi 

literatură.”  

     După cum arăta, Cezar Stoika, fratele mai mare al poetului, unele din 

piesele de teatru neterminate sau nefinisate (Floarea cimitirului, Azemia, 

Pentru o femeie, inspirată din tragedia lui D. Anghel), poezii, strofe răzleţe, 

studii şi lucrări de critică literară, între care o antologie a traducerilor din 

poezia latină aproape redactată, imagini şi gânduri (tot arsenalul unui 

laborator literar) au fost răvăşite şi distruse în timpul ocupaţiei germane.   

     În 1928, la Chişinău, i-a apărut, vol. de Poezii (1912-1916), cu o prefaţă 

de Ovid Densusianu şi biografia Const. T. Stoika , de Cezar şi Titus T. Stoika, 

apariţie elogiată de criticul literar Perpessicius: ,, jertfa vieţi  lui, cu tinereţea 

lui spintecată de moarte, cu volumul acesta de poezii, era omagiul postum 

adus eroului care s-a jertfit pentru înfăptuirea unităţii naţionale; cu bogata şi 

preţioasa sa operă de traducător – întreruptă înainte de vreme – şi mai bine 

decât oricine care a fost cu adevărat generaţia de sacrificiu...” (Perpessicius, 

,,Menţiuni critice”, vol. II Buc. F. P.P.L.A.,1934). 

      Abia în 1973, D. Murăraşu, adună în cadrul colecţiei „Retrospective 

lirice”, vol. Poezii (semnând  prefaţa, iar Titus T. Stoika, o fişă 

biobibliografică), care reproduce vol. din 1928, dar şi unele poezii din 

manuscrise, precum şi câteva traduceri (din Iulia Hasdeu, Lucretiu), din 

revistele conduse de poet şi din cele la care a colaborat între anii 1914-1916. 

      Şi Nicolae Davidescu afirmă în Prefaţă la vol. din 1973 că: ,, Poezia lui 

Constantin Stoika ... se revarsă în imagini de auroră şi de izvor şi duce în 

ritmurile ei sănătate, viaţă, tinereţe; pentru poetul acesta, cugetarea, departe 

de a fi o povară sau o piedică, e un mijloc de nobilă înţelegere şi e, ca atare, 

o bucurie şi o emoţie mai mult… Forma, aşadar, a poeziei lui Constantin 

Stoika e cu desăvârşire aleasă şi îngrijită.”                                                                                                           

     Aşezându-l pe Const. T. Stoika printre marii dispăruţi ai scrisului 

românesc în campaniile din anii 1916-1917 – alături de poetul Mihai Săulescu 

–Paul Papadopol arăta în ,,Poetul erou Cont. T. Stoika, luptător”, în 

,,Preocupări literare”, 1943, nr. 9-10, că pe lângă faptul că amândoi au primit 

cu aceeaşi abnegaţie patriotică sărutul morţii reci, se adaugă atâtea asemănări 

privitoare la arta lor.  
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Pleoapele amurgului 

 Elena RADU 
    S-a întâmplat într-o vară când luminile amurgului erau 

magnifice iar ea picta, savura culoarea naturii, lumina, 

atmosfera de vis și poezie neștiind ce i se pregătește... În 

această atmosferă se lăsară parcă pleoapele amurgului... 

acel amurg sublim de fapt închidea un capitol din viața ei 

și nu știa. Ea îl picta cu fervoare, cu mistificare aproape. 

Ea. Ea. 

Cine e ea? 

(fragment) 
 
     Acum voia să picteze capriciile iernii, să se așeze 

lângă șemineu, să privească  pe fereastră pădurea albă, 

păsările jucăușe, lacul înghețat. 
Ce altruist trebuie să fii să ierți totul, gândi. 
     Emanuel pentru ea crease locul acesta, Conacul Albastru -  să picteze, dar 
când o iubea. Un mic conac, înconjurat de un peisaj superb. Ce fericiți fusese! 
Cât de iubită se simțise. Era convinsă că așa vor îmbătrâni, muri. Când crea, 
se gândea de multe ori la ei doi și punea pe pânză din sentimentele pe care i 
le purta lui. Picta dragostea lor. 
   -Se vede dragostea aici, îi spunea. 
   -Da...răspundea ea suav, simțindu-se foarte răsfățată.  
trăia într-un fel de poezie a lucrurilor. Ce le mai trebuia? Un copil care încă 
nu venise, dar va veni într-o zi. Mira simțea nevoia să dăruie afecțiune, 
tandrețe, cuvânt blând. Tot ceea ce te face uman, să nu provoci celor din jur 
suferință. 
     Înaintase în viață și în căsnicie cu încredere, lângă Emanuel nu se temea, 
se simțea protejată, liberă chiar. Putea să-și facă orice moft, oricând, haine, 
bijuterii, excursii. Organizația pe care o conducea – de utilitate publică era 
printre cele mai bine cotate. Ar fi vrut să ia copiii și să se ducă într-o tabără, 
așa cum mai făcuse, dar acum nu putea, nu era în stare să facă acest efort. 
     Parcă nu mai era pe aceleași înălțimi, cineva îi subminase toate realizările 
și fericirea. Nu mai avea același avânt. Voia să se refacă psihic mai mult ca 
oricând. Nu știa cu adevărat unde e adevărul, lucrurile rămăseseră așa și ei își 
duceau viața aparent liniștiți. 
    Avea însă atâtea de spus lui Emanuel, în pictură, la slujbă, alături de copii. 
Se ridica ușor în ea iarăși dorința de viață, de creație pe care o pierduse. 
Dimineața nu se mai trezea cu senzație de lacrimi sau plâns și asta era bine.     
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Îi era însă teamă să nu aibă iarăși vreo stare anxioasă care s-o răvășească. Nu, 
e timpul să-mi revin, își spunea. 
     Percepția ei despre Emanuel nu se schimbase. Dar nu-l mai privea cu  
indignare, dispreț sau ură. Nici el nu se mai uita la ea misterios. Erau așa, cu 
eforturi, soți. Uneori în casă sau societate totul era firesc încât nimeni nu 
bănuia nimic. Era o dorință de refacere, regenerare. 
Mira se gândea la pânzele pe care voia să le picteze, avea o grămadă de idei,  
să-și cultive mai mult talentul, simte pentru prima oară că poate face în pictură 
mult mai mult, poate chiar se va apuca să picteze abstract. Visa, vedea în 
minte pânzele pictate. Și picta, picta... Toată această poveste îi trezea noțiuni 
atât de ciudate încât simțea nevoia să le pună pe pânză. Nu renunțase la 
peisagistică, dar acum părea împinsă de ceva din interior spre alte noțiuni. 
Începuse destul de avântat, nu stângaci și culmea,  pentru început era destul 
de bine. 
   - Ai schimbat stilul ? 
   - Da. 
   - Mă uimește inspirația ta, așa deodată. 
   - Și pe mine. 
    Și asta nu venea doar din imaginație pur și simplu. Arta vine și din 
disperare, nu doar din iubire sau frumusețe. Din tenebre, poate. 
    Era fericită că se poate exprima altfel. Adevărul se putea vedea sau  intui, 
se dezgolea sufletește, dar adevărata taină a durerii rămâne undeva în ea. 
Rămânea în falsa căsnicie, așa cum i se spusese. Fals, tot ce detesta era falsul. 
Va veni și vremea aceea, își spunea. Vremea adevărului. Va ieși la suprafață. 
     Era convinsă ca va veni, e pe aproape, iar atunci va fi mult mai dură. Știa 
de la părinții ei, din copilărie, apoi din propriile experiențe că adevărul există 
și iese la lumină. Nu se îndoia, adevărul e principiul vieții ei. 
      Îl avertiza  că iartă dacă recunoaște, Mira avea putere de iertare, era un 
om bun, dar să minți, iar adevărul să iasă apoi la iveală, greu... 
     Primise toate răspunsurile lui într-un fel de neputință. Ar fi iertat, o, cât ar 
fi iertat. Ce eliberare ar fi fost pentru amândoi. Cert e însă că persoana nu a 
mai dat niciun semn, nimic suspicios. Stătea undeva la pândă, erau în 
continuare împreună. Oricum nu mai transpira nimic. Nu o mai lovea cu 
informații din propria căsnicie sau amănunte picante de amor. 
     Uneori Mira încerca să cuantifice toate aceste lucruri și mai ales fericirea, 
da, conta uneori să facă asta, nu era prea devreme să cuantifice ce i s-a 
întâmplat în viață. 
     Fericirea cuantificată trebuie pictată, își spuse. Și așa își denumi pânza 
următoare. 
   - Înțeleg din ce în ce mai puțin ce pictezi, zise el. Ți-ai schimbat radical 
stilul. Ai renunțat la piesagistică.  
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   - Nu. 
   - Mi se părea că acel stil te reprezintă, e mai romantic, suav. Abstractul are 
ceva dur, rece, și abia parcă întrevezi ce a vrut să spună autorul. 
   - Asta am și vrut, poate. 
   Emanuel încerca să descifreze  noul stil, dar nu era ușor, nu era ca atunci 
când mergeau în natură să-şi culeagă inspiraţia, - alergau, căutau împreună 
acele culori romantice, apoi, un cuvânt, o privire a lui, o îmbrățișare îi dădeau 
forța de a fi mai mult ea însăși. De multe ori plimbările prin natură căpătau 
formele iubirii lor. 
   - Pictura are mai multă frumusețe când e înțeleasă diferit, iar autorul nu 
poate fi decât mulțumit de părerile și poate frământările privitorilor. 
Da, și el voia să vadă mult mai mult decât spunea ea, să-i citească fiecare 
colțișor de pe pânză. 
    Mira va picta un infinit de vorbe, căci vorbise atât de mult în ultimele luni, 
încât vorbele trebuiau pictate, duse undeva în eter, căci erau inutile. Multe 
stări îi veneau în minte şi voia să le picteze, într-adevăr, de multe ori trecea 
foarte repede de la o stare la alta şi începea imediat o pânză. Era fabulos într-
un fel cum venea inspirația, din câtă durere. 
    Astfel, Mira avea un teanc de pânze cu stări neterminate, dar şi nedefinite. 
Îşi aducea aminte cum s-a simţit şi încerca să continue. Căuta însă în sinea ei 
răspunsul la fiecare pânză începută. Ce stare a avut când a început acea pictură 
şi cum evoluase. 
     Era greu de multe ori să-şi contemple stările, gândurile.  
     La un moment dat voia să fugă de ea însăși, nu-i plăcea ce este, ce ajunsese. 
Trebuie să picteze fuga de ea însăși. 
      Și picta.Picta ca într-un război. Drama e că eu nu mai pot fi ce-am fost, 
spunea uneori deprimată. Dar refugiul în abstract o salva. 
      Acum e timpul să trăim abstract. 
De fapt, era tot o fugă de realitate. 
      Multe minuni poate aduce creația, multă salvare, regenerare, compensare.  
      S-a mai stins durerea din ea, s-a mai liniștit furia,  nu e împăcată, dar e 
echilibrată. Încerca să fie chiar detașată, dar  prezența lui o răscolea uneori 
prea mult. Nu, nu poate spune adevărul, e prea grav, prea grav... Un adevăr 
destul de încâlcit, cu mai multe implicaţii, bănuia. 
Dar gândurile astea nu o mai agitau ca odinioară, căuta noi exprimări în artă, 
era mulțumită. Dacă va picta în stilul ăsta, mult, rapid, va face un vernisaj. Și 
gândul o entuziasma.  
     Pictura ei nu e introvertită, ci interesantă, a avut și aprecieri la prima expoziție, 
dar s-a dedicat organizării mult mai mult și pictura a rămas în timpul liber. Acum 
îi va da alt sens. Un sens precis, adevărat, care să construiască spirit, idee, 
noțiune. 
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    Toate se adunau în abstracțiuni și parcă starea ei devenea din ce în ce mai 

blândă. Pictura îi preluase din durere, confuzie. Ce dăruire!, dar și ce ironie!, 

să faci din durere artă. 

      Dar fericirea, așa cum o vedea ea era departe, de fapt, nu știa dacă va mai 

fi vreodată ce a fost. Se temea că nu. 

   - Uite! îi arătă ea într-o zi un tablou. 

El privi câteva clipe atent, apoi fața i se schimonosi ușor în nedumerire. 

   - Ăsta sunt ... eu ?! Eu!, se convinse. 

Ea nu-i răspunse, îl lăsă un pic să se frământe, să caute realitatea. 

   - Chiar eu, se uimi. Hm! Așa arăt... ce față mi-ai prins, ce față... Înțeleg  cum 

mă vezi cu adevărat. Înțeleg. Da, ăsta sunt eu, ce am devenit pentru tine. 

Dintr-o trăsătură de penel m-ai...aranjat. Ai dat-o pe portret. 

   - Mă dezvolt spiritual. 

   - Văd... zise gânditor, cu amărăciune afectat de impresia pe care i-o lăsase  

portretul. Se vedea ceva monstruos în privirea lui. Ar fi vrut s-o întrebe dacă 

într-adevăr așa îl vede sau imaginația ei a ajuns prea departe din cauza furiei. 

   - De ce, Mira? De ce ? 

   Șopti cuvintele într-un anume fel – dulce, tandru, amar și parcă o impresionă 

prin amintirile pe care i le trezise, din vremurile lor armonioase. Și ar fi vrut 

astfel de vorbe, de ton, de trăire să le audă mai des. Dar de când nu a mai 

auzit... de când nu a mai simțit ceva tandru... 

     Când privea portretul lui își dădea seama ce trăiește de multă vreme. Ar fi 

vrut la un moment dat să distrugă pânza Apoi se opri, nu, o va păstra. O dosi 

undeva, să nu o mai vadă sau poate s-o distrugă el. 

     Și din nou voia să fugă, îi venea să fugă... să fugă... simțea acut. În deșert,  

să se roage, nu știa nici ea de ce în deșert, dar acolo i se părea că e bine. 

Pierduse din ea mult, recupera prin artă, ajunsese la un punct...nu 

știa ce va urma. Fuga poate îi aduce uitare, alinare. Fuga... Uneori privirea lui 

Emanuel o exaspera, părea rece, sticloasă, fixată prea mult asupra ei. La ce se 

gândea? L-a întrebat iritată, de ce se uită așa. 

   - Mă gândesc... făcu el cu un aer nevinovat, cum să-mi bat eu copilul...? Să-

mi bat copilul, șopti. Nu, eu nu-mi bat copilul. Eu te-am crescut, se răsti 

deodată, privind-o ofensat, eu. Ai uitat că te-am crescut? Acum spui că sunt 

monstru și mă pictezi ca pe un monstru. Ești ingrată. Uite ce-am crescut. 

Unde-i pânza? Scoate pânza, începu el să se agite, vreau s-o tai. 

Mira tresări ușor speriată când se zburli la ea. Era o traumă mai veche, a 

copilăriei, abandonului, o atitudine chiar ușor ieșită din comun o speria.  

   -Să nu fii agresiv! încercă să-l pună la punct. 

   - Ba sunt..., ăsta sunt, monstru! urlă. Da! Inocenta inocentelor! 

(Pleoapele amurgului, roman în pregătire)
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poesis 

Mihaela Roxana 

Boboc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spitalul cu voci de copii 
 
Este început de martie 

în paturile strâmte  

copiii se strâng în coastele      

      părinților  

și stăm așa - toți o iubire și o frică 

peste drum e o stradă îngustă  

cotind spre stânga  

încerc să-mi imaginez  

cum stau pitite visele după case 

cum zorii se îngână odată cu  

speranța  

în timp ce oferi în stânga și-n dreapta 

mărțișoare 

seringile străpung vene din care 

țâșnește viața  

pe hol se aude un cântec  

memoria copiilor se șterge odată cu 

fiecare criză  

epilepticul nu doarme 

îl strigă pe Dumnezeu  

la celălalt capăt 

strigătul se întoarce în matcă 

aud cântecul din ce în ce mai tare 

căldura se întoarce în coaste iubind.  

 

Vara lui 2008  

 

Era vara lui douămiiopt 

urcam anevoie cele patru etaje 
cu pântecul plin de tine 
tata se strângea tot mai mult  
în cochilia bolii  
Emanuel întârzie, îi zic într-o zi 
când căldura dădea pe afară 
și nervii mei întinși 
de acasă la maternitate 
dinspre tablourile încă neuscate 
pe patul de control 
și înapoi 
spre ziua cea mai lungă 
și noaptea făcută ghem 
orele lungi și primul scâncet 
de suferință  
forcepsul care mi te-a adus viu  
dintr-o moarte sigură 
pe care o păcălesc și acum 
când tata a intrat definitiv în cochilie 
și poemele se scriu 
orfan dar știu 
că aici și dincolo 
distanțele se anulează 
când crești continuu 
și mă depășești deja  
iar eu mă fac mică 
de încap  
în aceeași cochilie strâmtă 
de unde mamele nu ies niciodată 
nu știu cum 
dai drumul la tot ce strâng 
de când refac traseul 
dinspre inimă 
spre rațiune - 
o lampă pe care o sting 
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asemenea unei candele 
când a ars tot uleiul 
și un deget de apă rămâne 

martor tăcut al rugăciunii. 
 
 

Iulie 

 

Nu ți-am scris niciun poem 

atâția pași înăuntru și niciunul afară 

un câine tremură încovrigat pe preșul 

din fața ușii 

vecina de la patru se întoarce de la 

vecernie  

cu lumina în spate 

nu ți-am dat azi bună dimineața 

seara este încă departe 

trec pe la poștă  

lipesc un timbru pe spatele plicului 

foșnește copilăria  

undeva între adresa expeditorului și 

colțul cu imprimate 

știu că un copil așteaptă  

cineva mă iubește 

poate chiar tu 

deși nu ți-am scris niciun poem 

și nici măcar nu plouă 

căldura se târâie pe la colțuri 

câinele a adormit cu umbra covrig 

ziua se strânge  

odată cu zaua de rezistență prin care 

poezia mea trece dincolo  

când ating omul, Dumnezeu se retrage 

ca-ntr-o cochilie 

și tace. 

 

Un răvaș 

 

Octombrie respiră greu printre 

bolnavi 

neputința mușcă din plămâni 

peste tot știrile dor sub coaste 

o moarte blândă și caldă 

renunțarea la noi 

un maraton din care ies consumată 

ca o lumânare abia pâlpâind printre 

crăițe 

am scris cel mai lung poem de 

dragoste 

despre cea mai scurtă poveste 

un espresso italian pe care 

nu apuci să-l duci la capăt 

rămâne pe cerul gurii ca un răvaș 

este octombrie și plec din lume 

timpul nu s-a născut pentru mine 

timpul nu m-a învățat să mor 

așa că umblu precum un poem deșirat 

la poale 

și firul ține cât viața dinăuntru 

cât respirația ultimului bolnav de covid 

cât rămasul bun pe care îl pun la cap 

am scris cel mai lung poem de 

dragoste 

despre cea mai neasumată poveste 

când ți-ai întors iubirea în piept 

odată cu fânul toamnei 

din care bat ca un orologiu 

ultimele respirații ale lui octombrie. 

 

Sufletul 
 
Aici e maica, 

strigă pelerinul transfigurat. 

E o dimineață galbenă 

precum gutuia pe care o așezi la geam 

ofrandă copilăriei. 

Aici e racla sfintei, 

pelerinul are palmele transpirate 

și ridică crucile din frunte spre 

pământ 

apoi îmbrățișează umerii și plânge, 

când atinge mâna sfintei 

caldă și vie 

moartea se şterge din anotimp 

rămân iubirea și soarele, ca o gutuie 
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sufletul pelerinului iese din trupul 

ca o nucă seacă 

căutându-și viermele într-o altă viață. 

 

Primeste euharistia 
 
Argint la ferestre - 

peste drum, un măr cu fructe roșii - 

la un popas, între pelerini, 

mâncarea se împarte pe o masă 

improvizată 

odată cu viețile lor 

o rană vie peste care toarnă untdelemn 

și vin 

primesc fericirea lor amestecată 

în aerul tare al dimineții 

euharistia cerului 

în trupul plin de pământ 

și poezia se strecoară nevăzută 

plânge mai târziu 

când ferestrele au încremenit 

și mărul s-a scuturat 

de vină. 

  

Fără plasă de siguranță 
 
Femeia împletește de zor. 

Îi privesc mâinile 

și părul ca mierea 

ochiurile care se prind și tresar uneori 

îmi spun că fericirea atârnă 

în andrele ca-ntr-un leagăn 

din care nu mai cobori 

și totuși 

e dimineață 

pe stomacul gol 

femeia prinde câteva bomboane 

în coșul împletit 

și un bilet 

din care Dumnezeu ţâșnește 

fără plasă de siguranță 

în mâinile noastre, 

pelerinii unui octombrie 

ascuns printre frunze. 

  

Iese sânge și apă 
 
Noiembrie se apropie tiptil 

poezia se desface de coajă 

ca o rană neînchisă 

moartea ta este paharul pe care-l refuz 

se plimbă pe buzele mele 

mi-e sete 

strig 

îmi pui pe buze o toamnă pe care 

n-o vom numi nicicum 

o lepădare de sine 

o cruce înfiptă în pământul 

la care mă-nchin 

țara mea sângerează din coasta 

celui pe care l-au împuns. 

Noiembrie vine ca o poveste 

copila cu ochi negri ascultă 

mă întreabă despre rai și-i spun 

adevărul 

singurul meu adevăr 

se frânge în potir 

din coasta cerului iese sânge și apă 

soldatul din mine adoarme crezând. 
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imago mortis 
 
s-au spânzurat de lumină palmele noastre 

cum se anină oraşul noaptea de cer 

să ne ţinem strâns mâinile 

să nu se vadă nimic! 

cuvintele sunt doar geamanduri 

sub care se unduiesc străzile 
 
copiii au furat verdele 

lăsându-ne o gutuie pe fereastră 
 
aş vrea să adormim 

la umbra unui melc într-o nucă 

îţi voi întoarce fiecare bătaie a inimii 
 
cei întorşi povestesc despre tunelul irizat 

noi ne vom pregăti contemplând toate apusurile 

 

ayahuasca  
 
mă gândesc cum ar fi toate anotimpurile topite într-unul singur: 

un paradis nici rece nici cald 

cu meduze eşuate pe malul unei ape gri 

nici dulci nici amare nici sărate 

meduze ca nişte ceasuri mecanice translucide 

în care timpul a oxidat 

 

prima zi/ ochiul tău stâng: 

eram doi albatroşi îmbrăcaţi în denim 

o verigă în lanţul trofic al iubirii 

aveai un fel de a ocoli realitatea care te făcea și mai frumoasă 

îmi povesteai ca să uiţi 

despre toţi bărbaţii din viaţa ta 

muzica trimitea-n piepturi gloanţe de miere cristalizată 

mergeam de mână pe străzile aglomerate 

prinşi într-un Woodstock al orelor netrăite până la capăt 

frenezia se prelingea din arborii de cauciuc în pahare de plastic 

pe roţile asfaltului încins/ în căuşul palmei cerşetorilor 
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a doua zi ochiul tău drept: 

suntem în mijlocul urii/ o insurecţie tăcută a iubirii 

la cursul motivaţional au spus că în fiecare dimineaţă trebuie să îţi propui 

ceva 

gândul se va topi în acel lucru şi moartea se prescrie un timp 

încerc 

încerc 

încerc 

sunt vopseaua aceea neagră din spatele geamului 

mă lipesc de tine şi devii oglindă 

 

peste aproximativ patru miliarde de ani Calea Lactee se va ciocni cu 

Andromeda 

în principiu asta mă sperie 

aş vrea să pot zâmbi şi să-ţi spun că e prea departe apocalipsa 

avem timp să respirăm pe îndelete să mergem pe jos în jurul lumii 

să citim să facem dragoste o casă 

să dispreţuim cu pasiune 

adică toate nimicurile care alungă plictiseala 

dar parcă tot mai mult mi-e teamă de un singur lucru: 

că într-o zi nu te voi mai recunoaşte-n mulţime 

 

să punem frunzele la macerat draga mea: 

un strat de lumină 

unul de frunze 

unul de întuneric 

 

a treia zi ne vom naşte pentru cer 

şi asta nu va fi de ajuns 

 

 

pentru tine aş tăia o felie de cer 
 
poemele sunt frunze iar noi 

o specie atipică de viermi de mătase 
 
când îmi apeşi pleoapele 

stelele verzi şi cele violet devin minuscule roţi 

ale unui mecanism din desenele lui da vinci 

uneori mâinile tale se retrag sfioase dinaintea oricărei atingeri 
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transformându-se într-un telescop 

prin el privesc cerul strivindu-mi propriile patimi 

iar din ochi îmi cresc aripi la care 

bătrânul Leo visează şi acum adormit în marmură 

alteori se transformă în faguri fusiformi ce picură sigilând dorinţele 
 
înainte exteriorul mi se părea o sursă de inspiraţie 

dar acum tu ai devenit acel fascicul de lumină proiectat în întuneric 

mi-e de ajuns să mă gândesc la tine 

poţi fi orice 

o împletitură complicată de sârme 

ram de trandafiri înfloriţi din fier forjat 

poţi fi o imagine 3D 

mă fascinează ce e dincolo de ele 

când limba ta atinge limba mea se produce un scurtcircuit 

şi aş vrea să prindem secolul în care 

creierul meu să fie conectat la creierul tău prin relee cibernetice 
 
se spune că muritorilor nu le e dat să vadă 

cum coboară din piatră zeii 

în plex ai o spirală de culori acum 

odată cu anii ne-au acoperit trupul 

aş vrea să te cunosc în pielea cu care ai venit pe lume 

peste ea toţi au încercat să mai aşeze una 
 
şi totuşi ar fi zile când 

ai întâmpina răsăritul îmbrăcată în alb 

ieşind în faţa casei cu braţele deschise! 

nu ai simţit nevoia niciodată să aşezi 

pe un pervaz o cană cu vin şi un colac proaspăt 

pentru ca soarele trecând prin dreptul ferestrei tale să guste din ele? 
 
am avut o senzaţie ciudată când te mângâiam în zori 

din tine venea un foşnet de iarbă 
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Mariana Cabel 
 

 
 

Album  

 

Mă-ntorc în timp  

să-mi caut anii  

pe care i-am văzut zburând  

păsări, albe, negre,  

colorate viu  

își văd de drum pe cerul de azur.  

Le văd, le-admir și nu le pot atinge.  

Ce trist să văd acum,  

prea multe am triat  

crezând că timp mai e destul, dar  

din atâtea clipe, trăite pe-apucate,  

abia adun să umplu un album.  

Mă regăsesc, cu drag  

în fiecare mugure de-al meu,  

o atitudine, un zâmbet, o privire,  

purtând amprenta mea  

în inimă și în gene.  

Ce dulce înserare!  

și dacă la sfârșit doar astea vor 

rămâne  

eu n-am trăit degeaba,  

rămân copiii mei! 
 

 

Dincolo de neguri  
 

Eu,  

o picătură 
 în oceanul necuvintelor,  
o adiere de vânt,  
în vârtejul vieții,  
o floare de liliac  
cu cinci petale  
în violetul ciorchinelui.  
Tu,  
dorința mea 
de împlinire a purității.  
așteaptă-mă,  
la capătul covorului roșu,  
pe singurul peron, 
 cu sens unic,  
în gara pentru doi,  
dincolo de neguri.  
Preschimbați  
din ecouri  
în fotoni,  
undă și corpuscul,  
căutându-ne,  
neîncetat.  
Să împlinim  
o altă șansă. 
 
Ecou  
 
Te-am lăsat  
într-un gând  
în pântec de munte făgăduinței.  
Uneori  
îmi lipesc urechea de pieptul lui  
să-i prind pulsul.  
Se aude din adâncuri:  

,,Te iubesc! Te iubesc!”  

Celălalt munte, al lealității  

răspunde în ecouri:  

,,esc!... esc!”  

Doar noi doi  

și munții noștri. 
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Cuvântul care tace  

 

Mi-am prins tăcerea la ureche  

să aud cum sună înserarea.  

Un zâmbet mut și surd al ceții  

Îmi arăta timid cărarea.  

 

În inimă doar nerostiri curgeau  

vocale, consoane laolaltă.  

De-o parte și de alta sângerau  

În goala camera de gardă.  

 

O zi fără lumină, ochii tăi  

i-am regăsit în minte undeva  

abandonați demult la un triaj  

pe calea toamnei care urcă.  

 

Pe buzele care tac  

încolțește uitarea. 
 

Rostogolire  

 

Iubirea mea,  

bulgăre de zăpadă  

se rostogolește  

pe pantele abrupte,  

sparge tăcerea nopții,  

străbătute cândva,  

de pașii tăi  

în urcare pe  

treptele făgăduinței.  

Te va urmări  

oriunde. 
 

 

 

 

 

Nu mă întreba  

 

Nu mă întreba  

unde îmi țin cuvintele  

unde îmi ascund șoaptele  

unde îmi zboară gândurile.  

 

Nu mă întreba  

unde îmi port pașii  

unde îmi umblă urmele  

unde mi-au rămas amintirile.  

 

Întreabă-mă despre iubire  

mângâieri ostenite urcă și coboară  

pe cărările toamnei. 

 

De primăvară  

 

Se oprise suspinând  

la marginea cetății  

cu brațele pline de flori,  

trena infinită de păsări ciripind  

rapsodia ei multicoloră.  

Aștepta biletul de intrare.  

,,Oameni, zâmbiți,  

dezbrăcați cojoacele inimilor!“  

Ace de gheață  

înfipte adânc în privirile trecătorilor.  

Pași fără urme,  

măturând străzile,  

semne de întrebare după fraze fără 

sens  

integrame nedezlegate  

abandonate în sertare răvășite de timp  

primăvara,  

surâsuri  

fără chipuri pe care să se așeze.
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Mira Simian 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interplanetarii 
 
Murim în fiecare stea 

lăsăm sămânța-n fiecare vulcan 

cruce ruptă, troița Pacificului… 

Cenușa aruncată-n vânt 

în ocean pentru peștii arămii 

sau stele căzătoare ascunse-n mărgean. 
 
Mâine vom fi ulcele cu laptele privighetorilor 

Sau a ciocârliei oprite-n soare… 

Pietriș des 

oasele munților 

sfărâmate de inkași ca să crească porumbul. 

mâine vom fi trestia de zahăr 

lângă țeposul ananas 

sau tictacul șopârlei în noapte 

dialogul păsării, cioc roșu… 

Toaca de la Cozia 

atârnând soarele 

în fiecare picătură de rouă.  
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Mira Simian, 

o poetă româncă în Hawaii 
 

                                                           Daniela ŞONTICĂ 

       Mira Simian este una dintre puţinele scriitoare române care au trăit şi s-au 

afirmat în exilul postbelic. Născută la 16 mai 1920 şi plecată în lumea de dincolo 

la 2 iulie 1978, ea a fost poetă, traducătoare, pictoriță şi profesoară universitară. A 

venit pe lume în familia omului politic Dinu Simian din Râmnicu Vâlcea. A urmat 

Facultatea de Farmacie la Bucureşti.  

      S-a căsătorit cu poetul Ştefan Baciu, iar în 1946 au plecat amândoi în Elveţia, 

unde el primise un post de ataşat de presă la Legaţia Română de la Berna. Soţii 

Baciu au decis să nu se mai întoarcă în ţară, având în vedere turnura politică de la 

Bucureşti, astfel încât, în 1949, au cerut şi au primit azil politic în Brazilia.  

      Mira şi-a urmat cu iubire şi devotament peste tot în lume soţul. În 1951, în 

perioada de acomodare şi căutare a unui rost în Brazilia, Ştefan Baciu îi scria lui 

Mircea Eliade: „Ducem o grea viaţă de oameni liberi - o viaţă de oameni care nu 

au vrut să fie lacheii nimănui. Avem toate libertăţile, inclusiv aceea de a muri de 

foame sau de a nu avea ce face...”1 Dar nu s-a pus problema să moară de foame. 

Ştefan Baciu învăţase atât de bine portugheza şi spaniola, încât a putut publica 

articole în ziarele locale, iar apoi să devină redactor la importantul ziar Tribuna de 

Imprensa din Rio de Janeiro, al cărui director, Carlos Lacerda, a fost considerat cel 

mai mare gazetar al secolului XX din Brazilia şi unul dintre cei mai buni din 

întreaga Americă Latină.  

     Soţii Baciu s-au mutat din Brazilia, pentru o scurtă vreme, în Statele Unite ale 

Americii, Ştefan fiind numit profesor de literatură braziliană la Universitatea din 

Seattle. În 1964, nou-înfiinţata Universitate din Honolulu-Hawaii, care avea 

nevoie de profesori poligloţi, i-a cooptat în corpul profesoral pe Ştefan Baciu şi pe 

Mira Simian Baciu. Ea a fost iniţial lector de spaniolă, apoi profesoară de limba 

franceză. Dacă, între timp, Ştefan Baciu avea o carieră fulminantă de profesor, 

traducător, gazetar şi scriitor, şi Mira îşi împlinea visul. A făcut studii 

                                                 
1 Mihaela Albu, “Exilul – temă recurentă în poezia lui Ştefan Baciu”, în Contemporanul, 12 mai 2020 
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universitare de literatură, iar la Universitatea din Strasbourg a obţinut un doctorat 

în franceză despre opera lui Eugen Ionescu.  

      Soţii Baciu editau revista Mele (care în limba hawaiiană înseamnă „cântec”, 

„poezie”, „rugăciune”), în care publicau românii din toate colţurile lumii, dar nu 

numai ei. Mira Simian a fondat Societatea „Paul Claudel au Pacifique”, în cadrul 

întâlnirilor de acolo vorbindu-le studenţilor despre cultura română, punându-le la 

dispoziţie opere traduse de ea. Talentul, anvergura ideatică şi nivelul intelectual au 

fost consemnate şi de Bartolomeu Valeriu Anania în Memoriile sale, în capitolul 

Jurnalul hawaiian, din care aflăm că a ascultat-o pe Mira susţinut o prelegere 

admirabilă despre suprarealism într-o elegantă limbă franceză.  

      Debutul Mirei Simian ca scriitoare s-a petrecut în 1966 cu volumul în limba 

română Farmece, tipărit la Paris, prin grija lui Virgil Ierunca. Au urmat alte cărţi: 

în 1976, placheta de versuri Cântec din frunză şi volumul de proză Fata lui 

Temelie. A publicat cărţi de poezie şi în limba franceză. A colaborat cu proză şi 

recenzii literare în importante reviste hispano-americane şi în revistele exilului. 

Din versurile ei transpar atât dorul de ţară, cât şi trauma provocată de suferinţele 

părinţilor rămaşi în România: după plecarea ei au fost întemnițaţi de comunişti; 

tatăl său, un fruntaş al Partidului Naţional Liberal, iar ulterior al celui Ţărănist, a 

murit în închisoarea de la Sighet, iar mama sa, după eliberare, a trăit într-o sărăcie 

cruntă.  

      În ultima parte a vieţii, Mira a găsit o împlinire artistică şi în pictură, realizând 

sute de acuarele în care apar locuri din întreaga lume în care a călătorit, inclusiv 

din România anilor tinereţii.  

În 1971, s-a îmbolnăvit de cancer, iar şapte ani mai târziu părăsea această lume. 

Pentru a-i suplini într-un fel absenţa, soţul ei a scris romanul memorialistic Mira, 

din care reiese mult mai clar portretul scriitoarei. În testamentul ei, a cerut ca din 

vânzarea bunurilor personale să se înfiinţeze o bursă la Universitatea din Honolulu 

pentru studenţii care vor să studieze legăturile dintre literatura română şi cea 

franceză.      

Volume: Poezii: Farmece; Cântec din frunză; Houla, Macuba, Hora; proză: 

Cartea Râmnicului. Fata lui Temelie. 
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Vasile Til Blidaru 
 

 
 

Evoluţia înţepăturilor 

Binefaceri poţi să numeri: 

Acul de seringă, dur, 

Ţi se pune-acum pe umeri, 

Nu-ţi mai face fundul ciur! 
 

Supravieţuitorul 

Credincios, cu faţa suptă, 

Aşteptând, la rând, vaccinul, 

S-a convins că-l ţin în luptă 

Doar palinca şi destinul! 
 

Orar din starea de urgenţă 

Mamă soacră, mie-mi pasă 

Că eşti septuagenară: 

Zilnic, două ore-n casă, 

Restul, treaba ta... pe-afară! 
 

Educaţie prin munca în familie 

Tata m-a băgat în seamă, 

Când băteam greşit un cui, 

Nu mă înjura de mamă, 

Mă dădea în puii lui! 
 

Ca între literaţi 

La scos din „dolce farniente” 

Soţia, dându-i explicaţii 

De ce-au odrasle corigente: 

„Condeiul tău, poftim creaţii!” 
 

Soţia despre infidelul ei soţ 

Aş vrea să-l văd plângând, penibil, 

Îngenunchiat, cerând mereu, 

Să-l iert, dar este inflexibil 

De parcă-ar fi genunchiul meu! 
 

Simulări conjugale 

Cu lacrimi mari de crocodil, 

Insinua că vrea poşetă, 

El, prins în jug, trăgea docil 

Ca boii de la bicicletă! 
 

Un ţăran sub o bancă 

E liber, boii nu-i mai are, 

Stăpân e numai pe cuvânt, 

Legat de mâini şi de picioare, 

Se zbate-n sfoara... de pământ! 
 

Unui relaxat turist politic 

Te împrumutase Banca 

Să ajungi la Casa Albă 

Şi ai ajuns la Casablanca, 

Un local cu beri la halbă! 
 

Viaţa 

Acum când s-a-ngustat şoseaua 

Şi răsuflarea este grea, 

Am priceput că bate şaua, 

Dar mă găsesc mereu sub ea. 
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poesis 

Constantin SUDITU 
 

dorință  

 

zicea prietenul meu  

căruia nu-i plăcea absolut  

niciun alt anotimp decît vara  

măi tată ce bine ar fi să fie  

vară toată viața  

 

nu mai știu ce am făcut între timp  

cîtiva ani separați/el una eu alta 

pînă cînd mi s-a zis du-te că s-a dus a lăsat  

și ușa deschisă și mîncare în frigider  

du-te că a plecat vara din iulie  

nu l-a mai prins nu ți-l mai unge cu jale  

du-te și spune-i că i s-a împlinit durerea  

o vară i-a fost viața/viața toată  

 

o fi și moartea cu anotimpurile ei  

mori primăvara stai acolo numai  

pe sub pomi înfloriți/mori toamna                                       

iei o veșnicie frunzele pe rînd la întrebări  

tu de ce/tu de unde/tu pentru cine 

 

fuga de poezie  
 

poeții adevărați nu au niciun drept  

li se cuvin toate interdicțiile  

majoritatea efectelor speciale din film  

ale personajelor negative  
 
tot ce merită cu titlu deplin este apa de ploaie  

dar și din aceasta sînt în stare  

să facă un lucru frumos așadar 

după ce cuget mai îndelung revin  

nu merită nici apa de ploaie  

 



Renașterea Buzoiană/Almanah 2022 

135 
 

voi ceilalți nu vă alarmați procentul  

acestora este drastic de mic iar prognoza  

pe următorii ani anunță secetă mare 

să-i răsădim cumva la marginea lumii  

din sută în sută de ani cu medalii de gît  

balize de coliziune în caz de fugă în viitor  

a bunelor intenții cu vîrf de limbă cu tot  

și să ne vedem cu bine chiar dacă avem ochi 
 

abureli existențiale 
 
pomi înfloriți vreme bună/liniște 

păsări cîntă vîntul adie/liniștire 

dame frumoase uși deschise/doar 

că mereu trebuie să apară ceva 

care să nu-mi lase acces la toate acestea 
 
iată un lucru curios: eu nu prea visez 

însă uneori mă mai trage în vise 

cîte un amic mort și-mi zice: dragă 

 

dacă ai ști ce poftă de viață ai în ultimul 

                                                      moment 

cît chef de a face și spune ai/păcat 

mare că nu ține mai mult 
 
după asta/după fiecare vis mă întorc 

la orice nimic/și-ntr-adevăr: găsesc 

atît de mult spațiu în care pot să fac 

și un triplu salt mortal pe secundă/încît 

am impresia că exist în mai multe locuri  

                                                       deodată 
 
mă gîndesc la binefacerea lumii cu 

o moarte în plus/îmi spune un amic viu 

și fiindcă-l privesc nu știu cum/continuă: 

dar nu poți păcăli moartea nici 

măcar cu ceva în favoarea ei 
 
pomi înfloriți vreme bună/liniște 

păsări cîntă vîntul adie/liniștire 

dame frumoase uși deschise și noi 

și noi/și noi plescăim abureli existențiale 

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 
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 
17-Marian Mihai 
18-Casian Crăciun 
22-Elena Radu 
23-Daniela Șontică 
25-Mihaela Grigore             
      Burlacu 
30-Cătălin Adrian    
     Țânțăreanu 
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Mihai Marian 
 

 
 
 

tropism 
 

nimic nu se compară cu bucuria  

de-a nu mișca un deget, 

de-a rămâne complet absorbit de liniștite 

și în tăcere, 

să urmăresc oamenii și întâmplările lor                       

firul chiar și celui mai mic eveniment. 

 

îmi place să privesc prin picăturile din sticlă  

distorsiunea străzii, 

câinele de zăpadă șchiopătând, 

neutrinii alunecând prin corpurile noastre, 

prin clădiri şi pământ cu o viteză  

de trilioane de km pe secundă. 

astfel trăiesc bucuria pierderii voinței conștiente: 

cu botul pe labe, 

fericit în poziția mea, 

absolut mulțumit de greutatea sufletului, 

de neclaritatea intențiilor. 

 

nimic nu îmi scapă, 

nimic nu interferează.  

sunt satelitul perfect 

care comprimă și decomprimă, 

amplifică semnalul fluctuant 

al celor care vin și pleacă 

acoperiți în fiecare clipă  

de-un strat tot mai gros  
 

din praful gri al eternității. 
 
mirror, mirror on the wall 
 

uneori 

în puterea nopții 

nimic nu se întâmplă în jurul meu 

niciun sunet nu se aude 
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 niciun miros  

nu se simte 

nu este nici cald 

nici frig 

nimic nu-i mult  

sau puțin 

nu există alb 

și nu există negru 

aproape  

sau departe 

doar oglinda de pe perete 

își recapătă vraja 
 

[are]  
 

din nou puterea să spună 

cine este  

cel mai singur om. 

 

orașul septembrie 
 
noapte plină de lovituri de copite 

de mușcături de câine 
 
ca  într-un joc de curling 

luminile orașului  

pietre îndelung  

lustruite între palme 

alunecă pe culoarele minții 
 
întuneric roșu 

întuneric albastru 

întuneric roșu 

întuneric albastru 
 
schelet dantelat și singur 

casa poporului 

prin toamnă trece 

mâna mea ținută  

doar de cealaltă mână a mea. 

 

Aniversări Buzoiene 
 
Aprilie 

3-Florentin Popescu 

5-Tudor Cicu 

16-Nina Beldie 

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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Mihai M. Macovei 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Amu, nu-i amuş 

Amu, e amu 

adicătelea eu nu 

ştiu ce spun? Nu! 

hai, spune tu dacă 

ştii mai multe 

amu e clipa  

când eşti viu: 

amuş nu se ştie 

acum am plecat 

nu ştiu cum va fi amuş 

Hai, spune tu: 

„Pe amuş şi pe amu 

i-aş lega cu o sfoară 

de dor şi (aşa) îmbâlgiţi 

şi încâlciţi i-aş lăsa 

liberi, liberi să cutreiere 

veacul pe care eu nu l-am trăit!” 

Bine, dar cum rămâne că nu-i amuş 

el, Amuş, poate veni oricând 

de oriunde şi eu credeam 

cu toată sfinţenia că nu 

va veni niciodată. 
 
                      *** 

 

 

Da 
 
M-aud în glasul unu 

tulnic în vremea asta 

mult prea rece 

mai rece chiar decât urâtul 

da` eu mă aștept străin 

într-un deşert să-ţi fiu 

copilul, iubitul, nesfârşitul. 
                    * * * 

Inimă îmbrăcată-n jale 
 
du-mă sus şi du-mă-n vale 

du-mă-n susul cel de sus 

şi în valea mai dinvale 

unde toate mi s-au dus. 

Eu călare pe un melc 

tu călare pe o nucă 

cine ştie cum să ducă  

roua dorului sub lupă 

lupa lunii străvezie 

care-n timp tot întârzie 

întârzie şi mă lasă-n dor la vie 

şi cu vântul nu vorbeşte 

ci doar zâzâie şerpeşte. 

Eu fără coarne boureşti 

tu coajă verde nesedusă 

şi cuvântul nu (v)orbeşte-n 

coaja timpului... muşcat de 

un roi parşiv de viespe. 
              
Femeia 
 
Văduva cu verigheta neagră 

Eu bat în porţi 

tu baţi în noapte 

poarta se deschide 

noaptea se închide 

deschis închis în 

mine-s toate 

aştept să fie-nchisă poarta. 

şi cineva foarte drag mie  

să deschidă noaptea... 
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Grigore Mirela 

 

Toamna vieții    
 
Îmi bate vântul blând în toamna vieții, 

Iar printre crengi, golite de vigoare, 

Îmi cântă simfonia frumuseții 

Tot arămiul prins în cingătoare. 

Peste cărări cu rubinii covoare 

S-au stins toți anii mei să-și crească rodul  

În stoluri lungi de păsări călătoare, 

Trecutul meu își scrie-,n taină, codul.  
 
Pictează cerul sunetele zării 

Prin foșnetul ce-l pune-n harpă vântul 

Și-n croncănitul stins, din largul mării, 

Își pune armonia-ntreg pământul. 

Stejaru,-n valsul frunzelor ferice, 

Dezbracă haina plină de culoare, 

Iar pe tulpină,-n orice cicatrice, 

El scrie-adagio iernii prinsă-n zare. 
 
În foșnetul de frunze rătăcite, 

Eu pun tot dorul care-n mine crește 

Și-n toamna vieții mele răvășite, 

Doar dragul meu de tine înflorește. 

Prin pașii ce se-afundă pe cărare, 

Îmi port iubirea în rubinul vieții 

Și-mbrățișez zenitul prins în zare, 

Să simt din nou tot gustul tinereții.  
 
În ochii mei, eu oglindesc apusul 

Și-n sufletu-nsetat dau foc iubirii, 

Iar toamna vieții, azi, își bate pulsul 

În apa din cascada fericirii.  

În părul nins miroase a gutuie, 

Sub talpa mea simt încă nostalgia 

Și-n noaptea, care-i dulce-amăruie,  

Îmi scrie toamna vieții poezia. 

  

Se duc părinții     
 
Se duc părinții-,n miez de primăvară, 

Pe drumul prins în flori liliac, 

Lăsând un cântec trist, într-o vioară 

Și-n jerbă dorul stins dintr-un cerdac. 

Pe prispa casei proaspăt văruită 

Sunt Flori de Paști în oale si ulcele, 

Iar pe o vatră-n curte, ponosită, 

Ard încă doruri mari și doruri grele. 
 
Se duc părinții-,n dimineți de vară, 

La îngeri, îmbrăcând cămașa albă, 

Lăsând în suflet un oftat în seară  

Și slava omeniei prinsă-n salbă. 

În poarta care scârțâie-n grădină 

Sunt prinse elegii și nostalgii, 

Pe prispă, un distih, ca o lumină 

Și-aroma.. în livada dintre vii. 
 
Se duc părinții-,n toamna ruginie, 

Pe aleea foșnitoare dinspre râu, 

Gătiți frumos cu-o bundă peste ie 

Și flori de busuioc legate-n brâu. 

Ne pleacă mulți părinți și-n miez de iarnă, 

Iar albul pur i-nvăluie-n lumină, 

Când Cerul dalb începe ca să cearnă, 

Un iz de smirnă proaspătă-n grădină.  
 
Icoana veche mângâie pe-o rază, 

Blândețea mamei, care-i înghețată, 

Iar dintr-o ramă veche naște-o oază 

De amintiri, în lacrimi îngropată. 

Un iz de flori de măr dintr-o cutie 

Mă-mbie-ncet, iar eu privesc discret 

O pană de păun la pălărie 

Și-n față-mi împietrește-un greu regret. 
 
Se duc părinții-n timp și-n anotimpuri 

Cu tot ce-a fost și astăzi nu mai este, 

Și lasă-n urma lor, printre răstimpuri, 

O nouă filă scrisă din poveste.  
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Corneliu Ștefan - 80 
 

Jurnalist pur sânge 
Dorin Ivan 

 

 Ziaristul TOTAL, acesta era cuvântul de ordine în 

anii 80-90 ai secolului trecut. Au fost mai mulţi pretendenți 

la gloria efemeră a paginii tipărite, jurnaliști la cotidianul 

„Viaţa Buzăului” sau corespondenți ai ziarelor centrale. 

Mihai Bâzu, primul director al cotidianului Opinia, autorul 

primului ziar liber apărut în România post decembristă, 

regretatul Mircea Datcu, redactor la Viața Buzăului, ulterior 

redactor -şef la Agerpres, poetul, romancierul şi publicistul 

Dumitru Ion Dincă, cofondatorul „Tineretului Liber” şi 

corespondent special la Agerpres, dar, nu în ultimul rând 

Corneliu Ştefan, un adevărat gazetar instituţie, jurnalist pur 

sânge. 

                     

                                         Prim-redactor şi coleg exemplar 
 
 Corneliu Ştefan şi-a expus rareori crezul profesional. Hărţuit de procese penale 

de calomnie, criminal cu condeiul, cum plastic se exprima un confrate, sau copleșit de 

probleme administrative, Maestrul nu s-a plâns niciodată și a preferat să răspundă 

provocărilor scriind zi de zi. Iată câteva rânduri din postfaţa la volumul „La noapte, 

cotidianul”, ediţia a doua, tipărit în anul 2000 la Buzău, după ce primul volum a apărut 

în anul 1985 la Editura Eminescu. 

 „Am scris zilnic editoriale în cotidianul OPINIA, ziar care apare la Buzău, cu 

sentimentul relaxant că locul în care trăieşti poate fi, în acest fericit caz, chiar capitala 

lumii”, mărturisește Corneliu Ștefan. 

 Capitala lumii nu a fost şi nu va fi niciodată un oraş de provincie, dar aşa cum 

spunea Gabriel Andreescu, prin scrisul său, Corneliu Ştefan „a dat demnitate provinciei”. 

 Publicistica este pentru Corneliu Ştefan un MARTOR al ISTORIEI. 

„Publicistica nu este literatură, o istorie în mişcare, imaginată de creator, ci o succesiune 

de blitz-uri, care împart gloria cu un album de fotografii, unde personajele nu ştiu că sunt 

fotografiate”. Aici Corneliu Ştefan greşeşte. Căci uneori, din cioburile realităţii, din 

minusculele imagini, marii ziarişti, printre care şi domnia sa, au reuşit să creeze o 

adevărată Cale Lactee. 

 „Un asemenea volum - cu 210 editoriale din cele câteva mii scrise timp de zece 

ani (s.n.), continuă autorul, nu te poate ţine cu sufletul la gură, aşteptând ca asasinul să 
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fie prins, dar îţi poate deschide larg uşa unei săli de judecată, unde tocmai este audiat un 

martor. Evident, un martor al istoriei”. 

 Corneliu Ştefan a fost un manager exemplar. În martie 1990 a preluat 

conducerea redacţiei „Opinia”, i-a chemat pe ziarişti şi le-a spus tranşant că nu doreşte 

să fie redactor şef, ci prim-redactor. „De acum voi fi primul redactor, colegul vostru mai 

mare, şi la bine şi la rău!”. Chiar aşa a şi fost, după modelul şi tradiţia presei interbelice 

care a dat atât de mulţi gazetari celebri! „Şefi sunt doar comuniştii sau gazetarii avizi de 

putere, Pamfil Şeicaru scria, nu comanda”, a completat el maliţios.  

 În toată perioada sa de directorat, s-a comportat ca un frate mai mare sau ca cel 

mai tenace şi conştiincios coleg, primul dintre redactori la capitolul idei şi răspundere. 

 De multe ori, cu câteva ore înainte de închiderea ediţiei, ziarul era aproape 

gol. Jurnaliştii îşi dădeau coate şi îl priveau pe colegul lor director cu compătimire. 

Ce ştiri interesante vor găsi, oare, a doua zi cititorii, ne întrebam noi? Buzăul este doar 

oraşul în care nu se întâmplă nimic! Pe la orele 13 sau 14, geniul său jurnalistic intra în 

funcţiune.  În circa două ore, ziarul era încheiat, materialele jurnalistice trimise în 

tipografie, de o aşa manieră încât să-i determine pe numeroşii cititori să îl smulgă de pe 

tarabe!  

 Spirit caragialian, era supranumit nepotul lui Caragiale, scriitor căruia i-a 

închinat o frumoasă lucrare, Corneliu Ştefan avea harul pamfletarului, gen ziaristic cvasi-

absent din presa actuală. Miriapodul, celebra lui rubrică, minusculă, dar toxică, din fostul 

cotidian „Viaţa Buzăului”, era fanionul opoziţiei „oficiale „în perioada comunistă. 

Scrisul lui emana vitriol tăvălit prin umor de calitate. A scris despre oamenii cu scăunele 

care se aşezau cuviincioşi la miezul nopţii la coada de la „Alimentara”, ca mai apoi să se 

ia la bătaie, despre atacul nocturn al trenului de Nehoiaşu, caz amplu mediatizat la postul 

de radio „Europa Liberă” şi multe alte subiecte asemănătoare  au trecut prin pana hazlie, 

dar necruţătoare a lui Corneliu Ştefan.  

 Iată una din ştirile „miriapodului”. „Aflăm cu surprindere că impozanta macara-

turn din spatele Poştei centrale nu mai poate coborî din pricina blocurilor din jur, pe care 

ea singură le-a ridicat!”. Câteva rânduri, suficiente pentru a declanşa un scandal care s-a 

lăsat cu sancţiuni, abil ascuns până atunci de activiştii de partid! Cu ajutorul unei 

macarale-gigant, în zona centrală a oraşului Buzău, s-au construit câteva blocuri dispuse 

în careu, dar după finalizarea lor constructorii  au constatat că macaraua a rămas blocată 

între blocuri!”  

 Scrisul zi de zi, o deprindere din tinereţe şi până în ultimii ani ai vieţii, i-a fost 

de mare ajutor. Cultura sa vastă, simţul ridicolului, curajul dus până la gestul extrem şi, 

mai ales vocaţia sa de slujitor pătimaş al adevărului, i-au fost darurile (harurile) cele mai 

de preţ. „Fortes fortuna adjuvat”, „Norocul îi ajută pe cei puternici”, spune un dicton 

latin. 
 
           Filosoful german Schopenhauer considera că sunt trei feluri de aristocraţi, 

aristocraţi din naştere şi rang nobiliar, aristocraţi ai banului şi, cei mai distinşi, aristocraţi 

ai spiritului. Cine l-a cunoscut pe Corneliu Ştefan s-a convins că Maestrul era un distins 

aristocrat al spiritului, în sensul pur şi originar al cuvântului. Un intelectual rasat, iubitor 

de paradoxuri logice şi nelinişti existenţiale şi pe deasupra, un mare jurnalist. 
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 Corneliu Ştefan a fost prin el însuşi o instituţie de presă şi, cu voia sau fără voia 

sa, a format o adevărată şcoală de presă. Absolvenţii Colegiului „Hasdeu” au o vorbă. 

Chiar şi repetenţii colegiului poartă în ghiozdane bastonul de general! Unii dintre ei au 

ajuns miniştri şi oameni de stat fără măcar să se remarce în liceul care poartă numele lui 

H- Deus! Cazurile se cunosc şi nu merită comentate. Cam aşa s-a întâmplat cu şcoala de 

presă a maestrului Corneliu Ştefan. Acesta a format o pleiadă de jurnalişti, puţini au 

rămas în presă, dar aceştia sunt foarte activi şi cu o notorietate incontestabilă. Şi să închei 

cu o butadă apreciată de maestru. Din firimiturile rămase la masa unui savant se poate 

hrăni o întreagă comunitate de idei. 

 Personalitate remarcabilă, cărţile publicate îi stau mărturie, Corneliu Ștefan a 

fost filolog, istoric, romancier, eseist, dar mai ales, jurnalist pur sânge. 

 Vâna culturală dobândită cu trudă în cele două facultăţi absolvite la stat, dublată 

de pasiune şi, mai ales, de un curaj nebun, dus până la extrem. A face închisoare pentru 

o idee sau a se jertfi pentru un ideal i se părea cel mai banal gest. Nu s-a sfiit să se ia la 

trântă, ideologică bineînţeles, cu toţi potentaţii zilei, primari, prefecţi, deputaţi sau 

senatori. În fond el a înţeles un lucru firesc într-o democraţie. Lupta dintre doi oameni, 

un zoon politicon, animal politic cum îl numea Aristotel, beneficiar al fructelor 

Puterii, şi un altul, simplu jurnalist cu condeiul în mână, poate fi dusă de la egal la 

egal. Aceasta este întreaga filosofie a lui Corneliu Ştefan. Cel puternic sau cel bogat este 

în fond un tip vulnerabil, care şi-a adunat averea sau a ajuns la putere prin compromisuri 

sau fapte la limita legii şi, odată ajuns în vârf, devine, mai mult ca sigur un personaj cu 

o moralitate îndoielnică. Căci în politică, o recunosc chiar politicienii, niciodată să nu 

spui niciodată!  

 Cu modestele lui arme, un condei şi o pagină de ziar, Maestrul nu s-a dedulcit 

la arginţii mai marilor zilei. Căci spunea că acest minuscul compromis poate fi în final 

arma letală, bomba invizibilă a distrugerii presei independente! Și după cum se vede din 

presa actuală a fost un vizionar. 

 Căci doar în fața unei prese independent, neaservite, politicianul veros și corupt 

nu va avea câştig de cauză, iar Măria Sa Opinia publică, națiunea, vr avea doar de 

câștigat. Nu întâmplător, spunea Corneliu Ştefan, preşedinţii celei mai puternice naţiuni 

din lume, SUA, îşi încep mandatul prezidenţial cu vizite de curtoazie la marile cotidiene 

americane! 

 Fără a-şi face un scop în sine, presa poate aspira la demnitatea de a fi a patra 

putere în stat şi, în anumite condiţii, la Puterea cu P mare. Dar în acest din urmă caz, ea 

se dizolvă în politic şi-i dispare raţiunea de a fi. De aceea liderii de opinie publică trebuie 

să ştie să facă pasul înapoi, în caz contrar îşi semnează sentinţa de condamnare. Fie se 

atrofiază prin decredibilizare, fie dispare în angrenajul puterii şi se dizolvă în autoritatea 

statală. Forţa cuvântului tipărit se bazează pe independenţa financiară, spirit justiţiar, 

corectitudine, ceva mai mult patriotism şi, mai ales, pe o cultură solidă. Simţul de 

dreptate, curajul trebuie postate pe un fundament de cultură, care dă de fapt consistenţa 

şi dimensiunea valorică mesajului jurnalistic.  

            *Sociologul francez Gabriel Tarde susţine că „publicurile formate creează 

ziarişti oneşti şi hotărâţi, iar publicurile capricioase creează ziarişti superficiali şi 

versatili, care ar trebui să ne îngrijoreze”.  
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 Graţiei vastei sale culturi, Corneliu Ştefan a refuzat să se coboare la valorile 

publicului de ocazie, amator de telenovele şi meciuri de cartier, şi a ridicat continuu 

stacheta, obligându-l să se ridice la un nivel superior de înţelegere. Aşa se face că 

publicul căruia i se adresa era deopotrivă un public format şi informat.  

 Doar presa independentă, a susţinut acesta, „se poate pune”, cum se spune 

în popor,  cu Puterea, iar măreţia ei stă în cultivarea deopotrivă a celor trei valori 

perene, Dreptatea, Frumosul şi Adevărul. 

 

                                      ABC-ul libertăţii de expresie 
 

 Luciditate în stare pură, acesta a fost Corneliu Ştefan. De-a lungul întregii 

perioade postdecembriste, el s-a dovedit un analist cu aptitudini de diagnostician şi 

precizie de chirurg. Cei doi poli ai unei societăţi avansate, Democraţia şi Libertatea 

de exprimare, au constituit pentru directorul cotidianului „Opinia”, subiectele sale 

predilecte. El a înţeles că aceste două valori fundamentale obţinute prin sânge, nu 

sunt bunuri definitive, date pentru totdeauna prin înscrierea lor în Constituţie. Ele 

trebuie câştigate zi de zi în tranşeele cu spini ale mass-media.  

 În decembrie ꞌ89, poporul român s-a trezit în faţa unui univers necunoscut. 

După părerea lui Silviu Brucan, el era condamnat la cel puţin două decenii de prostie, 

fatalitate crudă, dar inexorabilă.  

 Corneliu Ştefan a înţeles că acest „stupid people”, la care făcea referire Brucan, 

nu este o simplă figură de stil. După o pauză prelungită de cinci decenii, un popor se 

trezeşte cu valori noi! Aveam puterea de a le cultiva? Puţin probabil, căci ne lipsea 

tradiţia unei culturi politice. La care dacă adăugăm sărăcia şi frica de ziua de mâine, 

concluzia este simplă. După 1989, opinia publică era victima sigură a naţionalismului şi 

a extremismelor de tot felul. O victimă inocentă, dar nu lipsită de apărare!  

 Gazetarul, consideră Corneliu Ştefan, are obligaţia să înţeleagă primul 

capcanele timpului şi să-i avertizeze pe cititori. A înţeles ABC-ul democraţiei şi chiar cu 

riscul unor partizanate, l-a făcut public. 

 Precum la vremea sa filosoful Bacon, Ştefan s-a delimitat de idolii falşi ai 

propagandei oricărui partid ajuns să pună mâna pe frâiele puterii.  

 În lipsa culturii politice, cu false repere democratice, campaniile de manipulare 

erau la ele acasă. Şi un cetăţean european, german sau francez, poate fi manipulat, spunea 

acesta, dar cel care o face va plăti scump. „Cetăţeanul occidental nu este imun la arta 

manipulării,  deşi are jaloane mai uşor de recunoscut în lumea ambiguă şi poliformă a 

democraţiei, dar are lideri credibili şi memorie”, spune Corneliu Ştefan. 

 În martie 1990, când cei mai mulţi dintre noi eram derutaţi şi încercam să 

silabisim abecedarul democraţiei, Corneliu Ştefan avea o tablă de valori bine conturată. 

Iată cum răspunde directorul cotidianului „Opinia” scrisorii ofensive a unor doamne 

declarate FSN-iste:  
  „Doamnelor, dând respectuos la o parte vălul emoţional ce îmbracă ideile din 
scrisoarea dumneavoastră, se poate spune că puneţi în centrul atenţiei DEMOCRAŢIA. 
Ori, ştim că ea se întemeiază pe principiul suveranităţii poporului, pe voinţa majorităţii, 
voinţă care, în final, îi desemnează pe cei ce exercită puterea. Până acum nu vedem nici 
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o deosebire de opinii. Deosebirea apare însă numai când intră în discuţie cea de-a doua 
noţiune, deşi, în ordine cauzală, ea ar trebui să fie prima. Libertatea de opinie”. 
 Corneliu Ştefan a înţeles riscurile pentru democraţie a instaurării la cârma ţării 
a unui singur partid, fie el legitimat prin vot, prin eliminarea brutală a celorlalte.  
  „Partidele nou create – nu importă ca sunt 60, în Spania după moartea lui 
Franco apăruseră 200 – reprezintă diversitatea punctelor de vedere directă cu libertatea 
de exprimare. În acest caz noi considerăm FSN-ul, în calitatea sa de partid, ca făcând 
parte din cele 60 şi nu „forţa conducătoare” şi nici „gigantul” revoluţiei. 
 Ştim cu toţii că revoluţia a instaurat atât libertatea individului, cât şi democraţia. 
Mă tem că dacă s-ar realiza punctul dumneavoastră de vedere, cu alte cuvinte, dacă 
raţiuni de stat ar dobândi prioritate asupra celor umane, dacă în numele unei retorici a 
disciplinei şi ordinii (indiferent de către cine instaurate) s-ar suspenda exerciţiul libertăţii, 
atunci am fi pierduţi. Succesul revoluţiei a garantat dreptul esenţial de a judeca, de a 
contesta, de a nega orice ni se pare echivoc sau impur”, afirmă Corneliu Ştefan. 
 Directorul cotidianului „Opinia” conchide în acest elegant dialog imaginar. 
„Doamnelor, de când s-a înfiinţat această redacţie, din 1968 şi până la 22 decembrie 
1989, singurul partid existent numai aşa ne-a vorbit. Revoluţia ne-a dat dreptul la opinia 
adevărată, cea interioară, şi dacă ziarul poartă acum chiar acest titlu, OPINIA, este 
tocmai datorită faptului că opinia nu mai este acum nici dictată şi nici obligatorie. (Pe 
marginea unei scrisori, Doamnelor, din păcate nu poate exista democraţie fără 
libertate de opinie!, editorial apărut pe 14 martie 1990). 
 

                                    Societatea civilă, un alter-ego 
 
  În această luptă aparent fără miză, aliatul de nădejde, adevăratul frate de cruce 
al mass-media, cu unelte şi cu idealuri apropiate, este societatea civilă. 
 Corneliu Ştefan a avut încredere în opinia publică atunci când afirma: „Opinia 
publică se maturizează odată cu mass-media.  Ambele privesc, analizează şi chiar 
definesc tot acest proces de frământare politică.  Şi încep să discearnă valorile, soluţiile, 
să întrezărească, perspectivele ţării după închiderea urnelor. Orice democraţie în formare 
îşi are momentele ei confuze, din care se nasc direcţiile politice, vocile colective.  Spania 
de după Franco rămâne exemplul mileniului”. 
 Corneliu Ştefan era conştient de puterea cuvântului tipărit şi s-a duelat cu toţi 
marii oameni politici ai vremii.  A înţeles însă şi forţa oamenilor fără forţă. El a cultivat 
discret pe reprezentanţii societăţii civile şi a scris admirativ despre ei. Ana Blandiana, 
Adrian Marino şi mulţi alţii au apărut în paginile “Opiniei literare” sau ale “Carnetului 
literar”.  
 Nonconformistul de o viaţă, când a fost nevoie să se identifice cu unul dintre 
aceştia, a rămas la unul. 
 Corneliu Ştefan şi-a găsit un alter-ego în societatea civilă, dizidentul Gabriel 
Andreescu, care a stat ani de-a rândul cu miliţia la poartă pe o stradă principală din 
Buzău.  
 Gabriel Andreescu  „făcea parte din mănunchiul de dizidenţi, consideraţi ca 
fiind extrem de periculoşi pentru felul în care îşi permiteau să judece societatea. Ei, acei 
foarte puţini, analizau, atât din interior, ca parte a unui organism viu, dar bolnav, dar şi 
din exterior, mulţumită unei forţe de detaşare pe care nu ţi-o dă decât cunoaşterea 
superioară a tabloului geopolitic şi moral suprastatal. Oameni de tipul lui Gabriel 
Andreescu trebuia să tacă cu orice preţ, fiindcă judecata lor era infinit mai periculoasă 
decât a unui complotist rafinat. Ea identifica întrebări esenţiale pentru libertatea fiinţei 
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umane şi oferea tot atâtea răspunsuri. Din această cauză vocea lui Gabriel Andreescu a 
fost cenzurată cu o eficacitate neînchipuit de performantă, chiar pentru un regim 
concentraţionar ca al lui Ceauşescu”, afirmă admirativ Corneliu Ştefan.  
 În editorialul „Gabriel Andreescu, disidentul perpetuu”, acesta mai spune: „Am 
urmărit evoluţia grupului de disidenţi oficializaţi de posturile de radio libere şi după 
1989. Câţiva s-au dovedit voci curajoase, fără suflu animaţi de o mare tărie sufletească, 
dar care s-au stins, ca şi cum timpul la istoric se sfârşise. Alţii au trecut imediat de partea 
noului regim, arătându-şi limitele sau, mai rău, faţa de actori chemaţi să joace un rol scris 
de alţii. În fine, cei mai puţini, şi Gabriel Andreescu este primul dintre ei, au rămas să 
continue o formă de gândire, care nu e protest, ci luciditate în forma ei pură când reuşeşte 
să îngrozească, dizolvând raţionamente autorizate de gena social-istorică a unui individ 
sau a unei colectivităţi, pentru a pune în loc raţionamente certificate de sinteza ultimă a 
devenirii istorice. Nu cunosc astăzi un om care sa fi reuşit atât de strălucit, de dramatic 
în acelaşi timp, să se menţină contemporan cu sine, exprimându-se simultan ca român şi 
cetăţean universal”.  
 Acestea erau observaţiile lui Corneliu Ştefan după lectura volumului său 

„Solidaritatea alergătorilor de cursă lungă‟, jurnal tematic, apărut la Editura Polirom din 

Iaşi, dar şi după ce l-a urmărit atent pe eşichierul atitudinilor societăţii civile.  

 Maestrul considera că „această carte crudă emană permanent tristeţe, fiindcă 

povesteşte la persoana întâi, marea aventură a creării de concepte româneşti integratoare 

conştiinţei europene, diluând în conştiinţă o structură mentală autohtonă”. 

  „Cartea este un jurnal al bătăliei interioare, chinuitoare pentru aflarea 

adevărului unic de integrare într-o Europă în care pare că am mai fost cândva şi cineva 

ne împiedică mereu, în ultima clipă, să ne întoarcem. Este şi jurnal al despărţirii perpetue 

de aliaţi, de prieteni, al dezamăgirii ca stare de spirit. Ciudat, dar în paralel cu tristeţea 

degajată de lectură, simţi cum se dezvoltă convingerea că cel care luptă este autorizat de 

istorie să procedeze aşa şi nu altfel. Iar un om aflat în postura alegătorului de cursă lungă, 

învestit cu o asemenea autoritate, devine o instituţie morală a timpului său”, mai spune 

Corneliu Ştefan. 

 Luciditate în stare pură a fost şi Maestrul de la primele sale articole de presă şi 

până la acest ultim volum, „La noapte, cotidianul”, testamentul său spiritual. Adevărul 

şi Dreptatea, valori fundamentale au fost învestmântate într-un limbaj elegant şi un stil 

propriu şi inconfundabil. Şi, nu-i aşa, stilul este chiar omul! 

 

          Corneliu Ștefan ar fi împlinit anul acesta 80 de ani 
 

 Corneliu Ştefan ar fi împlinit anul acesta pe 21 octombrie 80 de ani. S-a născut în 

anul 1941 şi a murit tot în oraşul natal, la data 9 februarie 2003. Acesta a absolvit Liceul 

„B.P. Hasdeu“ din Buzău, Facultatea de Limba şi Literatura Română din cadrul 

Universităţii Cluj (1967) şi Facultatea de Filologie-Istorie a Universităţii din Craiova 

(1978). După o scurtă perioadă de profesorat, Corneliu Ştefan a devenit redactor principal 

al cotidianului „Viaţa Buzăului” (1968-1987), apoi redactor-şef la cotidianul „Opinia” (din 

februarie 1990) avându-l ca prim-director pe Mihai Bâzu. După 1990, s-a implicat în 

politică: membru PNŢCD şi preşedinte al 

organizaţiei judeţene până în anul 1995, 

preşedinte al organizaţiei judeţene a 

Convenţiei Democratice, între 1991 şi 
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1995. A fost consilier judeţean, din 

februarie 1992 până în ianuarie 1996 şi 

consilier municipal, între februarie 1996 şi 

mai 2000.  

 Corneliu Ştefan a debutat ca 

student în revista „Tribuna”, în anul 1967, 

unde timp de doi ani a susţinut rubrica „Ex 

Libris”. A mai colaborat la „România 

literară”, „Steaua”, „Amfiteatru”, 

„Ramuri”, „Cronica”, „Almanahul literar”. 

Ca redactor la cotidianul „Viaţa Buzăului”, 

a iniţiat rubrici culturale: Să vina 

reporterul, Cadran cultural, Cadran 

istoric. A elaborat documentare, în special 

dedicate judeţului Buzău: săpăturile 

arheologice de la Pietroasele, Gruiul Dării, 

Zănoaga-Năieni, Cârlomăneşti şi Vintilă 

Vodă; aşezările rupestre de la Nucu-

Bozioru; Tezaurul de la Pietroasa; ediţiile 

Taberei de sculptură Măgura. A scris 

despre V. Cârlova, G. Ciprian, Caragiale, 

Constanţa Marino-Moscu, Hortensia 

Papadat-Bengescu, V. Voiculescu, N.D. 

Cocea, Al. Odobescu, Gala Galaction s.a. 

Dintre volumele sale de autor, proză şi 

reportaj: Expediţie la apa vie (Editura 

Albatros, 1981), La noapte, cotidianul 

(Editura Eminescu, 1985), După anchetă 

(Editura Eminescu, 1986), Adio cu nopţile 

de unul singur (Editura Eminescu, 1987), 

Drumul prin pădure (Editura Eminescu, 

1989), O scrisoare pierdută şi evenimentul 

zilei (Editura Porto-Franco, 1998), Râul 

tăcut (Editura Eminescu, 1999). A condus 

revista lunară „Carnet literar” (seria a III-a, 

din 1998). A fost membru al Uniunii 

Scriitorilor (din ianuarie 1990). 

  
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-Nicolae Pogonaru 
15-Nicoleta Cristea Ifrim 
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 
27-Sabin Bîldea 
27-Marie Jeanne Ion 
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Casa de oaspeți 
 

                                                       Pr. dr. Paul Iulius Negoiță 
     Ne mișcăm repede, schimbăm continentele în aceeași zi, dormim la hoteluri 

bune, trăim în epoca mobilității. Doar cu 70-80 de ani în urmă nu era așa, iar pentru 

tinerii din ziua de astăzi pare de neconceput să trăiești altfel. 

     România avea o populație preponderent rurală, iar deplasările spre orașe, care 

erau mai mult târguri decât zone urbane, se făceau pe jos sau cu carele trase de boi.         

     Distanțele pentru picior păreau mai scurte, dar sarcina de cărat nu putea fi prea 

mare. Țăranii însă aveau nevoie să-și vândă produsele la târg, că să aibă bani să-și 

poată duce copiii la școală.  10 kilometri îi parcurgeau într-o noapte cu carele, iar 

când se lumina de ziuă, după un drum în care moțăiala era alungată de fiecare 

mișcare a nopții, făceau popas. 

     Dacă ajungeau cu budanele și animalele de vânzare întregi și nu cădeau victimă 

prădătorilor care loveau pe la răspântii, dimineața opreau mersul agale al 

animalelor, le dejugau, le hrăneau și puneau de mămăligă. Nu se grăbeau pentru 

că târgul nu se muta. 

     Pentru drumeții care băteau cale mai lungă, prin sate erau case de oaspeți. Erau 

mici construcții, mereu îngrijite și curate, în care trecătorii puteau rămâne peste 

noapte. Drumurile erau uneori desfundate, lupii cutrierau pretutindeni, ploaia, 

vântul, zăpada îngreunau drumurile. Obosiți, drumeții aveau nevoie de loc de 

popas și se găzduiau unii pe alții, nu în case particulare, ci în locuri speciali 

amenajate unde găseau cele necesare - uneori lemne, mereu apă proaspătă și chiar 

mâncare. Era mare pomană să dai o cană de apă drumețului, iar fiecare ajungea 

călător la rândul său și povestea despre ospitalitatea unui sat sau altul. 

     Nu-și băgau străinii în casă, dar îi protejau și le protejau animalele, pentru care 

făceau fântână lângă casa de oaspeți și pentru care lăsau mâncare. 

Au fost aceste vremuri pare-se demult și e greu de imaginat cum călătoreau 

românii altă dată. Casele de oaspeți din sate s-au ruinat, au dispărut. Am mai găsit 

un asemenea loc de popas în cătunul Corneanca, de la granița Clocițului ( Pruneni) 

cu Blăjaniul. Nu știu dacă tinerii mai știu rostul clădirii singuratice din drum, însă 

bătrânii își mai amintesc frânturi despre cei care au înnoptat sub acel acoperiș. 

     Casa de oaspeți era loc de popas pentru cei care treceau dealurile spre târgul 

Buzăului. Încă mai stă în picioare, deși ușa s-a lăsat și nu mai lasă să intre pe 

nimeni. Lângă mai este încă fântâna care salva însetații, într-o zonă unde apă e mai 

scumpă decât vinul.Casa de oaspeți de la Corneanca are povești multe de spus, 

dare nu mai are cine să le asculte. Rămâne în picioare să mai amintească despre 

vremuri definitiv apuse și despre omenia oamenilor locului. 
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Un gând în 77 de cuvinte 
                                                                                 Francisco Stoica 
 

      ALTĂ LUME 

Eram cu o patrulă militară pe o șosea în Irak. Am 

observat că pe marginea drumului mergea pe jos o 

femeie îmbrăcată în negru, nu știu dacă avea și fața 

acoperită, dar bănuiesc că da. Înainte de a ajunge în 

dreptul ei s-a aruncat pur și simplu la pământ, praful fin 

s-a ridicat în jur. Probabil i-a fost frică să nu-i vedem 

chipul. Scena m-a șocat, câtă diferență între noi și ei, se 

vorbește acum de Afganistan... 

 

      ALEARGĂ GÂNDUL... 

 Caut uneori muzica anilor 80, o ascult cu plăcere, mi se pare că este foarte bună 

şi, recunosc, îmi aduce pe tavă şi amintirile vremurilor... Spun altora, ce atâtea 

sfaturi, să bem doi litri de apă pe zi, să evităm abuzul de sare, etc., etc., etc., păi ce, 

pe vremea bunicilor existau atâtea indicaţii? Trăiau sănătos şi simplu. Şi hora era 

horă, gluma era glumă. Măi, tu trăieşti în trecut, mi-a reproşat cineva. Mai compar 

şi eu... 

 

     AMEŢITORUL DOR 

A trecut şi Ziua internaţională a dorului. A trecut aşa, ca o adiere de vânt, nu i-am 

acordat importanţă. Oare de ce, face parte din noi, infinitul ar fi ciuntit fără el. Ar 

trebui să fie o sărbătoare importantă, ce am fi noi fără dor? Câte călătorii facem 

cu dorul, cât de ameţitoare pot fi... În câte direcţii... Până şi când plecăm pe alte 

meleaguri căutăm de fapt dorul de a ne întoarce acasă, spunea George Elgozy. 

 

    CĂLĂTORIND CU FRUMOSUL 

    Eram mic, părinţii mă duceau la plajă înainte de răsăritul soarelui. În prima zi nu 

am înţeles ce căutăm acolo aşa devreme, nisipul era rece, apa mării la fel. 

Nemulţumirea mea s-a risipit când a început să apară soarele. Ce spectacol pe 

fundalul cântecului valurilor! Am uitat de frig, nu ştiu când a trecut timpul, măreţia 

răsăritului m-a fascinat. De atunci cred că atunci când trăim frumosul mergem 

acolo, cu el, ne desprindem de ceea ce suntem... 
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SECUNDE PENTRU FRUMOS 

    Acum îmi dau seama, există primele secunde ale dimineții pe care nu le 

controlez. 

    Adică ceea ce îmi vine în minte imediat după ce mă trezesc mă face să fiu uneori 

încruntat, vai ce de probleme am avut ieri, sau îngrijorat, vai câte am de rezolvat 

imediat!!! Mai rar mă gândesc la ceva de bine, și mă întreb, dacă mi-aș fi făcut un 

reflex, să nu irosesc primele secunde decât spre frumosul zilei, cum ar fi fost? 

  

     DĂRNICIA TRANDAFIRULUI 

     Când mă aşez în faţa calculatorului pentru a scrie am subiecte adunate din 

cursul zilei trecute, sunt destule şi din păcate destul de puţine de bine... În 

această dimineaţă am fost deturnat de la politică, nivel de trai şi altele, de un 

trandafir. Am vorbit cu el, tu cum poţi fi atât de frumos şi liniştit, neafectat 

de toate cele ale noastre, ale oamenilor? Ne duci în lumea perfecţiunii 

sublime, nu ceri nimic şi ne oferi frumuseţe... 

      

     ESTE UNIC, O MINUNE... 

     Ieri a fost Ziua Dorului. A trecut. Dar dorul nu trece. Cui nu-i este dor de 

ceva? Şi este atât de frumos... Pare a fi o poiană plină cu flori, un răsărit 

invadat de culori unice, un tablou cu stele în liniştea nopţii, pare a fi orice care 

te pătrunde adânc, foarte adânc, fără să vrei, fără să te poţi împotrivi. Încerc 

doar să compar dorul cu ceva, dar nu voi reuşi niciodată. Este unic, o 

minune... 

      

     ŞTIM SĂ MAI COPILĂRIM? 

     Privesc uneori copiii care se joacă, au atâta relaxare, multă bună dispoziţie, 

lipsă de griji... Simt dorinţa de a intra între ei, în climatul acela atât de curat! 

Rămân doar cu un zâmbet interior plin de amintiri. Aş vrea să citesc şi acum 

o carte la lumina lanternei, noaptea sub pătură, ca să nu mă descopere părinţii, 

să fur cu gaşca cireşe din curtea vecinului. Şi toate acestea pentru că sufletul 

vrea să iasă uneori la joacă...  
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MISTERUL CETĂŢII MEDIEVALE DE LA 

PÂRSCOV 

Prof. Dumitru SCOROŞANU 
 

     După 30 de ani, putem relua o temă de interes pentru 

cunoaşterea şi valorificarea patrimoniului istoric al 

Pârscovului. Studiul realizat în 1985, referitor la tema pusă în 

discuţie, rămâne valabil în privinţa plasării în timp şi a 

analogiilor făcute cu alte construcţii din epocă (vezi D.S. 

„Construcţia fortificată de la Pârscov”, Comunicare ştiinţifică 

prezentată într-o sesiune organizată de ISJ Buzău şi de Muzeul 

Judeţean de Istorie). Zidirea medievală a rămas un mister, iar 

degradarea din ultimii ani este regretabilă. Preocuparea 

specialiştilor pentru cunoaşterea incintei fostului metoh al Episcopiei Buzăului a fost doar 

accidentală, fără a aduce elemente noi în cercetarea şi punerea în valoare a vestigiilor. 

Complexul arhitectonic al metohului episcopal a ocupat, aproape patru secole, întreaga 

suprafaţă deţinută, după 1900, de Ocolul Silvic, pe malul drept al apei Pârscovului, la 2 km 

de confluenţa cu râul Buzău. Existenţa acestui aşezământ monahal care administra, 

conform documentelor, moşiile Pârscov, Lunca Frumoasă, Teişu (Trestia - Cozieni) şi 

Măgura, îşi are începuturile la jumătatea sec. al XVI-lea.  

     În lipsa unei cercetări arheologice, mai multe documente emise de cancelariile 

domnitorilor Ţării Româneşti şi de Episcopia Buzăului după 1500 ne ajută să reconstituim 

istoria acelor vremuri. Primul hrisov care atestă localitatea Pârscov, din 13 aprilie 1515, 

emis din porunca lui Neagoe Basarab, la Olteniţa, întăreşte proprietatea unui mare boier, 

Dragomir din Cepturi (Dealul Mare), viitor mare spătar în Sfatul Ţării Româneşti. Este 

prima menţionare a acestui dregător în părţile Buzăului, continuată constant în mai multe 

documente, până la moartea sa violentă, din 1535. Strălucita domnie a lui Neagoe Basarab 

(1512-1521) înregistrează debutul unui proces de afirmare a mai multor neamuri de boieri 

din partea de răsărit a ţării, graţie unor personaje puternice, dar şi nevoilor domnilor 

români, obligaţi de turci să participe la confruntările ce au urmat înfrângerii ungurilor în 

bătălia de la Mohacs (1526). În aceste condiţii, căile de acces spre Transilvania sunt tot mai 

folosite de oştile ţării, implicate în luptele de peste munţi, până la constituirea paşalâcului 

de la Buda (1541).  

     Afirmarea boierilor buzoieni în primele decenii ale sec. al XVI-lea atinge apogeul în 

timpul lui Vintilă Vodă (1532-1535), descendent al lui Radu cel Mare, cu proprietăţi pe 

Valea Slănicului, ctitor al mănăstirii de la Menedic. Perioada cuprinsă între domnia lui 

Neagoe Basarab şi Vintilă Vodă a adus pe tronul ţării opt domnitori, cei mai mulţi ucişi în 

confruntările interne. De aici putem înţelege destinul spătarului Dragomir, personaj 

spectaculos şi important. Interesul nostru pentru acesta este motivat de identificarea 

condiţiilor în care a fost ridicată în scopuri defensive o fortificaţie la gura Văii Pârscovului. 

După cum aminteam anterior, boierul Dragomir îşi avea originile la Cepturi, pe versantul 



Renașterea Buzoiană/Almanah 2022 

151 
 

sudic al Subcarpaţilor de Curbură, fiind fratele altui mare dregător, Toma Banul din 

Pietroşani (Prahova). Dacă cercetăm geografia secolelor de care vorbim, putem constata 

că oamenii foloseau drumurile pe sub dealuri, adică părţile Cislăului, pe unde se comunica 

cu Valea Buzăului. Fără a fi un băştinaş, datorită slujirii domniei Dragomir ajunge mare 

proprietar atât la Pârscov, cât şi la câmp, la Pârscoveni-Cucuteni (Stâlpu) unde folosea la 

munci pe rumânii pârscoveni. Din documentele cercetate constatăm că, în numai 20 de ani, 

boierul Dragomir face paşi mari în ierarhia statului, fiind sprijin de nădejde pentru domnie. 

El a adus servicii lui Radu de la Afumaţi, lui Moise Vodă, lui Vlad Înecatul şi lui Vlad 

Vintilă, ocupând mai multe dregătorii. În 1529 era mare vistier, iar în 1530, mare spătar, 

deci comandant al oştii Ţării Româneşti. Într-un raport al veneţianului Aloisio Gritti, trimis 

al sultanului Suleiman Magnificul pentru a împărţi regatul maghiar între Ferdinand de 

Habsburg şi Ioan Zapolya, se pomeneau, în 1534, faptele de arme şi loialitatea spătarului 

Dragomir, aflat în fruntea unui corp de oaste muntean, alături de turci, în sudul 

Transilvaniei. El nu participă la complotul unor mari boieri care au încercat, la sfârşitul lui 

iulie şi începutul lui august 1534 să-l ucidă 

pe Vlad Vintilă, fiind, la 6 septembrie 1534, 

alături de alţi boieri, martor la actul de danie, 

emis la Fureşti, pentru Ţigulea pârcălab, cu 

toţi ai lui pe o moşie la Pârscov. Din păcate, 

marele dregător nu scapă cu viaţă din aceste 

sângeroase lupte pentru putere, pierzându-şi 

capul în primele luni ale anului 1535, la 

porunca aceluiaşi Vlad Vintilă. Într-un 

hrisov emis în târgul Buzăului pe 7 mai se 

dădea Sfintei Episcopii şi preacinstitului 

părinte episcop Paisie ocină la Pârscoveni-Cucuteni partea lui Dragomir spătar care „şi-a 

pierdut toate averile cu rea hiclenie către domnia mea şi încă şi capul şi l-a pierdut”. În 

document sunt pomeniţi şi vecinii de la Pârscov, adică rumânii aduşi de la moşiile din 

munte să muncească pământurile din câmp, care primeau dreptul „să se hrănească pe ocina 

din Groşani (Costeşti)”.  

     La numai o lună de la emiterea acestui document, între 10 şi 13 iunie 1535, Vlad Vintilă 

este ucis de boieri la o vânătoare pe Jiu. Neamul boierului Dragomir nu piere, urmaşii 

acestuia, după o pribegie în străinătate, revendică pământurile de la Pârscov, după 1580.        

     Urmărind cursul vieţii sale reieşite din documente putem întări ceea ce Basil Iorgulescu 

susţinea în 1892, când a publicat „Dicţionarul geografic, statistic, economic şi istoric al 

judeţului Buzău”: „E probabil ca vechea biserică din Pârscovul de Sus, desfiinţată în 1836 

de episcopul Chesarie, să fi fost zidită chiar de spătarul Dragomir, după cum s-ar putea 

deduce din amintirile bătrânilor”. Cetatea ale cărui ruine dăinuie încă la sud de fosta 

biserică având hramul Sfinţii Apostoli poate fi atribuită acestui boier cu funcţii militare şi 

cu proprietăţi la Pârscov şi pe Valea Buzăului. Studiile de specialitate ne permit analogii 

cu alte construcţii similare. Locuinţele boiereşti fortificate, ridicate în zona deluroasă a 

Olteniei, ca şi în Argeş, Prahova şi Buzău, îşi au originea în Albania şi în Serbia, fiind 

atestate în prima jumătate a sec. al XVI-lea. După sistemul constructiv şi după amplasarea 

în teren, ele îndeplineau funcţii diferite: de veghe, de semnalizare şi alarmă, dar şi de refugiu, 
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de apărare şi de locuinţă temporară în caz de primejdie. Zidurile groase (90-110 cm), cu o 

uşă solidă din lemn de stejar, ferecată cu fier, prevăzută cu balamale şi zăvoare, barată în 

interior cu o bârnă groasă de lemn tare, asigurau securitatea în cazul unor atacuri. De la parter 

pleca spre nivelul superior o scară interioară ce permitea accesul la un cerdac sprijinit pe 

coloane şi arcade, orientat cu faţa spre partea de unde venea primejdia. De la înălţimea acestor 

construcţii se putea semnaliza şi avertiza populaţia satelor de apariţia invadatorilor, de 

izbucnirea unor incendii sau de viiturile apelor. În această structură erau des întâlnite şi aşa-

numitele tainiţe (başcă), adică spaţii mascate între plafonul construcţiei şi acoperiş. În toate 

cazurile, indiferent de provincie, s-au păstrat legende despre existenţa unor galerii subterane 

care făceau legătura cu un curs de apă. În apropiere se construiau o biserică de curte şi anexele 

gospodăreşti necesare, toate înconjurate cu ziduri din piatră de râu, în casete de cărămidă. 

     Arhitectura construcţiei de la Pârscov poate fi observată încă la suprafaţă. Grosimea 

zidurilor, temeinicia construcţiei şi compartimentarea sugerată de resturile zidurilor 

interioare, ne indică folosirea acesteia ca locuinţă. Dimensiunile ruinelor sunt următoarele: 

lungimea = 20 metri, iar lăţimea = 14,40 metri, grosimea zidurilor fiind la bază de 1 metru. 

Zidurile de pe jumătatea din partea nordică şi colţul din sud-est sunt căzute până la nivelul 

pământului. Se păstrează urmele unor intrări pe latura estică şi sudică (numai 0,40 metri), iar 

pe latura vestică şi nord-vestică o ferestruică (păstrată întreagă) cu dimensiunile de 92 cm 

lăţime şi 1,35 metri înălţime, şi urmele a două ferestruici căzute. Ţinându-se seama de nivelul 

ruinelor, credem că respectivele elemente se află la nivelul beciului, mai ales că pot fi 

observate uşor arcele dublouri ce susţineau bolta care nu s-a mai păstrat. Tehnica de 

construcţie a zidurilor păstrate constituie o adaptare specifică mediului autohton, a unei 

tehnici de veche tradiţie bizantină, obişnuita alternare de pietre făţuite şi cărămizi, fiind 

înlocuită aici cu alternarea de cărămidă şi pietre de râu aşezate în casete. Din informaţiile 

păstrate în memoria colectivă, fortăreaţa de la Pârscov avea o cale de refugiu subteran, iar 

în apropiere se afla o biserică confirmată de documente. Într-un lung şir de acte emise de 

Episcopia Buzăului, mai ales după 1800, sunt pomenite bunurile administrate de metohul 

de la Pârscov, care s-a constituit în vatra proprietăţii spătarului Dragomir, la jumătatea sec. 

al XVI-lea. Într-o catagrafie episcopală 

din august 1825, în care sunt cuprinse şi 

metoaşele (metohurile) găsim un catastih 

cu toate lucrurile mişcătoare şi 

nemişcătoare care s-au aflat înăuntru „din 

porunca logofătului Nicolae”, după 

instalarea episcopului Chesarie în scaunul 

mitropolitan la 5 aprilie 1825. Între 

construcţiile înscrise în catastih ne atrage 

atenţia „un foişor de zid” lângă zidurile de 

incintă, adică o construcţie care era încă 

folosită pentru observaţie şi pază, 

dominând zona. Este singura menţionare în documente a construcţiei fortificate, în funcţie 

de care ne putem imagina amplasarea celorlalte construcţii care au dispărut. Într-o altă 

catagrafie a metohului din Pârscovul de Sus, întocmită la 22 aprilie 1836, cu ocazia 

obişnuitei arendări a moşiei pentru 2-3 ani, sunt confirmate bunurile existente la acea dată: 
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„sfânta biserică de zid, în poale învelită cu şindrilă veche, zidul crăpat la cutremur, căzut 

pe alocurea şi lipsă pardoseală” (n.n. între anii 1802 şi 1835 s-au produs în Vrancea opt 

cutremure, toate cu magnitudine peste 6,5; cel mai mare, în octombrie 1802, a avut 8,2 fiind 

considerat catastrofal). Mai departe sunt enumerate odoarele şi cărţile bisericeşti şi „una 

clopotniţă în patru stâlpi, uzată, cu lemnele toate, un clopot mic crăpat, un clopot bunu de 40 

de ocale, o casă de zid de la mitoc, învelită cu olane înăuntru şi pe afară, cu toate uşile, cu 

şedere de odihnă bună”. „Casele cele mici, de gardu, învelite bine cu şindrilă, crăpate rău 

şi pornite spre cădere de cutremur, încât nu este de locuit oameni într-însele, curtea 

metohului de gard bun, jumătate cu straşină”.  

     În aceste condiţii, episcopul Chesarie a desfiinţat biserica în 1836, considerată a fi fost „de 

o deosebită importanţă pentru vechimea ei”. „Sfinţia sa, conform bunului său obicei, a 

construit în anii 1844-1845, noua biserică din Pârscovul de Sus, cu hramul Sf. Dumitru”. La 

bunurile înscrise în documente se adăugau morile cu roată de pe iazurile amenajate în lunca 

apei Pârscovului şi pe Buzău, pivele, cazanele de ţuică, cârciumile Episcopiei, stupinele şi 

terenurile agricole aflate în administrarea metohului până la secularizarea averilor 

mănăstireşti în 1863. 
     În catagrafiile amintite sunt nominalizaţi şi ţăranii clăcaşi ai Episcopiei şi, la nivelul anului 

1825, cele 42 de sălaşe de ţigani robi, cu 181 de suflete. Din descrierile făcute în acte, dar şi 

în urma cercetărilor în teren şi a mărturiilor unor foşti angajaţi ai Ocolului Silvic Pârscov, 

putem reconstitui tabloul incintei fostului metoh. Întregul areal aflat pe malul drept al apei, în 

amonte de actualul pod rutier, a fost înconjurat de ziduri învelite cu olane. Pe latura de vest 

se afla construcţia fortificată, amplasată pe ultima terasă a dealului Colnic, având forma unui 

dreptunghi orientat E-V. În catastihul din 1825 este pomenită „o biserică de lemn, învelită cu 

zdraniţă, cu un clopoţel în clopotniţa de lemn, cu curte de gard vechi”, probabil al doilea 

locaş de cult existent în curtea metohului pârscovean, care a asigurat spaţiul pentru serviciul 

religios între 1836 şi 1845. 

     Cimitirul se afla pe locul ocupat după 1900 de clădirea Ocolului Silvic, întinzându-

se până la malul gârlei. Ultima piatră de mormânt, a unuia, Şăinoiu, „răposat de 

molima holera, leat 1831”, a dăinuit în preajma Ocolului până în anii ’80, singura 

mărturie de suprafaţă a existenţei cimitirului. Din documentele vremii, o parte aflate 

în arhiva Primăriei, putem surprinde degradarea impresionantului edificiu care a 

dominat locul câteva secole. Înainte de 1900 a început demolarea oficială a zidurilor, 

deoarece piatra de râu şi cărămida de bună calitate au fost folosite la ridicarea unor 

construcţii: localul Primăriei, Ocolul Silvic, Casa Iuliu Pârscoveanu, Spitalul Pârscov. 

Nu trebuie neglijată şi „contribuţia” sătenilor, ale căror nevoi în gospodărie au fost 

constante în timp şi au adus zidurile la nivelul solului. Rana deschisă a trecutului nostru 

se afundă tot mai adânc sub pământ, acoperită treptat şi de pădurea de brad care o 

ascunde vederii oamenilor.  

Bibliografie: 

1. „Monografia Pârscov – plai străvechi” Ed. Anastasia-Ina, 2004 

2. „Spiritualitate şi istorie la Întorsura Carpaţilor”, Buzău, 1983 

3. Şt. Ştefănescu: „Ţara Românească de la Basarab I până la Mihai Viteazul”, Bucureşti, 1970 

4. I. Mândricel: „Documentele Pârscovului” (în curs de editare).   
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poesis  
IULIANA PALODA-

POPESCU 
 

 

 

Litania umbrei 

 

 

De când 

am venit pe Pământ, 

umbra mea, ca un ied jucăuş 

mă-nsoţeşte şi aleargă-mpreună 

cu mine şi saltă, se scurtează sau 

creşte, după cum Soarele urcă şi 

coboară pe Cer, după cum trupul 

meu se înalţă şi se roteşte şi 

îşi caută calea în lumina 

de taină a Lunii 

târzii! 

 

Pe când  

singură cobor în  

sălaşul somnului, umbra  

mea mă-nconjoară şi visează  

cu mine şi aşteaptă cu mine pe  

treptele scării de ceară, semnul  

Îngerului din ţinuturile albe şi  

mă-ndeamnă să scriu despre  

noi, despre trecerile prin  

oglinzile de foc 

ale inimii! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litania florii de crin 

 

 

Toată noaptea  

îngerii au cântat, adormită,  

pădurea se rotea, se-nălța în vântul  

de toamnă și îndrăgostită visa tropotul  

cailor din sălașul umbrelor, cavaleri în  

armuri se-adunau, făceau jurăminte,  

apoi, înălțau spadele, se-nfruntau  

în sunetul trâmbițelor de aur 

și-n amurgul de foc intrau  

în peșterile uitării din  

oglinda întoarsă  

a Lunii,  

 

în care  

vietățile sălbatice ale 

câmpului alergau și înfricoșate  

se-ascundeau în trunchiuri bătrâne  

de arbori, pentru că oamenii ucideau  

oameni, sângele lor înroșea câmpul,  

ninsorile grele ce cădeau pe turnul  

dreptăţii, unde domniţa cu pletele 

albe păstra de un veac lângă sân  

floarea de crin a speranţei și  

însingurată aștepta  

zorile!  
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Litania licornei 

 

 

În Cetatea de Foc, 

domniţa cu plete de fum  

se arată-n veșmânt de porfiră  

și cu brațele albe apără turnul  

speranţei, precum pasărea visul  

din inima ei de lumină! Peste  

veacuri, cavalerii dreptății  

s-au stins, vântul 

hoinar 

 

spulberă  

colbul din armurile  

reci, numele lor s-au topit  

prin albii de râuri, urmele vechi  

au pierit pe poteci, domniţa cu  

ochii de cer veghează în nopțile  

albe şi scrie litanii pe frunze  

de lauri, pe coama de  

nea a licornei  

 

care vine-n 

albastrul de ziuă pe  

câmpia cu îngeri şi lunecă-n  

vis peste arborii goi, se roteşte, se  

preface-n cuvinte pierdute, uitate,  

ce-nfloresc şi se frâng împreună cu  

noi, pe altarul de rugă al toamnei  

înălţat cu suflare de viaţă  

şi moarte! 

 

 

 

 

Litania trandafirului  

 

 

Erai trist,  

nici măcar trandafirul  

de pe umărul meu nu-l vedeai,  

parfumul lui îţi era străin, pecetea  

lui îţi tulbura liniștea, somnul, în  

zadar speram să-l alegi, să-l așezi  

în buchetul meu de mireasă! ... 

Au trecut ani şi în aburul  

tandru al florii  

cineva  

 

încearcă să  

afle pentru cine visam,  

pentru cine mă închideam în  

cuşca de aer, unde păsări de fum  

invadau promontorii şi aidoma lor,  

încercam să m-adun, să mă-nalţ  

peste ape, să m-apropii de tine, 

de aura norilor şi-n amurgul  

de foc să aleg un nou  

început 

 

 

 

*** 
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 Dan Manciulea 

 

 
Oamenii și lumina 
 
Sunt oameni care dau lumină 

Și oameni ce-o adună 

Sunt oameni care pierd lumină 

Și oameni care-o fură 

Sunt oameni care-ascund lumină 

Și oameni ce-o umbresc 

Sunt oameni care vor lumină 

Și oameni ce-o feresc 

Sunt oameni care știu lumină 

Și oameni ce se-întreabă 

Sunt oameni cautând lumină 

Și oameni ce se-noarbă 

Sunt oameni care-aștept' lumină 

Și oameni ce-o alungă 

Sunt oameni care cred lumină 

Și d’ăi ce-o pun în dungă 

Oameni… oameni… 

 

Ochelari 
 
atunci când nu vedeam prea bine 

am știut că am nevoie de ochelari 

să văd oamenii și viața 

apa, cerul și pământul mult mai clar 

să văd focul ce se-ascunde  

dincolo de orizont 

să văd suflete și gânduri… 

care este ascuțit și care-I bont 
 
cu ochelari de soare 

văd lumea mai mare 

cu ochelari de lună  

văd lumea mai bună  

și zâmbesc 
 
am văzut că oamenii  

sunt plămădiți din apă și pământ 

am văzut că focul nostru 

poate să se risipească în vânt   

am văzut că viața asta 

este scurtă și fragilă ca un vis 

am văzut că am făcut 

mai puține decât am promis  

cu ochelari de stele 

văd gândurile mele 

cu ochelari de astre  

văd sufletele voastre  

și zâmbesc 

 

Ultima poză perfectă 
 
Adam şi Eva se uită la măr 

Pe piele încă nu au fir de păr 

Şarpele-aşteaptă zâmbind în răspăr 

Nu-i nici minciună, nici adevăr 
 
Cerul e limpede, fără de nor 

Sufletul, liber de of şi dor 

Îngerii cântă cu toţii în cor 

Nu-s amintiri, nu e nici viitor 

 

Femeia de coastă, omul de lut 

Timpul adastă orb, surd şi mut 

Grădina miroase a absolut 

Sfârşitul încă nu a-nceput 
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Videochat 

 

Femei frumoase care știu engleză 

Călăresc internetul de mare viteză 

Zâmbesc la cameră și fac frumos 

Iar băieții plătesc, să simtă vârtos 
 
Orele trec, gigabiți se consumă 

Sectorul IT tot crește, nu-i glumă 

Aduce, aduce bani la buget 

Băieții iubesc tot mai secret 
 
Dacă ai fantezii, nimic nu-i penibil 

Nimic nu-i interzis, totul este posibil 

Vei  vedea adevărul fără de fard 

Totul e să ai cât mai mult cash pe card 
 
Adam cel leneș are gândirea murdară 

Eva  trage tare s-ajungă miliardară 

Șarpele mușcă indecis din măr 

Ar vrea să-l tragă cineva de păr       
 
Singurătatea e modă, neputința e stil 

Tot ce-i concret, e chiar inutil 

Nimic nu-i secret, nu-i nevoie de taină 

Personalitatea a rămas doar o haină  
 
Nu-i nevoie să cauți, că sunt pentru tine 

Haine și haine, să alegi, cât te ține 

Te-ncadrezi, te-adaptezi, te pierzi în mulțime 

Și ești bucuros, că simți că ți-e bine 
 
N-are rost să asculți de cei mai în vârstă                          

Ei au deja mentalitatea îngustă   

Noul e bun și bunul e nou 

Găina se naște înainte de ou 
 
Sătul poți să dormi și nu-ți pui întrebări 

Ce e sus, ce e jos, ori dincolo de zări 

Tu doar fă ce se spune și cumpără tot 

Viitorul te-așteaptă, hai, nu fi idiot! 
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DRĂGAICA ŞI ŢINTEŞTENII 
                              Elena Daniela Plătică 

 
      În data de 24 iunie, creștinii ortodocși şi catolici 

sărbătoresc nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, sărbă-

toare căreia i se suprapune sărbătoarea câmpenească, 

cunoscută sub numele de „Drăgaica” sau „Sânziene”. 

Această sărbătoare își are originea într-un cult străvechi 

şi se desfășoară, în preajma solstițiului de vară (24 

iunie), marcând începutul verii şi inaugurarea recoltării 

păioaselor  (grâu, secară) şi a altor specii ale florei 

spontane precum: cicoarea, sulfina, cât şi drăgaica 

(sânziene), de la care şi denumirea sărbătorii. 

      În credința populară, se spune că „Drăgaica” era o 

fată foarte frumoasă, aleasă şi numită așa, de către toate fetele adunate, din satele 

învecinate. Apoi, era petrecută, de către acestea, pe câmpurile de recolte, unde 

era gătită cu o cunună împletită din spice, cât şi cu multe eșarfe colorate. Cu mare 

alai, porneau prin sate, de unde se aduna multă lume, dansând şi cântând laolaltă:  
            Hai, Drăgaică, să sărim, 

            Să sărim, să răsărim, 

            Că știi iarna ce pățim 

            Cu mălai din râșnicioară, 

            Cu pește din undicioară …                
 

 (Versuri din „Monografia comunei Țintești, - Rouă de Bărăgan”, 2003, pag. 177). 

      În partea a treia a cărții „Descriptio Moldaviae”, intitulată «Despre cele 

bisericești şi ale învățăturii în Moldova, Capitolul I - „Despre religia moldovenilor”», 

Dimitrie Cantemir, referindu-se la „Drăgaică” , scrie următoarele: „După cum se 

vede, prin ea o înțeleg pe Ceres. Căci în acea vreme a anului când încep să se 

coacă semănăturile, toate fetele țăranilor, din satele învecinate, se adună şi aleg, 

pe cea mai frumoasă dintre ele, căreia îi dau numele „Drăgaica”. O petrec pe 

ogoare cu mare alai, o gătesc cu o cunună împletită din spice şi cu multe basmale 

colorate şi-i pun în mâini cheile de la jitniţe. Drăgaica aceasta împodobită în acest 

chip se întoarce de la câmp, spre casă cu mâinile întinse şi cu brațele fluturând în 

vânt, de parcă ar zbura, şi cutreieră toate satele din care s-a adunat lume s-o 

petreacă, cântând şi jucând laolaltă cu toate tovarășele ei de joc, care o numesc  

foarte des soră şi mai marea lor în cântecele alcătuite cu destulă iscusință. Fetele 

din Moldova doresc din toată inima să aibă parte de această cinstire sătească, deși 

în cântecele lor spun mereu, după datină, că fata care a întruchipat „Drăgaica” nu 

se poate mărita, decât abia după trei ani”. 

      Ziua Drăgăicii e o zi de mare sărbătoare. Chiar cu două săptămâni înainte, 

locuitorii Buzăului, ca şi cei din alte localității ale județului Buzău, dar şi din alte 
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județe, se întâlnesc cu mic cu mare, cu multă bucurie, în târgul buzoian. 

      Distinsul şi regretatul fiu al satului dr. inginer Gheorghe Moldoveanu, în 

primul volum din „Memorii” (cinci volume) – manuscris olograf, iată cum îşi 

începe amintirile despre marea sărbătoare, din vremea copilăriei şi a 

adolescenței, cu peste optzeci de ani, în urmă: „Drăgaica se organiza la Buzău, 

iar noi, de la sate, participam cu mult entuziasm, la această amplă sărbătoare. Era 

un fel «TÂRGUL MOȘILOR» bucureștean, dar unul fermecător, pentru că era 

al nostru, al buzoienilor, moștenit din tată în fiu şi păstrat cu dragoste şi respect. 

Cu două săptămâni înainte, avea loc târgul de vite, iar apoi, o săptămână, bâlciul 

cu distracții, care se încheia, pe 24 iunie, cu Ziua Drăgăicii”. 

      În continuate, voi rezuma, din amplele relatări ale acestui mare iubitor de 

tradiții şi obiceiuri, despre cum se sărbătorea Drăgaica, de către ţinteşteni, când era 

dânsul copil şi apoi adolescent. Pe atunci, bâlciul era organizat, pe câmpul numit 

„al Drăgăicii” – o suprafață de izlaz, la marginea orașului lângă cartierul Poștei, 

vecin cu câmpul aviației, de fapt, așezat, în zona unde se organizează şi acum. 

      De obicei, ţinteştenii mergeau, în „Drăgaică”, de ziua ei, pentru că, în celelalte 

zile, erau ocupați cu strânsul recoltei de păioase şi cu prașila porumbului. 

      În zilele dinaintea Drăgăicii, întregul sat era cuprins de febra pregătirilor: se 

reparau şi se vopseau căruțele, caii erau mai bine hrăniți, țesălați şi spălați, spre 

a arata că sunt ai unor buni gospodari. 

      Cei care aveau intenția să ajungă la bâlci, în Ziua Drăgăicii se organizau din 

vreme, grupându-se pe grade de rudenie şi de vecinătate (părinți, bunici şi copii, 

frați şi surori, nași şi fini, cumnați, veri, etc.). Flăcăii şi fetele se grupau pe 

simpatii şi perspective de căsătorie. Aceste grupări aveau în vedere, fără îndoială, 

numărul de locuri, din mijloacele de transport, în principal, căruțele cu cai, chiar 

şi cu boi. În general, se pleca spre bâlci, imediat după răsăritul soarelui, care, în 

acea zi, parcă strălucea într-un chip deosebit, pentru întregul sat, chiar şi pentru 

cei care rămâneau acasă, unii pedepsiți de părinți, alții nereușind să-şi asigure loc 

în căruțele vecinilor, iar o parte, dintre ei chiar renunțând, pentru că fuseseră şi 

anul trecut. 

      Iată ce ne mărturisește memorialistul Gh. Moldoveanu despre prezența sa şi a 

părinților săi, în Drăgaică, în anii, când era copil: „Nici noi nu am fost în fiecare  an, 

în Drăgaică, pentru că necesita cheltuială. După câte îmi amintesc, eu am fost de 

patru ori: o dată cu naș Germanu, în căruța lui, de două ori, cu moș Vasile, în căruța 

cu boi înceți, ca şi el, iar a patra oară, pe jos, împreună cu mămica. Lui tăticu nu-i 

plăcea un asemenea bâlci, pe care-l socotea plin de șmecheri şi escroci, care înșelau 

fără jenă, mai cu seamă pe țăranii, puțin cunoscători ai afacerilor orășenești”. 

      Încă de la plecarea spre bâlci, veselia era generală. Tot drumul, aglomerat cu 

căruțe, era cu adevărat sărbătoresc. Gândul tuturor era la comedii, la spectacolele 

de circ, la roata norocului, la fluiere, la muzicuțe, la limonadă şi bragă, la mici şi 

bere şi la câte şi mai câte …Comediile înalte, mai ales cele cu lanțuri se profilau, 
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încă de la ieșirea din satul Pogonele. Cu cât se apropiau mai mult, silueta 

comediilor se contura tot mai clar.  Larma creștea continuu. Sunetul strident al 

trompetelor, muzica săltăreață a tarafurilor, strigătul vânzătorilor ambulanți, 

gălăgia şi freamătul mulțimii, cât şi multe alte zgomote entuziasmau pe cei care 

urmau să ajungă în „Drăgaică”.  

      Ajunși la locul, unde se făcea dejugarea – o suprafață de islaz, cât cuprindeai 

cu ochii, ocupată de căruțe şi animale de tracțiune (cai, boi) – ţinteştenii erau tare 

interesați să găsească un loc convenabil, de unde să aibă acces, fără greutate, la 

drum, când se vor întoarce acasă, din Drăgaică. 

      La intrarea în bâlci, părinții aveau grijă să țină copiii de mână, deoarece, la 

pătrunderea, într-o asemenea aglomerație, exista pericolul rătăcirii. Nu de puține 

ori, se auzeau strigăte de felul: „Cine a văzut un copil mic?”, „Unde ești Ioane?”, 

„Sunt aici!”, „Iată-l acolo!”. Era încetățenită expresia: „S-a pierdut, în Drăgaică”. 

      Spectacolul general al Drăgăicii era fascinant: comediile se învârteau 

nebunește, cu lanțurile încărcate cu tineri şi tinere, bărcile ademeneau privirile, 

mai ales, când, câte un flăcău mai grozav se învârtea, în văzduh, în jurul axului, 

călușeii domoi linișteau privirile, învârtindu-se tacticoși cu copilașii călare, 

instalații pentru încercarea puterii pocneau şi produceau un zgomot asurzitor, 

îngrozind pe cei mici. 

      În altă zonă a bâlciului, pe scene mici, de la intrarea în sălile de circ 

improvizate, se făceau reclame de către clovni, care rezumau unele numere din 

spectacolele ce urmau să fie prezentate, în interior: unul introducea o 

impresionantă sabie pe gură, în stomac, altul rupea un lanț neînchipuit de gros, 

iar unul mai caraghios vopsit, invita pe toți privitorii, la spectacolul extraordinar: 

„Alo, alo, poftiți la circ! Ce-i înăuntru nu-i afară! Intrați să vedeți omul cu două 

capete, șarpele boa, care măsoară șapte metri de la cap la coadă şi nouă metri de 

la coadă la cap! Vai, o să vedeți şi femeia fără mâini, care desenează şi croșetează 

cu ajutorul degetelor de la picioare! ...” 

      Apoi, în altă parte, momente mult mai îndrăgite de copii, cu Vasilache şi 

Mărioara, care se certau şi se ciomăgeau reciproc, făcând pe cei din fața scenei 

să se prăpădească de râs. 

       În sfârșit, se ajungea la „Zidul Morții”, unde acrobații pe motociclete 

provocau multe emoții asistenței şi huruitul motocicletelor crea o atmosferă de 

groază, greu de suportat. Sigur că îmbulzeala din bâlci şi soarele arzător creau o 

zăpușeală de nedescris, îndemnându-i pe cei prezenți să alerge spre a se răcori cu 

limonadă, bragă sau înghețată, produse servite, de către niște turci cu fes, purtând, 

în spate, niște frumoase căldări de aramă, care încântau privirile, cu zorzoanele 

cu care le împodobeau. Amabilitatea cu care serveau produsele lor crea o stare 

de plăcere şi de uimire, pentru cumpărători. 

       La vremea prânzului, urma întoarcerea la căruțe, unde, datorită aglomerației, 

se ajungea foarte greu. Aici, se servea masa, adusă de fiecare, în traistă. Din bâlci, 
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își procurau numai pâinea, vândută de un căruțaș al  brutăriei din zonă. După 

masa, luată în grabă, încheiată cu câte o mână de cireșe, cumpărate de la 

negustorii ambulanți, se ajungea, într-o scurtă raită, prin bâlci. Fără a mai zăbovi 

pe la distracții, mergeau, acum, să-şi cumpere amintiri: muzicuțe, fluiere, păpuși, 

mingi cu elastic, trompete şi altele. Nu uitau nici surprizele pentru cei de acasă: 

vestitele gogoși din bâlci, turta dulce, alvița sau acadelele. 

      Flăcăii făceau fotografii cu fetele, prietenele lor, amintiri pe care le păstrau, 

în casă, cu sfințenie şi după căsătorie, așa cum procedaseră, la timpul lor, bunicii, 

şi părinții.   

      Legat de acest moment al fotografiilor, memorialistul Gh. Moldoveanu ne 

reține atenția: „Am fost, în Drăgaică şi ca adolescent, când eram elev de liceu. 

Păstrez, în album, o fotografie, de la Drăgaica anului 1940, unde sunt alături de 

fratele Costică, el îmbrăcat militar, iar eu în uniformă de licean (străjer). Drăgaica  

acelui an mi-a rămas, în suflet, pentru totdeauna”. 

      Cam la două-trei ore, după prânz, ţinteştenii se pregăteau să revină, la casele 

lor, așa că se îndreptau către căruțe. 

      Nici de vestitele „ploi ale Drăgăicii” nu uită autorul „Memoriilor” să 

vorbească: „Rapid, după amiază, cerul se întuneca parcă, la comandă şi ploua cu 

găleata. Ne adunam iute, la căruțe, adăpostindu-ne sub rogojină. Câmpul de 

căruțe devenea un câmp de rogojini, alcătuind o adevărată prelată, care scotea 

zgomote ciudate sub loviturile picăturilor mari şi repezi ale ploii. 

      După încetarea ploii, în atmosfera purificată, de zăpușeala zilei de vară, 

porneam spre casă. 

      Țin minte că, în unii ani, rămânând acasă, am văzut multe căruțe, care se 

întorceau, de la Drăgaică înspre Albești, Udați, Pogoanele, trecând prin fața casei 

noastre. Caii alergau prin ploaie, iar mulți dintre cei din căruțe, inclusiv vizitiul 

nu prea încăpeau sub rogojină. Din galeria casei, la adăpost fiind, noi, copii ne 

amuzam, strigându-le: „Na Drăgaică, na, na naaa! Grăbiți, cei în cauză, nu ne 

luau în seamă. Simțeam că erau satisfăcuți, de mersul în renumitul bâlci al 

Buzăului. 

      În ceea ce mă privește, bâlciul Drăgaica, văzut în anii copilărie şi ai adolescenței, 

m-a impresionat, rămânând în amintirile mele, un moment de neuitat”. 

      După Ziua Drăgăicii, săptămâni şi chiar luni, se vorbea, în satul nostru, 

despre cele văzute şi petrecute în minunatul bâlci. Sub impresia acestei mari 

sărbători, ţinteştenii rămâneau, chiar până la sărbătorile Crăciunului. 
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Laura ALEXANDRU 
 
     Cerul tău mă ardea cuprinzător și-mi răvășea norii 

modelați de ape. Flama apusului zvâcnea lacom și-și 

întindea mâinile fierbinți peste gândurile tale. Mă dor 

pașii, fugiți din rai, mă dor zâmbetele, plecate din Soare, 

dar le liniștesc în amurguri vechi.          
     Îmi îndrept privirea spre infinitul din rai, îl atârn în 

cuierul vrăjilor stinse, apoi îl legăn în sfârșitul răului. Cât 

de frumos este apusul nostru de iulie, imprimat pe o bucată de lume, arsă de flacăra 

încinsă a iubirii! La sfârșit de ziuă, monotonul cer albastru de forfotă s-a ascuns după 

seară. Ne-a lăsat poteca ușor luminată de pașii noștri tineri, mirosul de plajă înghețată, 

străină și pustie și ne-a uitat până la ziuă. Singuri, fără raze calde, copleșitoare sau agitație 

umană, protectivi ne apropiem și simțim darul poetic al metaforei azurii. 
     Spiritul din șoaptele gâzelor petrecărețe, sculptează un soi calmant de zgomot.        
     Vioara unui bătrân scârțâia săracă în legea ei armonică. Briza verii văruia peretele 

viu al constantului prezent în doi. Mureau, încet, pe rând, fără regrete, rămășițele 

amurgului roșu. Am murit și noi cu ele, apoi ne-am trezit în cadrul nocturn al celui mai 

sadic fapt împlinit, scăldat în marea arsă de stele zbătute, sclavele reginei pline, Luna.  

O alinare caldă ne-a cuprins, scăpându-ne de jos, aruncându-ne în plăcerea unei nopți 

în doi. Vom uita și acest amurg, îl vom păstra în arhiva iubirii dure cu care ne-am 

obișnuit și-l vom revedea în alte timpuri, de sus, din alte lumi... 
Monomaniac în proză 

       Crunte lupte au fost purtate de un singur războinic al camerei de armură, 

însângerată de sentimente reci și licori spumante. Ambientul luminii gri, răvășește 

chinul aprins de pasiunea rece și trimite sufletul fără om în patul inimii pierite.     

       Picătura de vin roșu – un roșu atât de curat, atât de otrăvitor și extraordinar de 

galant, pătrunzător în orice venă și cu un statut de învingător pentru o noapte de 

amor, crimă sau nenormalitate – a pătat cămașa albă pe care o purtam în seara când 

ai dispărut. Mi-a rănit albul materialului fin, ce nu era capabil să ofere protecție 

minciunii sau, fără băgare de seamă, unei picături de vin înghețate. De la acel 

moment mi-am promis o viață rezervată, scursă pe o singură idee, cântată într-o 

singură gamă și privită prin același iris. 

        Făptura agoniei vuia și controla drumul lichidului, către picioarele mele 

goale, acoperite de pânza incapabilă și inocentă. Drumul, deși pornise dinspre 

piept, cu repeziciune înaintă spre membrele inferioare. Între timp, a avut vreme 

pentru a se ramifica absurd, peste lungimea brațelor, apoi cuprinse gleznele, 

degetele... Mă cuprinse. Ceva nu era la locul său: din făptura mică, umbrită și 

firavă, devenisem rece, distantă, roșie de vin.. Singura mea alinare, o alinare 

greșită, nedorită, nealeasă, era că mă declarasem monomaniacă...
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poesis 
 

Petre Dimitrie 
 

Aș dori 

 

Aș dori să am răbdarea și  

să pot 

asculta pietrele, 

așa cum stau ele, tocite; 

să mă plimb 

prin pământ, 

prin seva ierbii, 

să-mi torn 

în urechi pietrișul mătăsos 

să stau, 

să stau, 

și cerul să-mi acopere fața, întins, 

să mă spulber 

ca nisipul pe plajă, 

ca să mă pot plimba 

și să acopăr 

totul. 

 

Poetul 
 
Poetul nu are secrete, 

poetul se dezgolește văzul tuturor. 

Poetul este nerușinat; 

Poetul se caută,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

poetul este un culegător; 

Poetul atinge totul, 

mâna poetului este 

murdară de viață, 

pătând cu cuvinte toate 

elementele. 
 
Cuvintele se năpustesc asupra 

poetului, 

îl acoperă ca niște pistrui pe toată 

fața, 

pe corp 

pe piele, 

pe oase, 

și îl umplu de viață. 
 
Poetul este bolnav de viață, 

Talpa poetului apasă 

cuvinte, 

limba poetului este 

pătată de cuvinte. 

Poetul explodează nerușinat 

și cuvintele ating lumea. 
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  Angela PETRE 
 

 
 

Mi-e toamnă 
 
Un pas și e toamnă în mine, 

Sau poate cu ea m-am născut 

Mi-e dor, și iubesc și mi-e bine, 

Așa cum mi-era la început. 
 
Trec zilele și mi-au crescut copiii, 

Iar viața curge fără încetare... 

Mică-am rămas când mă măsor cu fiii 

Repere dragi care îmi dau valoare. 
 
Și ori de câte ori ajung acasă 

Între pereți-n care m-am născut, 

Trăiesc o fericire ce mă lasă 

Să redevin copilul de demult. 
 
Părinții îmbătrâniți, aduși de spate, 

M-așteaptă-n prag ca și pe Dumnezeu 

Timpul le trece greu, și după noapte 

Dar ei mă vor iubi la fel de mult, mereu! 
 
A îmbătrânit și ceasul de pe etajeră 

Îmi simt vinovăția fără vină. 

Mi-e ciudă că viața-i efemeră 

Și trece-n pași de dans ca o regină. 
 
E verde încă iarba pe cărare 

Și soarele răsare în ferestre, 

Pe cer trec pluguri trase de cocori 

Iar greierii ne cântă în orchestre... 

 

Ca felinare galbene stau pere 

De veghe în copacul de la geam, 

Iar trandafirii, răsfirați alene 

Iși scutură petalele din ram. 
 
Strugurii grași se scurg a bogăție 

Din vițele-ncărcate de belșug 

Ca Bachus să mai facă o beție 

Apoi, să plece-n ceruri ca un fulg. 
 
Cu ochii vii privesc în depărtare 

La zilele din viață ce s-au dus, 

Un început, iluzie ce apare, 

Un răsărit și-o toamnă în apus. 
 
Îmbătrânesc e clar, îmi este toamnă, 

O toamnă în apus și-n răsărit 

Ce vine elegantă, ca o doamnă, 

Sfârșit de drum sau veșnic infinit! 

 

           Pământ sfânt 

 

Pământ străvechi, de la o vreme-ncoace 

Mă tot încearcă stăruind un gând, 

Să plec și să trăiesc în altă țară 

Iară cu tine ce să fac? O să te vând! 
 
Dar de atunci, nu am nici somn nici pace, 

Când știu că te-am primit cu legământ 

Din tată-n fiu, până la mine-ncoace 

Dacă te vând s-or răsuci-n mormânt! 
 
Ce aș putea bunilor mei să-ndrug 

Când o s-ajung la dânșii să dau seama, 

Și mă vor întreba despre pământ 

Si care patrie îmi este mama? 
 
Pământ străvechi, nu, nu pot să te vând, 

Că de te-aș vinde aș deveni sărac și gol 

Tu-mi ești lumină, casă și cuvânt 

Ești locu-n care eu aș vrea să mor. 
 
Ce preț să cer la alții de-aș putea 

Să mă lipsesc de tine dintr-o dată? 

Căci nu există preț chiar de s-ar da 

Și nu e țară ca a mea în lumea toată! 

Că de-am ajuns la tine sunt acasă, 
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Când te respir tu îmi devii pe rând: 

Iubire, cer senin, slovă și masă, 

Pâine și vin, și leagăn și mormânt. 
 
Dar astăzi am venit să-mi cer iertare 

Cum m-am gândit că pentru doi arginți, 

Aș vinde pragul unde-am crescut mare 

În care m-așteptau ai mei părinți! 
 
Pământ străvechi cu vatra ta străbună 

Mi-ai fost aici sortit să te găsesc 

Altfel, aș fi ajuns să locuiesc pe lună 

De-aceea astăzi vreau să-ți mulțumesc! 

 

                        *** 

 

    Elena Căpățână 

        
         

Dacă-n fiecare zi… 
 
Dacă-n fiecare zi 

Aș face puțină treabă,  

Doar zâmbind și fără grabă, 

Spatele-mi voi încălzi  
 
Și-aș vedea că am de toate…  

Dacă-n fiecare zi 

Stomacul meu plin va fi,  

Chiar mâncând pe jumătate.  
 

Vorbele-ar fi cumpătate 

Și gura Le va glăsui  

Dacă-n fiecare zi  

Descopăr Cele-adevărate, 
 
Că Pacea Lui va birui. 

           *** 

Dacă-n fiecare zi 

Privirea ar fi senină,  

Făr' să caute pricină, 

Ochii, blânzi, se vor trezi 
 
Și-aș citi câteva rânduri,  

Dacă-n fiecare zi 

Mintea mea ar străluci  

Împletindu-le cu gânduri. 
 
Sufletul mi-ar da culoare, 

Florile îmi vor zâmbi, 

Dacă-n fiecare zi 

Adun raze de la Soare 
 
Pentru El. Voi birui!   

                *** 

Dacă-n fiecare zi 

Pașii m-ar purta pe Cale, 

M-ai primi-n brațele Tale 

Și prin mine a-I vorbi,  
 
Aș căta adânc în mine, 

Dacă-n fiecare zi 

Viața aș descoperi, 

Că m-aș cunoaște mai bine. 
 
Inima poate să doară… 

Sufletul o va-ncălzi,  

Dacă-n fiecare zi 

Gândul către Tine-mi zboară 
 
Liniștit. Voi birui! 
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CARMEN TANIA GRIGORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Starea aceea, specială 
Când scriu,  
o adiere venită 
de niciunde 
împrăștie singurătatea  
în anatomia altei femei; 
cuvintele aleargă 
la mine 
avide de răsfăț, 
mă simt ca un 
vânzător ambulant de  
baloane personalizate 
înconjurat de copii 
din ce în ce mai joviali, 
mai capricioși 
sau ajunși prea devreme 
ai străzii! 
Mânuțele lor agită aerul 
stătut al cotidianului 
neștiind cât tumult 
produc 
în imaginația mea! 
        

Cumva, în joacă 
Jucăm citirea pe buze – 
ochii disting nuanțe 
calde 
ca o eșarfă 
alintată de soare; 

lăsăm intuiția 
să pună punctul pe i 
ca pe niște amintiri 
netrucate. 
        

Tăcerea ne derutează 
dar   
e o stare plăcută! 
Fără să ne gândim 
ne topim în chemare 
tocmai când  
ne așteptam 
să nu!  
        

Privirea în sine 
La țărmul mării, o femeie 
devine din ce în ce mai tristă; 
auzit doar de ea, 
un cântec de leagăn 
nu-i dă pace! 
Vorbește singură, 
îngerul nu se lasă văzut, 
cu evlavie se apleacă 
să asculte pământul 
atât de primitor 
genunchilor ei 
încât o învăluie 
în rotocoale de tămâie! 
        

Fiecare suflare 
amplifică ecoul gângav, 
pliurile timpului se suprapun 
în unghiuri diferite, 
devin o carcasă  
de anvelopă 
care strivește 
ceasul pierdut; 
        

E singură 
dar- 
dacă ar privi în sine 
ar vedea cum 
un altar de icoane 
îi întărește inima. 
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Școala pe chituci 
Mihaela Gomoescu 
 

     A început școala anul ăsta într-o gălăgie greu de 

suportat: țipă ministerul, țipă directorii, țipă părinții, urlă 

mass-media, suspină și florarii că n-au mai dat lovitura, ca 

de obicei, în septembrie. Nici măcar nu mai intru în detalii. 

Și-am zis într-un final: ,,Să fie liniște!” M-am dus relaxată 

la elevii mei, în primele ore, fără să țin morțiș sa-i arunc în 

programe de recuperare/aprofundare a ceea ce nu (prea) 

am făcut în aprilie-mai. Am zis să văd întâi care e ,,vibe-

ul”(!). Aflu repede că n-au terminat de citit cărțile 

recomandate pentru vacanță. Nicio surpriză. Ehe, vacanța 

de vară e plină de... ,,circumstanțe atenuante”. Se miră 

discret și ei că nu mă încrunt și nu încep cu teoriile, cu amenințările voalate. Și ne-

apucăm să citim în clasă ce n-au citit pe la casele lor. Cred că e cea mai bună lecție pe 

care pot să le-o dau: aceea de a nu lăsa lucrurile neterminate. Procedăm ca la grădiniță: 

eu citesc și ei mă ascultă. Mai predau din când în când ștafeta către cei care și-au 

cumpărat cărțile. Dar cică mai bine înțeleg când le citesc eu, că ,,dumneavoastră ziceți 

așa, cu intonație...”. 

     Cu cei dintr-a șaptea citim primul volum din ,,La Medeleni”, de Ionel Teodoreanu 

(E chiar o ambiție personală aceea de a-i face să citească această carte.). Au mai citit 

și ei, dar...mai e... E un soare afară și un cer senin și o toamnă blândă, că decidem să 

facem ora în curtea școlii, în aer liber. Se așază direct pe iarbă, turcește, și ascultă. Mie 

mi-au oferit... un chituc. Mă așez și citesc, dar mă opresc des ca să verific dacă au 

înțeles. Singuri, ar avea puține șanse să surprindă toate nuanțele stilului lui 

Teodoreanu. Nu e o lectură ușoară, dar e încântătoare! Textul ne dă ocazia să vorbim 

despre ce au ei prin pod, despre mașini de cusut vechi, despre batistele dinaintea 

șervețelelor din hârtie, despre cum se fac floricelele de porumb, despre cum se 

mănâncă merele coapte pe plită sau în cuptor, despre frați și surori, despre piersici 

,,fardate”, despre starea care te-apucă pe la sfârșitul vacanței mari... A doua zi, confort 

sporit: fiecare avea câte un chituc pe care să stea, jos pălăria pentru personalul 

nedidactic al școlii! Una dintre fete vrea să se mute mai la umbră, dar nu poate urni 

chitucul pe care stă. Un coleg se ridică repede și i-l mută el... Au roșit amândoi... 

Monica și Dănuț... Dar țin pentru mine observația, să nu-i stânjenesc și mai mult. 

Continuăm să citim, deși ne întrerupe sistematic un băiat... încercat, care nu și-a 

petrecut vacanța de vară ca eroii din carte, ci a muncit pe unde a putut, situația din 

familie nefiind deloc idilică. Ne întrerupe ca să întrebe cu vocea-i tunătoare, care ne 

face mereu să tresărim: ,,La ce pagină, doamna?” Nu și-a cumpărat cartea, dar încearcă 

să urmărească paginile trimise de mine pe grupul de WhatsApp și le tot încurcă. Nu 

mă supăr, îi răspund de fiecare dată, deși nu știu cât bine-i face când vede cum copiii 
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din carte sunt răsfățați și tratați regește și n-au nicio grijă, în timp ce el... Citim în 

continuare și dăm peste o scenă... de mirare în epoca dezinfectanților , a mănușilor, a 

distanțării și a măștilor de protecție: Olguța, Dănuț și Monica stau înghesuiți la masa 

din bucătărie, unde ardea focul, căci afară se făcuse tare frig, și mănâncă mere coapte 

și turtă dulce, alături de pisici și motani lungiți pe lângă cuptor (!!!), de câinele Ali 

necăjit constant de muștele pe jumătate amorțite (!!!) și de o cloșcă,, într-un paneraș 

plin de fân”, sub cuptor(!!!). Sfinte reguli de igienă! Îi mai distrează fragmentul în care 

Olguța și Dănuț vorbesc în tihnă despre... diferența dintre mâini și picioare, despre cât 

de caraghioase sunt degetele de la picioare și despre trucurile pe care le poți face cu 

acestea. Trag singuri concluzia că poți vorbi despre orice cu un frate/cu o soră, fără să 

te simți prost sau intimidat sau judecat. ,,Și chiar dacă mă face frate-miu proastă sau râde 

de ce fac sau de ce zic, nu mă doare, că-i zic și eu la fel și a doua zi ne-am împăcat.”  

     Cu cei dintr-a opta citesc ce-a mai rămas din ,,Titanic vals”, de Tudor Mușatescu. 

E, ăștia sunt ,,vulpoi bătrâni” și (se) prind mai repede... Vorbim, pornind de la text, 

despre răutate (,,Afurisită babă, Chiriachița asta!”), despre snobism și prefăcătorie 

(,,Aaa, acuma s-au văzut bogate!” ,,Pe copilul ăsta când îl pupă, când îl scuipă, după 

interes.”), despre discriminare și prejudecăți (,,Pe Gena n-o suferă că-i șchioapă?”, 

,,Gigi n-a luat-o de nevastă pe Miza când a rămas însărcinată pentru că era săracă?”) , 

despre politică și alegeri (,,Ia uite, i-au adus cu miile de la sate să voteze! Turism 

electoral!”). Ne oprim asupra afirmației personajului Nercea: ,,În politică, marea artă, 

scumpă doamnă, este să te gândești la toate înainte și la nimic după...” Contaminați, 

probabil, de campania electorală în plină desfășurare de prin satele comunei, sar repede 

cu explicații: ,,Aaa, păi, da, doamna, că înainte de alegeri promit de toate, iar după, uită 

tot.” Înțeleg apoi și sunt de acord că personajul s-a referit poate la lipsa de scrupule 

asociată jocurilor politice, adesea murdare, în care nu trebuie să ai mustrări de 

conștiință sau regrete. Îi mai întreb ce ar face dacă, așa cum se întâmplă în ,,Titanic 

vals”, ar primi o moștenire colosală, o avere? Băieții sunt mai pragmatici (sau mai 

curajoși) și recunosc că ar folosi banii pentru case și mașini. Fetele, ca niște candidate 

la titlul de Miss Univers, declară aproape în unanimitate că ar da bani copiilor cu 

probleme și și-ar ajuta familiile. Și le mai cer părerea despre Spirache: ,,e simpatic, dar 

prea moale, să nu vrea el nici măcar o pălărie nouă?!...” 

     Cu cei din clasa a șasea citim ultimele pagini din ,,Enciclopedia zmeilor”, de Mircea 

Cărtărescu. Citesc și îi urmăresc sistematic, să văd dacă zâmbește măcar vreunul. Zic 

că nu văd eu din cauza măștilor, așa că îi întreb: ,,Ați râs când ați citit cartea asta?” Îmi 

răspund sec: ,,Nu!” Am înțeles că ăsta e un pariu pierdut. Elevii mei dintr-a șasea 

resimt acut nevoia de verosimilitate când citesc, preferă ca universul din paginile cărții 

să semene cu universul lor! Nu gustă deloc jocurile postmoderniste, oricât de ghidușe 

ar fi acestea. Ridică sprâncenele a mirare când descoperă în paginile cărții câte un zmeu 

cu walkman sau vreo zmeoaică programatoare, care lucra la un joc video complicat. 

Mă agăț, totuși, de povestea prințesei Zuzulina care fugise de acasă pentru că o 

persecuta mama vitregă punând-o să-și facă temele și care avea serioase probleme cu 
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ortografia și cu punctuația. Le arăt din carte biletul pe care Zuzulina l-a lăsat amicilor 

haiduci când a plecat cu zmeul Zumm, de care se îndrăgostise: ,,Nu mai mă căutaț de 

pomană că ma furat Zum dal iubesc”.      

     Câtă verosimilitate! Sunt și pe la noi... prințese de-astea. 

 Să nu uit să zic că, după ce m-au văzut afară cu cei dintr-a șaptea, toți ceilalți m-au tot 

rugat să facem ora afară, ,,la chituci”. I-am mai și refuzat, că...de! luna de miere nu 

durează toată viața... Dar, ca să ,,desfac” formularea din titlu, rostul acestui articol este 

de a arăta că, în ciuda tuturor prohodirilor, școala nu e ,,pe chituci”. Ne întâlnim față 

în față ca să ne facem treaba! Că ne dezinfectăm, ne măsurăm temperatura și ne agățăm 

măști de urechi, astea sunt detalii. 

                                                                                                              

 

Prof. Mihaela Nicolae 
C.N. „Mihai Eminescu” Buzău 

 

NASTRATIN SUNT EU 
 

     Din când în când, istoria ne pune la încercare. Abia când ajungem în 

proximitatea morții sau a bolii, pe culmile disperării, vorba unui filosof autoizolat 

într-o mansardă pariziană, se vede cine suntem cu adevărat: fugim sau înfruntăm 

problema?!  

     Sunt sub influența unui film emoționant în care locuitorii din Milano, izolați în 

apartamentele lor, încearcă să își păstreze curajul cântând împreună. Au pus boxele 

afară, în curtea dintre blocuri, și cântă din toți plămânii Liberta, celebra melodie 

care ne amintește de San Remo și de concertele lui Toto Cutugno. Liberta ne aduce 

aminte, pe scurt, de vremurile bune – am trăit și vremuri bune, e o constatare tardivă, 

la care ajungem sub presiunea stării de urgență. Italienii stau în balcon, la ferestre, în 

pragul ușii, dar nu mai ies nicăieri, știind deja, dureros, că, altfel, cineva plătește 

prețul iresponsabilității. Libertatea a căpătat alte forme, de criză, și se exercită, mai 

curând, interior.  

Românii își tratează teama de pandemie stând la coadă pentru provizii și făcând haz 

de necaz. Este plin mediul virtual de ironii, desigur, și de comentatori nemulțumiți 

de atitudinea frivolă a majorității. Avem o fire paradoxală, suntem dramatici și 

raționali în același timp, iraționali și cerebrali simultan. Nu e o întâmplare că zicerea, 

destul de cunoscută, Țară tristă, plină de umor îi aparține lui George Bacovia, un poet 

cunoscut pentru neurasteniile sale. Suntem optimiști și disperați în egală măsură, ne 

pierdem ușor cu firea și ne regăsim calmul, ne împărțim în tabere și, la final, facem 
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concordie națională, pupat toți piața endependenți!, caragialian, făcând previziuni 

despre criză. Fire de Nastratin. 

     De câteva zile, nici noi nu mai mergem la școală. E criză. Suspendarea 

cursurilor a fost o măsură luată inopinat, ca urmare a creșterii incidenței 

îmbolnăvirilor cu coronavirus. Ce puteam să fac de acasă?! Am început să țin un 

jurnal al încercărilor mele de a-mi continua lecțiile, exclusiv on-line, în măsura în 

care este posibil, atunci când am și sprijinul copiilor - în multe cazuri (și nu sunt de 

condamnat pentru asta, ne este greu și nouă, oamenilor mari, să înțelegem exact ce 

ni se întâmplă!), copiii se consideră în vacanță. Desigur, nu prea știm exact nici de 

ce facem asta, de ce continuăm să căutăm soluții de a ne ține lecțiile, la distanță, un 

fel de homeschooling improvizat. Poate pentru că așa timpul trece cu folos. Pentru 

că n-am mai făcut asta niciodată și suntem curioși să vedem cum se face. Pentru 

că ne dorim să refacem, mai mult ca niciodată, legăturile dintre noi, în condițiile în 

care nu ne putem întâlni așa cum făceam înainte de criză.  

      Criza nu ne-a prins pregătiți. Nimic nou în privința asta. M-a impresionat însă 

dorința tuturor de a împărtăși opinii cu ceilalți colegi, pentru căutarea de soluții, în 

absența unei reale asistențe tehnice, a unor platforme funcționale și a autenticei 

aplicări a competențelor digitale. Kahoot, Zoom, Moodle, Adservio – iată 

denumirile câtorva platforme de e-learning, nu mai pun la socoteală grupurile de 

facebook sau Google groups, despre care am învățat multe în zilelele acestea, din 

tutoriale și de la cei care au deja experiență în zona de literație digitală.  

       În câteva zile, fiindcă nu avem expertiză în e-learning, am trecut prin 

întâmplări demne de Nastratin, nemuritorul erou al lui Anton Pann. Iată-l pe 

Nastratin spunând ceva despre învățătura care se întoarce împotriva dascălului:  
„Nastratin era un hogea (dascăl sau învățător) 

Care a rămas de basmu până astăzi tuturor, 

Pentru că era din fire cam p-o ureche, năzdrăvan, 

Nu-l găsești însă în faptă să fi fost vreun viclean; 

El șezând odată-n școală, ce îi dete-n simplul gând: 

- Ascultați, copii – le zise (cu-ntâmplare strănutând) - 

Să știți d-astăzi înainte că eu când voi strănuta, 

Toți bătând îndată-n palme să-mi ziceți hair-ola!  

(Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea, de Anton Pann) 

Exclamația ”hair-ola!” înseamnă ”să-ți fie de bine!”, iar verbul ”a strănuta” nu a 

dat, sper, fiori nimănui. Nastratin a strănutat nu din pricina coronavirusului (nu se 

inventase la vremea aceea!), ci a unei raze de soare. Ascultători, copiii care l-au 

auzit pe dascălul lor strănutând au aplaudat, să-i ureze sănătate, exact cum fuseseră 

sfătuiți, și i-au dat drumul înapoi, în fântână. Învățătura ți se întoarce, nedrept, 

caraghios, nastratinește, în cap.  

 Am ales, ca să-mi pregătesc materialele pentru primele ore ținute exclusiv 
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on-line, grupurile de facebook. Le aveam deja organizate, le mai folosisem pentru 

pregătirea diverselor concursuri, nu atât de intens, dar, în esență, știu cum să 

procedez. Am constatat repede (știam, într-un fel) că informația trebuie redusă la 

esență și transpusă într-un cod specific suportului digital folosit, fiindcă nu are 

nimeni răbdare să citească mult text.             

            Lectura imaginii în textul multimodal este conceptul-cheie al zilelor noastre 

- MEME, pe înțelesul tinerilor, adică imagini cu text, puțin text, foarte puțin text, 

de obicei text ironic. Altfel, pierzi conexiunea, cu tot internetul de mare viteză.  

            Avantajul grupului de facebook este că poți folosi imagini și filmulețe, 

animație, în general, poți posta teste grilă, creând o conexiune reală cu elevii, care 

au libertatea să adauge materiale și ulterior, nefiind condiționați de un anumit 

moment. Se pot trezi mai târziu, nu e nevoie să fie pregătiți de ore dis-de-dimineață, 

cum făceau la școală.         

           Dezavantajul este că timpul are altă calitate și, în loc de o singură oră, ca 

aceea de la curs, ajungi să faci, de fapt, 3 sau 4 ore. E multă muncă.  

Pentru că unii dintre copii nu aveau cont de facebook (ei utilizează alte rețele, mai 

noi!), s-au conectat prin conturile părinților. Asta a însemnat că, în mod cu totul 

neașteptat, dar, sper, plăcut, au asistat la lecții și părinții, și bănuiesc că, sub 

protecția pe care ți-o oferă mediul on-line, au pus umărul la rezolvarea exercițiilor 

- mare tentație! Am simțit așa un fior academic în unele momente, prea erau 

perfecte rezolvările și prea veneau iute, ca să fie toate ale copiilor. De altfel, am 

constatat că, deși cei mici folosesc ușor tastatura, au preferat să-și rezolve sarcinile 

pe caiet și să facă apoi fotografii pe care să le posteze. S-ar spune că elevii asociază 

temele și școala, în general, cu scrisul de mână, ceea ce este chiar reconfortant.  

       Trei zile am dus-o așa, într-o încântare. Nu au participat toți copiii la orele din 

on-line, dar au răspuns totuși destul de mulți, aproape 90%, în zilele bune, iar 

intervențiile lor au fost prompte și serioase. N-aș vrea să-și imagineze cineva că 

am dat teme împovărătoare și o ploaie de exerciții. Nu. M-am străduit să reduc 

mult volumul informației, să ajung la esență și să stimulez interactivitatea prin 

jocuri, prin creativitate și printr-un permanent feedback pozitiv. E important să te 

laude cineva, mai ales când faci ore într-o așa-zisă vacanță. Și aș spune chiar că nu 

am dat teme deloc, lăsându-le copiilor libertatea de a rezolva, într-o formulă 

personală, cât și ce doresc.  

           Nastratin a apărut repede. Aș spune chiar că Nastratin sunt eu. Atât de bine 

cunosc personajul. 

           Întâi m-au nedumerit nastratinește comentariile cele mai diverse vehiculate 

în mediul on-line despre profesorii care, dacă folosesc învățarea digitală, au, 

probabil, un motiv anume. Au ceva de câștigat. Ce?! m-am întrebat și eu imediat, 

simțind că și despre mine e vorba aici, de te fabula narratur. Ce?! Bani, cu 

siguranță, nu. Facem voluntariat. Timp, nici atât. Dimpotrivă. Rămâne gloria! De 
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aceea, au spus cârcotașii, s-au aruncat profesorii (unii dintre ei, puțini, să fim 

serioși!) în oceanul noilor tehnologii. Pentru popularitate! Să se scrie despre ei la 

gazetă, să apară la televizor. Sunt actori, sunt narcisiști, uite cum înregistrează 

audio/video lecțiile și le încarcă pe platformele de utube, ca să vadă toată societatea 

ce profesori moderni sunt ei! Ce fel de școală mai e și asta?... 

Alți cârcotași autori de verdicte au fost de părere că rețelele de socializare nu sunt 

eficiente și nu ajung la nivelul superior de tip platforme e-learning. Da, dar spune 

Nastratin, aceste rețele (facebook, whatsapp, messenger etc.) sunt totuși cele mai 

folosite mijloace de comunicare. Funcționează! Și, ca să mai spunem un adevăr, 

chiar dacă există platforme e-learning utilizabile, mulți dintre profesori nu știu să 

le folosească, pentru că nu i-a învățat nimeni. Și singuri n-au reușit toți.  

       Altă întrebare, cu tot cu rezonanța celebră, a fost ce se va întâmpla ulterior cu 

acest tip de învățare. Este o soluție temporară sau definitivă?! Avem baze de date?! 

Avem o viziune clară a ceea ce urmează să facem cu acest învățământ digitalizat, 

care, oricum, în absența autenticei competențe profesionale, este o formă fără 

fond?! Și ce fel de școală este aceasta?! 

        Nastratin nu este întâmplător unul dintre personajele reprezentative ale 

mentalului românesc. Întruchipând perplexitatea și lucrurile făcute anapoda, 

Nastratin ne îngăduie totuși să facem haz de necaz și să privim cu mai multă 

detașare gâlceava înțelepților cu lumea. Cu lumea profesorilor care se străduiesc, 

cu resursele lor, să nu-și spargă capul cu pietrele pe care singuri, ieșind oarecum 

din low profile, le-au oferit celor care, de pe margine, stau și cugetă. Adânc.  

 

Povestiri adevărate de pe Valea Buzăului 

Pedeapsa… 
Ana IANCU 
 

     Pe malul drept al apei Cătiașului, lângă apa Buzăului, cum sui în munte, la 

ieșirea din sătuc, pe o muchie foarte înaltă, aproape de poalele pădurii, la Coasta 

Lacului, își avea casa Pavel Simion. 

Luptase în Primul Război Mondial și fusese împroprietărit cu zece pogoane 

de pământ arabil, la Padina. Pentru munteni, oameni harnici și destoinici, 

însemna o adevărată mană cerească: își asigurau existența familiei. Începuse 

pentru ei, un fel de transhumanță. Bărbații și cei apți de muncă plecau în coloană 

cu căruțele cu coviltir, de primăvara, începând cu aratul, până toamna, terminând 

cu recoltatul, cam de patru-cinci ori pe ani, așa cum procedau toate satele de pe 

Valea Buzăului, a Pârscovului sau a Chiojdului. 
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      Avea omul trei fete: Rada, Anica și Joița. 

      Femeia și un băiat îi muriseră de tifos… A fost amărât când i-a murit nevasta, 

dar când l-a pierdut și pe Ionică, lumina ochilor lui, singurul urmaș de spiță 

bărbătească, cel care avea să-i ducă numele mai departe, și-a pierdut mințile… 

     Înfuriat peste măsură, și-a luat barda pe umăr și-a pornit-o prin pădure, la 

coastă. S-a urcat pe cel mai înalt pisc  din Muchea Vârtejii, și-a îndreptat ochii 

spre cer și a strigat din toți rărunchii, aruncându-o spre înălțimi, de parcă ar fi 

vrut să dea cu barda în Dumnezeu. Strigătul său disperat a zburat spre Cer, odată 

cu barda care parcă s-a topit în soarele amiezii: 

    -De ce, Doamne!? De ce, Tâlharule, mi-ai luat băiatul?… 

     Și-a căutat apoi omul barda cam pe unde știa că ar fi trebuit să cadă, dar n-a 

mai găsit-o. O înghițise cerul sau pământul? se întreba mirat în timp ce cobora. 

     Cum a coborât de pe coasta muntelui, i-a venit așa o poftă de țuică, el care nu 

mai desfăcuse preduful la butoiul din beci de ani buni. L-au găsit fetele lungit 

lângă butoi, cu spume la gură. 

    -Tată, ce-i cu tine? 

    -Nu știu, i-a fost răspunsul, dar de atunci s-a închis într-o muțenie totală.  

Din când în când, ieșea în nopțile cu lună plină în curte și privea cerul, apoi își 

lua un toiag de corn și pleca spre Muchea Vârtejii, unde bâjbâia să-și recupereze 

barda. 

    Au trecut anii, omul trebuia să muncească să întrețină cele trei fete rămase în 

viață, dar, ca să-și uite necazul, ajungea cam des pe la butoiul cu țuică din fundul 

beciului. Azi așa, mâine așa, a dus cum a putut gospodăria mai departe, chiar 

dacă fetele încercau să-l păzească de la butoi. Ba chiar au pus zăvor zdravăn la 

ușa beciului. Când a văzut și grozăvia asta, Pavel s-a înfuriat cumplit. A luat 

toporul și praf a făcut ușa. Ba, l-a îndreptat și spre fete: „Dacă vă mai prind… Îl 

vedeți?” Avea acum cale liberă. De multe ori, beat fiind, cei din jur îl auzeau 

mormăind printre dinți numele lui Dumnezeu. 

     Între timp, Rada, cea mai mare și cea mai frumoasă dintre surori, s-a măritat 

cu un băiat din Poienițe și a primit zestre două pogoane. Pavel mai păstrează 

patru pogoane pentru zestrea celorlalte două fete, iar patru pogoane le vinde pe 

băutură. Terminase de mult țuica din butoi, pe care, nemaitrebuindu-i, îl aruncă 

sub un șopron, gata să se dogească. Își îneca acum necazul în țuica de la MAT. 

     Primăvara, ca în fiecare an, s-a pornit convoiul cu căruțele cu coviltir ale cătieșenilor 

și ale tuturor muntenilor de pe Valea Buzăului, spre locurile de arat din câmpie. Seara 

au dejugat pentru popas, la Unguriu, unde era cea mai mare dejugătoare, pentru zeci 

de căruțe. Acolo aprindeau focurile la roata căruței, să-și pregătească mâncare, mai 

apăreau și lăutarii din Cândești și se încingeau adevărate petreceri. Socializau, cum se 

zice astăzi, se legau prietenii, ba chiar era prilej de întâlnire dintre fete și flăcăi din alte 

sate de pe Valea Buzăului și a Pârscovului. Ba, până seara târziu, în jurul focului, se 

puneau la cale căsătorii și nunți.      
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     Sătenii din Cătiaș au petrecut cât au petrecut cu ceilalți, apoi și-au aranjat 

carele și animalele în cerc și se pregăteau să-și facă culcușurile de seară în fânul 

de sub coviltir…La carul lui nea Pavel Simion nu se simțea nicio mișcare…La 

început, au crezut că a tras iar la măsea, dar văzând că se întunecă de-a binelea 

și boii nu-s dejugați,  alarmați, oamenii s-au apropiat de căruța lui, au dejugat 

boii, cineva le-a adus câte o găleată de apă. Erau aproape leșinați de sete. Ba un 

flăcău își dădu cu părerea: „De-aia zbiera sărmanul Joian, de sete, și noi, deștepți 

ce suntem, nu ne-am dat seama, ne-am luat doar cu treburile noastre!” Stăpânul 

murise de mult timp, poate de la prânzul cel mare, dar boii se ținuseră după 

convoi. Golise amărâtul aproape tot butoiașul cu țuică pe care-l luase pentru 

câmp. Ce era să facă sătenii? Nu se mai confruntaseră cu asemenea situație? 

Căruța lui nu putea să meargă mai departe, nici vreunul dintre ei nu se mai putea 

întoarce. Atunci, cel mai bătrân dintre ei, moș Tănase, i-a scos din încurcătură. 

Și-a adus aminte de o poveste asemănătoare cu un sătean de pe Valea Boziorului. 

S-au sfătuit consătenii între ei și-au hotărât să întoarcă, dimineața, la plecare, 

înapoi carul cu boi cu tot, le-au dat direcția și câteva bice și s-au bazat pe 

instinctul animalelor care știau drumul spre casă. 

     Spre apusul soarelui, fetele din muchie, trebăluind prin curte, aud la poarta 

dinspre gârlă, mugetele boilor. 

     - Făi, Anico, au eu năluciri, ori se aude mugetul lui Mândrilă? I-auzi cum 

pârâie poarta, parcă vor s-o dărâme!  

     - Sunt boii noștri, țață! zise Joița. Hai degrabă să vedem ce s-a întâmplat! 

Ce-o fi pățit tata de s-a întors, Doamne ferește!, se miră plină de presimțiri negre. 

     - Uite-l răstignit în fundul coviltirului cu burta în sus. Iar a băut, iar boii au 

luat-o îndărăt, spre casă... 

     - De unde, surioaro, e rece ca pământul! 

     Bocete țâșniră în noapte în jurul căruței. 

     -Lume bună, săriți, a murit tata! 

     Una câte una se aprinseră luminile pe la casele vecinilor, apropiindu-se sfioși 

cu lumânările între degete: 

     -Dumnezeu să-l ierte! 

     Și-au îngropat tatăl cu mare jale…Au rămas ele două, orfanele din Coasta 

Lacului. Țața Anica a rămas să gospodărească casa și treburile de pe lângă ea; 

Joița a preluat îndatoririle tatălui: carul cu boi, lucratul pământului de la câmp, 

îngrijitul livezilor, etc. 

     Pedeapsa căzuse nu numai pe  nea Pavel. Fiecare dintre fete și-a pierdut, cu 

timpul, câte un copil de viță bărbătească. Dumnezeu nu i-a iertat nici pe urmașii 

lui… 
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poesis  

Elena Rusen     

    
Sonet de Noiembrie 

 
S-a scris Poezia din care-am muşcat, 

„Poeți stând pe bancă", poezia scuturată din măr. 

Însuşi „Poetul cu sonetul-tenor", 

În Toamna străveche, tot din ea gustat. 

În suflete coapte şi tăceri şi-ntrebări 

Alergau şi zburau printre fluturi pătați, 

Lângă doi muritori, pe-acea bancă uitați, 

Doar un pom mai visa primăveri în culori. 

Am rescris poezia din care-am gustat, 

Am lăsat-o-ntre frunzele-adormite sub măr, 

Am ascuns şi poetul într-un vers-adevăr,  

Scris pe banca străveche, sub mărul, de măr, scuturat. 

S-a scris Poezia... pe suflet, cu pana 

Căzută-ntre noi..., în Noiembrie, Toamna... 

 

 

Îngerul meu, mi-e teamă de moarte 
 

Îngerul meu, mi-e teamă de Moarte,  

dar nu de aceea ce-n două  ne-mparte,  

de strania șoaptă ce vine din urmă,  

de clipa ce trupul ni-l curmă.  

Mi-e teamă de Moartea ce-o creştem în noi,  

ce, ca pradă nu ia răsuflarea, ci noapte și zi ne pălește culoarea,  

se îngroapă în rana ce dospeşte în fire 

răpeşte din noi totala iubire. 

Mi-e teamă că pune în suflet doar vânt,  

Că nu ne mai dă cel din urmă cuvânt  

Mi-e teamă că şterge și ultima urmă  

Şi pune doar Noaptea stăpână la turmă. 
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Remember  

Marin IFRIM 
 

 
 

Lucrare de licență 

 

în grădina cu urzici 

cresc lalele și trandafiri 

grădinarul nu rupe 

niciun fir 

totul e orânduit 

în ritmul providenței 
 
la capătul tijelor verzi 

e jumătate întuneric 

jumătate lumină 

râme și rândunele 
 
dincolo de gard 

pe frunze de dud 

mătasea ridică hangare 

pentru fluturii amiezii 
 
melci ai văzduhului etern 

în cochilii cu blindaj baroc 

lucrare de licență 

încetinind viteza luminii 

 

 

Lumina urcă înapoi în ceruri 
          
pe partea nevăzută a crucii 

ochiul minții privește 

zădărnicia de a înțelege 

efemeritatea obeză 

a timpului 
 
trebuie să existe 

o ușă secretă spre  

somnul din ceas 
 
umbre buruienoase 

tot scormone lumina 

în căutarea unui popas 

din ce în ce mai greu  

de găsit cu ochelarii  

de floarea soarelui 
 
lumina urcă înapoi la ceruri 

într-o retragere haotică 

rănită de ochiul omului  

rău în toate 
 
orbirea de sub pleoape 

coboară spre tălpile iadului 

 

Sub fostele constelații încinse 
 
mersul din tine însuți 

e scurt cât propria-ți viață 

ajunsă la ultima intersecție 
 
nu mai există 

înainte și înapoi 

ci doar o stație facultativă 

un purgatoriu de foc 

între două ape înghițite 

de gurile de nisip 

ale pustiului 
 
supliciile native 

ale speciei au tot ce trebuie 

pentru a crăpa gheața 
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în plante eterate  

crescute direct 

în cerul mat de sub 

fostele constelații încinse 

 

În zori suntem mai mulți 
 
pentru o viață lungă 

nu există secunde în plus 
 
zilele sunt ca zborul 

noaptea se ofilesc 

sub epiderma timpului 

neștiut de priviri opace 
 
în zori mereu suntem 

mai mulți decât 

când am înserat 
 
numerotați unul câte unul 

cale lungă până sub cruci 

născuți din naștere 
 
împerecheri în zbor 

deasupra cimitirelor 

cu puzderii de stele cocsate 

astupă izvoare termale  

cu aburi de aur  transformat 

în țărână vie 

 

Și cu oglinda: trei 

 

noapte golită de  

celelalte culori cu 

visuri transferate 

în alți neuroni 

lângă un bec de  

63 de wați  

stins de amprenta 

care indică 

ambele identități 

ale luminii 

 

om întreg între 

două jumătăți de lumi 

 

timp feliat 

cu viață oscilantă 

în ambele părți 

 

când același lucru 

se întâlnește cu el însuși 

și cu oglinda: trei 

 

Cu focul în gene 
 
aici oamenii nu mor 

niciodată 

doar iarba 

și frunzele 

doar celelalte 

vietăți 

se sfârșesc în 

oameni 

acești mâncători 

de pământ crud 

din tată în fiu 

băutori de lumină 

și întuneric 

băutori de formulă  

a apei înghețate  

sorbitori de nori 

cu focul în gene 

pârjolind  

secol după secol 
în numele unui viitor 

mereu mai incert  

pentru o planetă  
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Extemporal la rezistență umană  

                               Roxana Mihaela Constantinescu 

---------------------------------------------- 
Eram toți uteciști!  

Fie că ne doream, fie că nu, eram incluși în 

organizații solide, unde eram îndemnați să ne 

concurăm între noi. Să ne urcăm unii peste 

alții, să ne călcăm peste grumaz și cu orice 

preț, să fim cei mai buni... 

Și trebuia să fim neapărat disciplinați. 

Tot înainte, pentru țară și popor! 

Vream, nu vream, aveam ședințe, pregăteam 

ceva materiale, studiam materialele 

conferințelor, plenarelor și congreselor, ba mai dădeam și examen din ele, 

câteodată, ne chemau la discuții individuale. 

Într-o zi mă trezesc invitată la o discuție cu președinta organizației de tineret. 

S-a desfășurat în laborator, față în față, noi două. 

La distanța unei tăblii de masă... ne chemau în ordine alfabetică.  

Cum aveam inițiala numelui de familie B, am fost a treia... nu apucasem să 

aflu ce și cum... Cea dinaintea mea spunea că a întrebat-o de o notă mai slabă. 

Era toamna clasei a XI-a. Trecusem printr-o mare traumă.  

Îmi murise tatăl cu zece zile înaintea examenului de treaptă. Cu toate acestea 

luasem admiterea cu a doua medie pe liceu. Din 11 clase rămăseseră trei. 

Deci, cu notele nu avea ce mi se reproșa. 

Concurența fusese acerbă. Îi făcusem față în condiții de stres major. 

Purtam o bentiță neagră, era singura formă de durere pe care mi-o permisesem. 

Doamna mă întreabă ce hobby am, dacă am petrecut o vacanță plăcută.Tac... 

Cum să-i spun că mi-am pierdut tatăl, că mama era bolnavă, că l-am 

înmormântat aproape singură, că acasă era o tragedie, că am mers cu mama, 

toată vara, din doctor în doctor, că facem pomeniri? 

Tac... las ochii în jos. Mă felicită pentru rezultatul obținut. Tac... 

Nu mai conta! Aș fi preferat să ne bucurăm în familie... 

Mă întreabă dacă am planuri de viitor. 

Tac... 

Viața mea era întoarsă pe dos ca un pulovăr pe partea uzată... 

Acolo, eram doi oameni maturi, nu un dascăl și un elev... 

Știam ce înseamnă o sută de lei, știam cât de greu ne descurcam din salariul 

https://www.facebook.com/rconstantinescu?fref=gs&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBw6YuSfMxl6fNqL9rDT_ULGgmbXMcLyMeN-R-LM89g1RPzqSRS55nkBYPC7vE_wjuPIPRTUA9Y4oR7&hc_ref=ARRWfSJCrEXGzguhDYItVcJGHPbiB_OaQbX0cSPKBVFUrWWKSP9XSukl6BNXaFE86Gg&dti=2017336068384295&hc_location=group
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de învățător al mamei, cât costă medicamentele, mâncarea, întreținerea... 

Ce nu știam era dacă visul meu de viitor se mai putea împlini. 

Nu avea ce să mă întrebe.... Ca să umple golul dintre noi, îmi zice : 

- De mâine să dai jos, de pe creștet, chestia aia neagră. 

Uniforma prevede bentiță albă. 

Asta spunea multe. Știa că tata murise. Niciun cuvânt bun, nicio încurajare, 

nicio compasiune.  

Am tăcut... Lacrimile îmi țâșneau fără control. 

Doamna de atunci trăiește. Nu-i dau numele. E octogenară, mă mai întâlnesc 

cu dumneaei. Toată viața mi s-a părut construită din oțel. 

Atunci, recomandarea ei de a mă desprinde de simbolul durerii, a avut forța 

unui cuțit !Și nu a fost singura forma de abuz emoțional..... 

Din 5 iune 1977 lumea s-a schimbat pentru mine. 

Am pierdut definitiv copilăria și am trecut direct în maturitate. Adolescența 

nu a mai existat! 

Tata nu mai zâmbea de niciunde, nu mai deschidea ușa și nu îmi mai aducea 

cărți... 

Conform tradiției purtam doliu... 

Pe 1 august mă trezesc chemată la liceu. Sunt prezentata profesorului Ghiță 

Ion și mi se spune că sunt nominalizată să prezint defilarea de 23 August a 

oamenilor muncii. 

Merg zi de zi, fac repetiții, în soare, citesc liste interminabile, în soare, de la 

8 la 12,00... În haine negre... 

Mama nu se scula din pat, eu eram singurul ei sprijin... 

Nu exista scuză, nici motivație să lipsesc.... 

Pe 22 august sunt chemată la cancelarie.- 

 Mâine să vii în haine deschise, de gală... 

Tremur... 

O rog pe doamna să mă înțeleagă. 

- Nu stricăm sărbătoarea! 

Nu se poate descrie cum am schimbat hainele... 

Și nici cum m-am simțit.  

M-au ars mai tare ca soarele... 

De la tribună, cu microfonul în față, mă auzeam... 

- Iată, trec oamenii muncii de la Întreprinderea Metalurgica, Exprimă 

bucuria celor ce realizează depășiri de plan pentru România și bunăstarea ei. 

Vine și rândul liceului... 

- Iată, trec elevii Liceului ,,Mihai Eminescu,, 

Încep să plâng. 

Și nu am mai putut să spun cât sunt de bucuroși. 
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Profesorul de lângă mine mi-a luat foaia și a continuat. 

Printre dinți a spus: 

- Cine te-o fi propus să vii dacă nu ești în stare să te stăpânești? 

Ani de zile,  vacanțele erau întrerupte abrupt. Repetiții interminabile! 

Se făceau pe stadioane, pentru spectacole de 10-15 minute. 

Ani de zile familiile ne făceau costume... rochii albe, costume populare, 

rochii roșii, ne asigurau accesorii... coșuri cu flori de plastic, pămătufuri din 

staniol, ramuri înflorite, mingii, cercuri și ce se mai impunea. 

Tenișii albi, chinezești erau încălțămintea verilor noastre. 

Din 1 august până pe 23 eram pe străzi, nemâncați, fără apă.  

Era sacrificiul nostru față de țară și popor... 

Și acum aud strigătele profesoarelor Teodorescu, Costea,Voicu: 

- Sus, jos, stânga, dreapta ! Ce muncă titanică și pentru domniile lor. 

În 1976 a venit Ceaușescu în persoană, pentru sărbătorirea a 1600 de ani de 

la atestarea documentară a Buzăului. 

Am fost acolo, în primul rând, la dezvelirea obeliscului, din Crâng... 

Nimeni nu poate să-și închipuie prin ce chinuri am trecut. 

Ni s-au impus niște reguli de vestimentație, printre care și pantofi negri, cu 

toc de 4 cm, cu baretă.  

Cum eram multe, nu s-au găsit atâtea perechi. 

Mama mi-a luat, la disperare, o pereche, cu 1/2 număr mai mic. 

Sculată de la ora 6,00, pe drumuri, i-am purtat până pe la 17, 00... 

Nu se știa pe unde intră coloana de mașini. Ne-au dus mai întâi prin zona 

industrială, apoi pe stadion, apoi în Crâng, apoi am făcut drumul până acasă. 

Picioarele s-au umflat, pantofii m-au ros, au apărut bășici pline cu apă, apoi 

s-au spart, apoi a ieșit sângele, mi-a pătat șosetele albe.. 

M-am întors acasă, mai mult moartă decât vie. 

A fost tributul dat unei organizări în care noi nu contam. 

Am stat atunci, în picioare, toată ziua, fără apă, fără mâncare, fără acces la 

toalete, târâți pe trotuare, în căldură, fără pauză. 

Azi, elevii protestează.  

Noi nu puteam îndrăzni... 

Eram uteciști! 
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poesis  
Corneliu Vasile 

 

Posibilitate 
 

Profesorului îi ieșeau toate pe dos: 

nu găsea cartea cu demonstrații 

de aspirații și conduită 

aparatele din laborator nu mergeau 

din cauza unui șurubel pierdut 

mecanicul intrase în concediu 

experienței cu energie solară 

îi lipsea ceva din cauza norilor 

animale preistorice începuseră 

nu numai să apară 

prin răzlețe spații mlăștinoase 

dar chiar să se amestece 

cu speciile actuale 

încât nu mai știai dacă 

un stol de grauri e un stol de grauri 

sau un dinozaur plutind la orizont 

nici dacă la semnalul convenit 

apăruse delfinul inteligent 

sau se declanșase fenomenul 

similar marii glaciațiuni... 

Profesorul însă nu se descuraja 

Arta știința sau meseria lui îl purta 

cu mult înainte în viitor 

de unde i se părea că actualitatea 

vine încet 

dar era supărat din pricină că 

nu mai putea fi ajuns 

între el și realitate 

se interpusese un nor negru 

care putea să se prăvălească 

uriașă ciupercă 

târând în neant 

toate regnurile contemporane... 

 

Ieșirea din adolescență 

 

Lumea devenise un degetar, 

la picioare îmi stăteau 

coralii, gheața din peșteri, 

nodul gordian, capitala atlanților, 

Niagara, polii magnetici, 

Viața pe Marte, fauna junglei, 

Tăblițele de la Tărtăria, 

râsetele eschimoșilor și celelalte 

șapte sute șaptezeci și șapte 

de minuni ale lumii. 

Dar acum când știu 

cu cea mai mare exactitate 

cât mă desparte de fiecare 

toate aceste linii 

prins în plasa mea de păianjen 

cu un loc bine stabilit, 

cu un rol de aproape o viață, 

dincolo de între 23 și 65 de ani, 

acum când le  știu 

mă pregătesc să strig, 

să se audă în copilărie, 

că nu mai sunt acela  și gata. 
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Petruța Niță 
 

neudatele ploi 
 
Peste cenușa orelor de singurătate 

treceai cu pasul timpului grăbit; 

popasul tău era doar în tristețea mea  

țesută-n mătasea nopților tăcute 

în care îmi număram visele 

ținând luna captivă într-o ploaie otrăvită din     

                      ochii mei; 

liturghia vântului pufnea din când în când  

amărăciunea orelor în așteptarea ta, 

în timp ce-mi alergam gândurile  

peste pereții schimonosiți de chipuri 

(chiar și Dali mi-ar invidia arta din culorile visării) 

Îmi strâng absolutul absenței tale 

și-l împletesc cu paroxismul depărtării de tine; 

zilnic mă prezint în fața zorilor  

ca un nou-născut ce tocmai a descoperit libertatea, 

iar în loc să țip ori să plâng, 

îți rostogolesc silabe într-un poem de dor 

care mușcă aerul ce mă sufocă și mă sfâșie.  

Și astfel, trăiesc așa... fără tine... 

cu țipătul ștrangulat și atârnat de dimineți,  

cu misterul durerii care naște alte dureri 

de unde-mi izvorăsc ulcioare zvârcolite de ploi; 

Fantomatice ploi, neudatele ploi?  

Nici eu un mai știu ce sunt. 

 

 copil în brațele mele 
 
când mă privești  

și tu și eu atingem Cerul 

ne mângâiem pe creștet toate durerile facerii 

eu - de prunci care-și iau zborul 

tu - de cruci care ne zidesc pașii 

suntem două amazoane care-și călăresc destinul  
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pe cai neîmblânziți  

alergăm prin sălbăticia florilor de pâine  

aruncând pietre de grâu nedospit 

copitele noastre sunt săgeți de foc 
peste pământul care cerșește mereu oase 
tot mai multe oase 
cenușă tămâie și amintiri... 
ești singurul liant între cer și pământ 
în tine toate păsările își rătăcesc ploile 
pescarii din ochii tăi scot soarele 
și abia acum înțeleg de ce dunărea 
este mereu inundată în lumină 
în anii cei mai tineri ți-ai alungat frica din oase 
din albastrul verdelui de sub pleoape 
ți-ai croit umeri pe care am urcat  
mi-am sprijinit și odihnit pasul 
tu știai că este urcușul cel mai greu 
eu nu știam că este cel mai ușor 
iar când îți văd un zâmbet rătăcit de câte-un dor nerostit 
îmi amintesc că prin oasele tale  
trec azi numai dureri care se sting în trecuta copilărie 
eu - pruncul de care te țin legată 
tu - mama de care nu mă mai satur să te privesc dormind  
copil în brațele mele 

 

 tu mergi la culcare 
apele cerului  

se dizolvă în gri…  

tu, mergi la culcare! 

eu frământ cozonacul  

auriu şi pufos, 

cu nucă - aşa cum îţi place. 

pleduri matlasate 

îţi vor ţine cald până-n zori 

când voi veni lângă tine, 

aruncată într-un somn iepureşte.  

mergi la culcare!  

eu am hăinuţe de călcat 

până când,  

sprijinită de coate, 

mi s-ar închide pleoapele. 

lacrima e tot acolo 

unde s-a născut, 

odată cu tine,  

tu, mergi la culcare, 

mâine să nu fii obosit! 
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RAMONA MÜLLER 

 

hainele ne poartă destinul 
 
pentru că azi noapte am purtat 

mult prea mult negru 

dimineaţa am hotărât să-mi triez 

îmbrăcămintea 

şi ca o orice femeie nechibzuită 

îmi caut neuronii în altă parte a planetei 

numai în dulap nu îmbrac 

halatul chinezesc adus de un fost vecin 

prin anii 90 de la turci 

dragonul scuipă flăcări degeaba 

părul meu nepieptănat se descurcă oarecum doar la aroma cafelei 

mai  în glumă mai în serios 

anotimpurile sh stau frumos aliniate de versace 

sub o ultimă privire de adio 

lenjeria mov torturată de dorinţă 

îmi înapoiază cu dărnicie 

sex appealul nopţilor de amor 

şi săruturile fierbinţi primite în hoteluri anonime 

 

îmbracă-te 

dezbracă-te 

strecor piciorul drept prin cracul jeanşilor wrangler 

tocmai ca să nu pierd echinocţiul toamnei 

de culoarea înghetaţei cu migdale 

aluniţa de piciorul stâng iese la iveală 

prin fereastra vânătă a blugilor 

este singura mărturie a timpurilor 

în care coseam rochii pentru păpuşile arădeanca 

şi singurul meu dressing era căsuţa pentru păpuşi 

 

îmbracă-te 

dezbracă-te 
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trebuie să îmi schimb tricoul vopsit în era hippy 

cu un t schirt albastru 

încă un zâmbet mă reîntoarce în oglindă 

bravo ai stil 

câte vieţi am târât printre decolteuri şi cloşuri dansante 

câte vieţi am trăit într-un singur sens 

de câte ori am tras fermoarul zorilor 

dându-mi jos fusta când 

ea însăşi se croia după propriul tipar 

întotdeauna visurile mi-au fost mai mari cu 3 numere 

dar ce mai conta 

pălăria îşi întindea mereu borurile până în orizontul apropiat 

cu toate că ea rămânea agăţată în cuier 

în ideea de iubire 

buzunarele neputincioase oftează la scadenţă 

poate am greşit uneori 

ar fi trebuit să îmbrac mai des 

cămaşa albă cu miros de busuioc 

şi să port a indiferenţă manşetele suflecate 

sau poate era  mai cuviincios să umblu 

cu mănuşile cu inseraţii de coji de lumină 

pentru ca mângâierile să prindă rădăcină 
 
genunchii rupţi mă aleargă 

spre o femeie ce îşi calcă umbra în picioare 

umbra ei nu poartă haine 

dar se descompune în ţipetele oglinzilor 

dacă există o maşină de cusut destine 

atunci fiecare haină dintre noi ar avea circumstanţe atenuante 

şi ar deveni inutile atacurile de panică 

pentru ciorapul rupt şi remaiat 

câte invidii au trecut pe această stradă 

descheiată până la ultimul nasture 

termitele asfaltului macină durerea 

tălpilor guban şi 
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suprimă exagerarea  pantofilor cu tocul cui 
 
la marginea apelor 

mi-am dezlegat şireturile teneşilor chinezeşti 

şi nu m-au interesat părerile şifonate ale cârcotaşilor 

îndrăgostită fiind 

am renunţat la corset 

de data aceasta rochia înflorată mă strângea în braţe 

iar eu ameţeam de atâta rotire 
 
am rămas aceeaşi 

chiar dacă hainele mele au plecat mai departe 

poate pe fluvii neterminate 

poate au ajuns în case cu miros de busuioc 

sau poate stau amânate pentru zilele de sâmbătă 

poate cineva se înfăşoară în fularul tricotat de mine 

să îi ţină de cald în gara înzăpezită 

poate o mamă îmbracă hainele mele 

aşa cum îmbraci un poem câţiva ani 

pe aici au trecut albele ploi şi eşarfele mele de joi 

purtate neglijent printre ceilalţi 

la încheietura anilor am rămas aceeaşi 
 
şi dacă îmbrăcămintea  nu face omul 

atunci în mod cert 

  hainele ne poartă destinul              

  cu eticheta la vedere 
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Alexandru Pripon 

 

Paharnic 
 
Ideea distilată într-un târziu amarnic 

Trăiește prin pustiul cuvintelor din zori, 

Când cugetul devine doar servitorul harnic 

Propus spre înhumare în curte, printre flori. 

 

În amintiri, nimicul e înțelept și darnic, 

Smulgând văpăi din umbre și din tăceri fiori, 

Ideea distilată într-un târziu amarnic 

E prea puținul luptei pierdute. Uneori. 

 

Iar spiritul devine doar un zgârcit paharnic, 

Turnând în cupe vorbe și presărând rumori. 

Îl bănuiesc, adesea, că e un snob fățarnic, 

Căci ține la păstrare, doar pentru dansatori, 

Ideea distilată într-un târziu amarnic. 

 
 

Limpedea povară 
 

Și niciodată n-o să fie vară 

După acest apus târziu de soare, 

Vom povârni imaginea solară 

Până la prag de proaspătă uitare. 

 

De-acum încolo, veșnic va fi seară 

Până în alte zări pustii, amare, 

Și niciodată n-o să fie vară, 

Oricât de cald va fi, în așteptare. 

 

Am părăsit speranțele afară, 

Am descălțat delirul la intrare, 

Ne-am transformat în limpede povară, 

La adăpost de dubii sau mirare, 

Și niciodată n-o să fie vară.
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PENEŞ – O familie de poeţi: NICOLAE, GABRIEL 

şi ADRIAN OVIDIU 

 
Nicolae 

Peneș 
   
 

 

 

 

 

 

Nu ți-am promis 
 
Nu ți-am promis nici luna, 

 Nici stelele în dar 

Nici soare, nici luceferi 

 Și nici un vers măcar 
 
Nu ți-am aprins cu vorbe 

 A dragostei scânteie 

Nu te-am urcat în slavă 

 Ci te-am lăsat femeie. 
 
Și nu ți-am spus nici vorbe 

 Cu iz înșelător 

Ci cald și simplu-n treacăt 

 Mi-a fost atât de dor... 
 
Și astăzi, când în urmă 

 Privesc la câte-au fost 

La fiece mișcare-ți 

 Găsesc atâta rost. 

Că fiecare vorbă de-a ta 

 E-o-nțelepciune 

Și-n urma ta, iubito, 

 Cresc florile minune 

De-ai ști că numai ție 

 Ți se închin-anume. 

Și-atâtor – altădată- 

 Mișcări stângace, reci 

Găsescu-le azi rosturi 

 Prin mintea mea când treci. 
 
N-ai ani prea mulți, iubito, 

 Dar ce minune nouă 

A zămislit natura 

 Cu brațele-amândouă! 
 
Dar peste frumusețea-ți de ani 

      mărgăritare 

Și-a revărsat natura 

 Atât potop de soare! 

Și-nțelepciunea vie 

 Ți-a dăruit-o-n faptă. 

Frumoasă ești ca Venus 

 Ca Pallas înțeleaptă 
 
Și totuși niciodată 

 Nu ți-am promis în dar 

Nici soare, nici luceferi 

 Și nici un vers măcar. 
 
Dar tu – o știu prea bine – 

 Le-ai moștenit pe toate 

C-ai sufletul asemeni 

 Oglinzilor de ape. 

Curată ți-e făptura 

 Și sufletul ales 

Pentru întâia oară 

 Ți-aș închina un vers... 
 
Iar versul meu, iubito, 

De n-o să-ți placă ție 

 Aruncă-l, poezia 

O port în mine vie.  
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   Gabriel Peneş 
 

 

 

 

 

 

 

          

 
Ei spun 

 

Ei spun că albu-i negru, noaptea, zi  

Ei spun că râdem doar atunci când 

plângem  

Ei spun că ceru-i vaiet de pământ  

Iar dulcele, amar ce-n suflet 

strângem.  

 

Ei spun că frigu-i astăzi fierbințeală  

Ei spun că stânga-i mâna mea cea 

dreaptă  

Că soarele e luna ce-asfințește  

Iar sus e doar abisul ce ne-așteaptă.  

 

Ei spun că binele e răul la-ndemână  

Ei spun ce spun, eu nu-i ascult, 

nebunul,  

Lumina scade-orbind privirea clară  

Nepieritor rămâne-va doar fumul. 

 

Vechile vii 

Sătulă de zbucium, bătrâna cărare  

îşi caută rostul în vechile vii,  

departe de munţii ascunşi în uitare,  

de urşii prea lacomi, de lupii prea vii  

În cana ciobită îşi toarnă azi mustul,  

albastru e-n ceruri, albastru-n 

ciorchini,  

sorbindu-l cu gura amară de gustul  

trecutelor vinuri din ramuri de spini.  

 

Doar lampa la poartă o lasă aprinsă  

când noaptea aruncă priviri de-

Absalom,  

prin bezna spre lumea de-acum 

necuprinsă  

să-şi caute calea spre vii un alt om. 

 

Adrian Ovidiu Peneş 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zăpadă  tânără 

Zăpadă tânără ți-e viața 

Iar plângi discret pe-un șevalet 

Și-o primăvară-ți șterge fața 

Cu lacrima ce-o porți în piept 

Și suvenirul din privire 

Îl ai în orișicare gest 

Iar sufletu-ți încet oftează 

În pânza vremii – un protest. 

 

Iubire  pasăre  de  lut 

Mi-e pasăre de lut astăzi iubirea 

Ce zboară prin al toamnei trist cuvânt 

Ne tulbură pe rând nemărginirea 

Și ne îmbrățișăm c-un ultim cânt 

O zbatere de timp ne e văzduhul 

Și poarta s-a închis în urma mea 

Deschide-o azi, supremă alinare 

Să pot sorbi din nou lumina ta. 
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Nicolae Grigore Mihăescu- 

Nigrim - 150 
                        

 Mihai  SĂLCUȚAN  
 

      În anul 2021 s-au împlinit 150 de ani de la naşterea 

lui Nicolae Grigore Mihăescu-Nigrim şi 70 de ani de la 

trecerea sa din viaţă, momente de comemorare 

favorabile readucerii în atenţia contemporanilor a 

complexei sale personalităţi.  

     Nigrim a văzut lumina zilei într-o zi de duminică, la 19 martie 1871, în 

satul Gura Sărăţii, comuna Merei, judeţul Buzău şi a închis ochii pentru vecie 

tot într-o duminică (!), la 11 noiembrie 1951, în Bucureşti. Meleagul unde s-

a născut şi a trăit se învecinează cu Pietroasele, aşezare în care a fost 

descoperit cel mai important tezaur al românilor, „Cloşca cu puii de aur”, şi 

cu Sărata Monteoru ( în trecut, Fundul Sărății) , locul de unde a fost scoasă la 

lumină cultura epocii bronzului care îi poartă numele, de o excepţională 

valoare naţională şi europeană.  

     Personalitate complexă, Nigrim a fost licenţiat al Facultăţii de litere şi 

filosofie din Bucureşti, doctor în filosofie şi litere al Universităţii de litere şi 

filosofie din Bruxelles, doctor în ştiinţe sociale şi politice al Facultăţii de 

sociologie şi filosofie din Paris, profesor, sociolog, eseist, nuvelist, poet, 

epigramist, romancier, dramaturg, memorialist, editor, publicist, traducător 

din franceză şi engleză, compozitor.  

     În 80 de ani de viaţă a construit şi lăsat în urmă, cu amprentă personală 

puternică, sortită a dăinui peste vremuri, un bogat patrimoniu de valori 

spirituale care au contopit trecutul cu prezentul şi au făcut ca timpul şi spaţiul 

să dispară. O carte de vizită impresionantă, a unui om ce a  reuşit să ridice 

harul cu care a fost înzestrat la demnitatea unicităţii. Iar măiestria de a fi unic 

este una dintre cele mai rare şi delicate esenţe umane ce ascunde un mister 

greu de pătruns.  

     Calităţile intelectuale şi scriitoriceşti cu care a fost înzestrat, opera variată, 

consistentă şi măiestrit construită i-au creat o binemeritată popularitate în 

epoca sa iar posteritatea, cu firească recunoştinţă, l-a aşezat în panteonul 

culturii naţionale.  

     Pentru a urca pe culmile gloriei a muncit cu perseverentă şi convingere, 

singura cale prin care fiinţa omenească poate fi înnobilată. Izvorul reuşitelor 
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sale a fost originalitatea, care nu înseamnă neapărat noutate, ci inteligenţa de 

a transforma comunul în deosebit, ştiinţa de a şlefui talentul şi a-l 

metamorfoza într-o plăsmuire inedită.  

     În istoria epigramei româneşti Nicolae Grigore Mihăescu-Nigrim este un 

nume de referinţă, care aduce către zilele noastre un original şi îmbietor 

parfum de epocă. A făcut parte din pleiada scriitorilor preocupaţi de afirmarea 

statutului literar al epigramei şi contribuţia la menţinerea acestei specii a 

poeziei lirice în actualitatea beletristicii primei jumătăţi a secolului XX a fost 

una semnificativă.  

     Nigrim a abordat atât forma consacrată a epigramei, catren cu poantă, cât 

şi epitaful, cunoscută subspecie a acesteia. Temele, extrase din universul 

cotidian, sunt variate şi au, preponderent, conținut satiric sau umoristic. 

Formulele artistice autentice, armonia interioară a versului, ineditul 

poantelor, au construit o operă epigramatică valoroasă. Inteligenţa vie, 

erudiţia, observația fină şi realistă, simţul critic, capacitatea de exprimare a 

ideilor în mod concis, verva scânteietoare, au pus în evidenţă iscusinţa 

creatoare, umorul nativ cu care a fost înzestrat.  

     Epigramele maestrului Nigrim izvorăsc din spirit și din inimă, reușesc să 

învioreze și să înveselească cititorul, sunt omnivalabile. În cele patru versuri 

ale catrenelor a reuşit să surprindă esenţa realităţii supuse observaţiei şi să o 

redea cu umor bine definit şi atitudine intelectuală curajoasă. Doctor în 

filologie, a stăpânit virtuţile limbii române care i-a dăruit posibilităţi de 

exprimare diverse şi nuanţate, atributul de a fi expresiv, totdeauna stăpân pe 

situaţie, de a se remarca prin rafinament. A folosit cu măiestrie calităţile şi 

puterea vocabulei, mijloacele oferite de lexic şi subtilităţile acestuia şi a 

obţinut efecte umoristice de succes. A înţeles ca nimeni altul adevărul potrivit 

căruia talentul şi inspiraţia nu sunt suficiente epigramistului, că trebuie să 

existe şi un sens al creaţiei care să o pună în evidenţă şi să-i sublinieze 

originalitatea. Vivacitatea fermecătoare a minţii sale a creat o operă preţioasă, 

incontestabilă, inclusă în toate antologiile şi culegerile de gen ale ultimului 

secol, fapt ce i-a asigurat gloria şi dăinuirea literară. 

     Nigrim a întreţinut un îndelungat şi răsunător duel epigramatic cu Cincinat 

Pavelescu. Confruntarea dintre cei doi a trecut de 20 de epigrame, unele fiind 

editate în volum iar altele au rămas numai în periodice, îndeosebi în „Flacăra” 

anului 1912, dar se apreciază că foarte multe catrene au fost pierdute.  

     Lumea epigramei cunoaşte o permanentă confruntare şi scopul luptei nu 

este răpunerea celeilalte părţi ci doar contrabalansarea reciprocă, stabilirea 

unei situaţii cât mai apropiată echilibrului, singurul prielnic progresului 

omenesc. Competiţia cu altul este expresia libertăţii de opinie şi de exprimare, 

a dialogului intelectual totdeauna necesar şi folositor ce ilustrează atitudinea 
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de toleranţă faţă de modul de gândire al adversarului. Din punct de vedere al 

vocației creatorii de epigramă sunt egali, ei sunt diferențiați de propriile 

aptitudini și mijloace în conceperea și punerea în operă a ideii (poantei) de 

promovat. Amprenta personală, afectivă și volitivă, conferă caracterul 

original, ireductibil, al produsului epigramatic, conceput și elaborat în 

interioritatea autorului. 

     Cincinat, condus de un spirit neastâmpărat, guraliv, vorbind mult, uşor şi 

totdeauna sub imperiul ultimei întâmplări în scopul obţinerii unui efect de 

moment asupra auditoriului, a creat epigramă spontan şi duelând cu alţii, de 

multe ori fără a fi neapărată nevoie, urmărind ţinta cu o încăpăţânare agravată 

de o vădită răutate.  În societate omul războinic, pregătit a scoate mereu sabia 

din teacă, cum a fost perceput în cercurile pe care le frecventa, se bucură de 

o faimă exagerată, mai mult înşelătoare.  

     Nigrim, e reprezentarea ontologică a unui mediu curat, robust, frumos, 

romantic. Discret, a preferat să vieţuiască retras într-un cuib de lume ascuns 

printre dealuri mirifice, înconjurat de păduri fermecate, de vii mustind de 

viaţă, de livezi înmiresmate, altfel spus în liniştea şi pacea pe care ţi-o dă 

mediul genuin, acolo unde gândurile sunt mai limpezi şi mai adânci decât 

însăşi izvoarele iar vraja arderii timpului se pierde în adâncul universului. Cu 

asemenea înclinaţii sufleteşti a stat departe de mişcările intelectuale, s-a 

exprimat mai rar în public, totdeauna scrupulos, măsurat şi doar din 

convingere, fără dorinţa de a ieşi în evidenţă cu orice preţ, de a părea 

strălucitor în faţa auditorului, iar meritele sale au avut numai de câştigat, sunt 

cu atât mai preţioase. 

     Opera epigramatică a lui Nigrim nu se rezumă numai la confruntarea cu 

Cincinat Pavelescu, cu fratele acestuia, Ion Pavelescu şi cu nepotul lor Mircea 

Pavelescu, este mult mai vastă şi de înaltă calitate, adevăr ce a atras atenţia 

contemporanilor care l-au luat la ochi pentru a lansa săgeţi cu vârfuri înmuiate 

în cucuta invidiei şi a trufiei. Numărul mare de personalităţi care şi-au folosit 

puterea creatoare pentru a-i arunca mănuşa reprezintă recunoaşterea valorii 

sale şi un adevărat certificat de calitate pentru opera sa.  

     În secolul televiziunilor şi al publicațiilor aservite intereselor comerciale 

conjuncturale care, în goana neostenită după rating şi după cititori, 

promovează cu obstinaţie pseudocultura, falsele modele umane şi creaţiile 

lipsite de esenţă, al Internetului ce propovăduieşte globalizarea şi relativizarea 

valorilor culturii naţionale, Nigrim poate fi o paradigmă călăuzitoare.  

     Cei care cunosc şi recunosc personalitatea lui Nigrim şi calitatea operei 

sale au datoria de a preda generaţiei actuale, îndeosebi tinerilor, potirul cel 

plin cu harul marelui înaintaş din care să se împărtăşească, fiecare după 

educaţia şi chemarea lui, pentru a trăi bucuria comuniunii sufleteşti care 
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conferă sentimentul fortificării propriei identităţi. Astfel, va fi deschisă o 

fereastră către ființa interioară, prin care va pătrunde acea stare de spirit 

fluidă, imponderabilă, plină de mister, care pune în lumină diversitatea 

infinită a culturii neamului, care nu poate fi încorsetată de nimeni şi de nimic. 

 

 

Omagiu adus lui Nicolae Grigore Mihăescu-Nigrim 
                       (19.03.1871 – 11.11.1951)  la 150 ani de la naştere 
   

Eternul Nigrim  
 
Viaţa e izvor ce curge 

Între maluri hărăzite, 

Nu ai când şi cui te plânge, 

Toate sunt cum sunt ursite. 
 
Într-o barcă rătăcită, 

Pe-ale valurilor creste 

Vrem o apă liniştită 

Cu nemărginiri celeste. 
 
Existenţa-i trecătoare, 

E adevăr ce toţi îl ştim 

Iar în trista ei vâltoare, 

Rar de asta ne-amintim. 
 
Cu chipul îngeresc, Nigrim 

Cu moartea pe moarte călcând, 

Ni-i măreție și sublim 

Şi ni-i alături când și când. 
 
Iar de-l alegem ca model 

Şi doar la dânsul ne gândim, 

Vom adormi târziu, altfel, 

Şi ne-om trezi… lângă Nigrim! 
 

 

 

 

 

De la egal la egal  

La miez de noapte plouă perseide  

Şi-n clar-obscurul rece şi pustiu,  

Cu gândul la Nigrim, voiesc să ştiu 

De sunt cumva şi picături acide, 
 
La fel ca poanta marelui zefliu 

Când Cincinat, cu zâmbete perfide, 

Îl provoca la lupte fratricide 

Gândind că-n faţă-i stă un ageamiu. 
 
La nimeni n-a rămas Nigrim dator 

Şi-a folosit săgeţile aspide 

Când insolenţa fuse agresor… 
 
Azi inima irumpe-n bucurie 

Că cititorul, drept judecător, 

I-a condamnat, egal, la veșnicie! 

 

Culmi 
 

Inspirat, cu scris măestru 

Nigrim, ajuns la apogeu, 

În eseu a fost maestru 

Şi-n epigramă corifeu. 
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poesis 
Aurel Anghel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Țara poeţilor 
Suntem o ţară de poeţi 

În primul rând de Eminescu 

Suntem o ţară de culori 

În primul rând de Grigorescu 

Suntem un sunet de cristal 

Şi-n primul rând suntem Enescu. 

Iar peste vremi suntem arcuş 

Ce niciodată nu se frânge 

O ţară cu un dor ce plânge 

De-aceea noi vom fi Brâncuşi. 
 

Steaua mea 
Steaua mea n-a apus 

S-a învățat cu locul ei 

Pe cer o zăresc din orice ungher 

al cuvântului Stea. 

O zăresc cel mai bine 

În sufletul meu 

În zile senine 

O zăresc bucuroasă 

În bradul de Crăciun 

la mine în casă. 

steaua mea este Ea. 

 

Vin stelele 
vin stelele către noi 

să ne aducă ultimul dram de lumină 

ambasadori satelizând 

dând cu capul de zidul tungus 

lasă semne 

pregătiți-vă, oameni 

căutați lumina în voi 

universul creat 

acolo fără să știți 

 

 

Cad stele 
de-atâta cădere de stele 

cerul are nevoie de implant 

stelele cad în neant 

cerul acoperă visele mele 

văd căzând steaua mea 

pornită dintr-o altă viață 

Ursa Mare adună stea cu stea 

le-nșiră pe-o ață 

a prins din greșeală un dor 

l-a făcut călător 

l-a prins în șiragul de stele 

împreună cu visele mele 

nerostite nicicând 

viața mea e încă la rând 

așteaptă binecuvântare 

să se nască 

cuvânt nou ca o stea 

aprins pe o bucată de iască. 

 

A fi 
De-a toate cele mă jucasem 

Într-o zi m-am jucat 

de-a conjugarea verbului a fi. 

Pe potecile mele 

Conjugând a fi 
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Adunam stele 

Erau bucuroase 

că sunt pe pământ 

oameni care se joacă cu ele. 

sufletul era o strună dezacordată 

stelele erau deja cai, 

Am încălecat pe una din ele 

celelalte pe neales stele 

s-au adunat,  

fie rariţă fiind 

fie car 

fie lebădă 

pe marginea de hotar la nadir. 

Steaua mea călătoare 

m-a trântit fără milă 

am apucat proţapul carului Mare 

ceream disperat îndurare 

în zare 

alte stele conjugau și ele 

cel mai mare semn de-ntrebare 

sunt, eram, fusesem,  

Doamne, ce voi fi oare? 

 

De sus mai căzuse o stea 
M-am văzut azi-noapte-n fântână 

Aveam chipul crispat, obosit 

Mă ţineam cu mama de mână 

Şi pluteam pe un câmp nesfârşit. 

Nu vorbeam, ne plimbam în tăcere 

Jocul cuvintelor se sfârşise. 

Prinsesem putere,  

Ca un cuvânt dintr-o carte de vise. 

Eu voiam să ne-ntoarcem acasă 

Vedeam satul nostru în zare 

Maica mea tot mai frumoasă 

Ţinea linia unei raze de soare. 

Hai cu mine, copile, nu plânge 

Te voi scăpa de orice patimă grea 

Din cer mai căzuse o stea 

Câmpia se umpluse de sânge. 

Am luat în mână o sapă 

Am săpat, am dat de nisip 

Căutam. În oglinda de apă 

Săpasem adânc în propriu-mi chip. 

 

Luminițe din cer 
Coborâte pe orașe, în piețe 

Sunt ochii de înger 

Stele ce nu pier 

Au sosit să ne-nvețe 

Strălucirea prin cinste, onoare. 

Acum când scriu 

Ceva în adânc mă doare 

Sunt luminițele stinse 

De câte ori au fost aprinse 

Să stau drept în fața furtunii 

Să aprind cu ele rădăcina minciunii 

Acum 

Acolo sunt doar spații 

Locuri goale așteptând vibrații 

De aducere înapoi 

A luminii în noi 

Scriu să încropesc bucurii 

De întoarcere în adâncul meu 

Adevărul, lumina 

cuvintele din  poezii. 
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Aurelian Mareş 
De ce taci, Doamne 
 
De ce taci, Doamne, de ce n-auzi ce spun 

De ce mă laşi călcat de  Liberul Arbitru 

Un univers mecanic, ubicuu, strîmb şi  hîtru 

Se-mpreunează jalnic c-o coadă de păun. 
 
Toţi îngerii pe care stai maiestuos şi vrednic 

Nu pot păcatul meu să-l porte, strîmb, în  cîrcă 

Dar sub piciorul Tău stă viermuita hîrcă 

A  robului Adam şi-a Iadului nemernic. 
 
Mă chemi să-ţi calc pe urme cînd urmele nu-ţi laşi 

Vrei crucea să Ţi-o duc, dar ai plecat la Tatăl 

Tu ai luat păcatul neascultării, iată-l 

Cum se strecoară sprinten în flori şi fluturaşi. 
 
Tăcerea–ţi e păvază şi Mila-ţi stă la colţuri 

La mîna mea întinsă e strînsă Mîna Ta 

Stau preoţii tăi vajnici încremeniţi în corturi 

Şi nu m-aud cum urlu nătîng Maranata. 

 

Din humă şi scuipat 
 
Din humă şi scuipat m-ai făurit în raiul  

Din care ca pe-un hoţ m-ai izgonit, de-a pururi 

Am răsucit în tore nenumărate suluri 

Şi veşniciei, încă, tot nu i-am găsit  baiul. 
 
Pe cruce Te-aruncară, bezmetică povară 

Nici Nicodim, nici Iosif nu te-au putut întoarce  

Din rugul Înălţării, din visul ce se toarce 

Din lumea ce se schimbă a nu ştiu cîta oară. 
 
Rămîi sau pleci, credinţa se strecoară 

Pe lespezi mîzgălite de sîngele ceresc 

Şi „ecce homo” zilnic rostit în mod firesc 

Albeşte murdăria a nu ştiu cîta oară. 
 
Nu mă lăsa, Stăpîne, să nu înfigi resteul 

În jugul meu de-a dreapta, căci oiştea o s-o frîng 

Fii fratele din hăis, grumaz ce duce greul 

Căci eu sunt fiul tău, copilul cel nătîng.  
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Căderea continuă, ca o ieșire lină din Timp 
                                                       Călin GHEŢU  

      

 

      Rândurile de mai jos încearcă reconstituirea unui 

fragment al propriului itinerar formativ, de luare în 

posesie a sinelui și de articulare distinctă, chiar dacă sub 

o accentuată stare de crispare, inerentă tatonării prea 

îndelungate, când printr-o distanțare apreciabilă de 

ceea ce s-ar putea numi realitate autobiografică, când 

prin eliminarea oricăror gratii dintre text și condițiile 

producerii lui. 

     Prin rescrierea în mai multe rânduri nu am putut 

parveni la eradicarea completă a unei anumite ambiguități sau a dublului sens, indiciu 

clar că desacralizarea încercată, a propos de unele mesaje, persoane și moduri de 

spunere contemporană, resimțite ca nocive în acțiunea lor socio-culturală, departe de 

a fi desăvârșită, trebuie reluată în “n” variante colective sau de autor. Până când textul, 

păstrându-și eventualele valențe estetice, va părăsi circuitul polemic, prin dispariția 

cauzelor care l-au generat, și va putea fi recuperat și integrat unei serii de texte lesne 

doveditoare ale trecerii imanente a realului în ficțiune și a ficțiunii în real. 

     Înainte de a da drumul paginilor acoperite de semne, autorul asumându-și riscul 

unei receptări mai mult decât iritate, chiar și din partea unor cititori de bună-credință, 

nu mai dorește decât să adauge că efectul ele s-au întrupat din înlănțuirea de răspunsuri 

date diferiților stimuli, continui și acumulanți, ai propriului discurs. în răspăr de multe 

ori, cu trăirile autorului. 

     Și, peste ani, mulțumită celor care astăzi se încumetă să pătrundă cu sinceritate și 

curaj în lumea frământărilor unui quasi-necunoscut, documentul de față poate va fi 

inclus, fără stinghereală, într-o serie fertilă și deschizătoare de noi perspective, alături 

de mărturiile unor mai mult sau mai puțin tineri confrați.  

     Refuzând alinierea îngenuncheată înspre băltite promisiuni și răsărituri bizare.  

     O nouă moralitate, a unui nou om, al nu prea îndepărtatelor noi vremi ce vor veni, 

prin mari furtuni de gheață și cenușă anunțate deja cu mii de ani în urmă de uriașii 

noștri premergători, locuitori ai munților și deșerturilor acestei lumi. Va avea de 

înfruntat și va birui tulburătoare împotriviri ale unor armate bine antrenate in susținerea 

Nefirescului și a Întunericului, a Vanității și a Nemilostivirii, ai căror conductori vor fi 

vrednici de milă, nu de înălțare. 

     Cine va mai avea puterea de a conduce noi revoluții întru recuperarea fruntariilor 

de odinioară, răzlețite în rătăcirile înălțătoare ale poeților și filosofilor acestei lumi ? Și 

eu și tu, Doamnă, știm răspunsul la această întrebare/ 
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     Într-o limpede noapte de martie, înspăimântat de-o umedă sintaxă gângavă, 

răspândită peste liniștea ciudată a unui incert “orășel al copiilor”, de câteva 

difuzoare uitate, am simțit fâlfâindu-mi pe deasupra capului, un vultur cu aripile 

pișcate de frig, anevoie amintind, de o tulbure patrie dinspre care a pornit, ducând 

cu el opreliștile adâncurilor ursite doar scufundătorilor întârziați în apropierea coralilor 

ca în jurul lor înșiși. 

     În acea clipă, pentru prima dată am simțit cum neliniștea polenurilor și apropiatele 

lor fecundări, ca susurul unei reci ape de izvor. îmi mângâiau fruntea îmbrobonată...  

    Astfel aș fi vrut, Doamnă, să încep scrisoarea mea către tine și așa aș fi și continuat-

o, dacă, din nou, o pasăre de noapte nu ar fi țâșnit ca o săgeată curmezișă peste oraș și 

străzile lui argintate... ca atunci când... da, ca atunci când apropiindu-te de mine m-ai 

întrebat:  

    „Strada Ozana, cunoașteți cumva pe unde este?"  

     Îmi reamintesc întruna cum trupul mi-a fost săgetat de o neînchipuită vreodată 

durere, ca un giulgiu viu neîncăpător în carnea mea... 

   „Strada Ozana, da, sigur că da, strada Ozana este...a fost..." 

     O inimaginabilă uimire mă neclintea... "Cum poate, muritoare, atât de frumoasă și 

pură fi"? 

     Și palmele prea obosite și albite de-mpotrivirea nopții... cu tâmpla, măcar, de aș fi 

putut săruta obrajii aceia fluizi învătuiți într-o austeră tăcere. 
 
     Coboară în  mine o pace primejdioasă ca o apă năvalnică ș i nevăzută ! 
 
     Din mari cupe de aur umplute cu vin vechi sorbeam, nestânjenit luându-te de mână.        

     Cum mai ardea sfinxul gravat pe inelul cu aripi de fenicși ... 

     Vântul îmi fura cuvintele prin care încercam să răspund, la fel cum zburătăcea 

frunzele moarte, de sub tălpile rarilor trecători, înspre rigolele străzii... 

     „Strada Ozana e...” .  

     „Nu-i nimic, mulțumesc, am s-o găsesc eu...” 

     Ceruri întunecate și reci coborau în urma umbrei tale. M-am trezit, buimac, 

cumpănind o nouă și crudă lumina! 

Incredibil, multă vreme după aceea, revederea de acum câteva zile, de la Ulmeni, a 

avut darul de a trezi în mine ecoul unor neistovite închipuiri și voci ale unui timp de 

singurătate, de hotărâri și dezmințiri, de mângâiere și ultragiu, secătuire și prea-plin, 

de subminare și izbăvire, lânced și vălmășag, rece și fierbinte... timp cârcel, nefiresc 

de tandru, nemișcat... și, vai, inabordabil. 
 
     Igrasia peretelui se răsucea, se răsucea, tot mai sus și mai sus , acoperind tavanul! 
 
     Dintre coperțile scorojite ale acestui caiet galben, mai scorojite decât zidurile 

vreunei nedemolate străvechi cafenele de provincie, cobor un pod ce se va retopi în 

următoarea pagină albă a textului meu,. De care simt atâta nevoie, înconjurat fiind de 

atât de mulți semeni care mă strigă cu ură "Străinul acela"! 
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     Da, în umbra înaltă a viitoarelor întâlniri, mă găsesc, în sfârșit, întărit în a-mi urma 

calea pe ostenitorul drum promițător de așteptate îndelung victorii, dacă victorie se 

poate numi blândețea unei nopți când eu, simțind gustul depărtărilor străbătute până să 

ajung aici și al celor pe care nu le voi mai afla vreodată, câte un poem se însingurează 

în albul grețos al filei de scris, sporind căldura grelelor falduri ale întunericului din 

geam. Când somnul care mă cuprinde târziu de tot recitându-l, nu e decât o muzicală 

răsfrângere narcisistă peste eul meu diurn. Veioza rămâne mereu aprinsă, lumina ei 

curgând indiferentă, arareori complice, la tresăririle mele, la cel mai mic zgomot al 

vreunui cariu "etern și inconștient".  

     O pedeapsă necunoscută îmi umblă prin ungherele camerei și din rafturi de 

bibliotecă Heraclit, Varrus, Chilon, Lautreamont, Rimbaud și Pound, Elliot și Trakl, 

Eminescu și Bacovia, Blaga și Stănescu cu pași lungi măsoară gerul nisipurilor 

alunecătoare și luminoase. Câte nu s-ar putea spune despre ei... De exemplu, că umbra 

lor prezintă și vicii de argumentare și singurătăți ostile... sau perspective neverosimile 

construite din paradigme obositoare. Cu siguranță, însă, ei nu sunt disprețuitori de zei, 

la nesfârșit refuzând confortul servituților metodice și al efigiilor poleite. Însingurat, 

cutez doar să le ating fruntariile.  

     Femeile, vinul și prietenii sunt niște vestibule părăsite. 

 

Ghiocul e presupus adânc de tot. urma fosilei e primul popas! 

 

     Vorbeam despre victorie, daca victorie se pot numi toate acestea. 

Drum de refugiu și înălțare spre adâncă nebunie sau nemărginită iluzie că voi 

străpunge, înaintea trecerii mele, cerul, că, prin mine, scurgerea vremii se oprește, 

înlesnind triumful lucidității peste panica universală, atemporală. 

 

Compilatori cu har amintesc de frunza de ferigă și de misterul stropului de ploaie și - 

al creșterii umilei ghebe, veriga fugară a străvechiului obicei al vorbirii cu cerul . 

 

    Ca-n urma unei rușinoase înfrângeri, am pătruns cu trufie în spațiul și timpul exilului 

lor. 

    Șaradele universitarilor, binecrescuți și descurcăreți, eludează cu nonșalanță 

rostogolirea clipei, încurcându-se în mapele cu ciorne despre natură și patrie; atât de 

politicoși încât par dansatori de cadril cavaleresc sau fado tânguitor. Ei răspândesc 

din belșug hrană veșnică poeților scopiți și fameni: vagul scepticism și bucuriile 

confuze. Înțelepciunea lor se măsoară în participarea la parade și mitinguri, în 
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bucuria confuză a practicării adulterului, spre picanta provocare și satisfacere a 

curiozității vulgului avid de kamasutrice dileme. 

     Am ales să mă scufund în laguna albastră-verzuie a regăsirii de sine ca-ntr-o 

faraonică iluzie a înstăpânirii mele peste spuma zilelor și a nopților, de nepătruns altfel 

decât prin asumarea tăcerii și cecității Oceanului Etern. 

     Nu te supăra pe mine, Doamnă, dar singurul meu gând este acela de a trasa aici 

conturul desenat de un fluture, în zborul său cutezant pe deasupra unei întinderi 

incendiate ce acoperă păduri dese, fără luminișuri, de la începuturi și până acum, 

înghețată, tăcută și locuită de chipurile celor trecuți și uitați. 

     Nu mă întreba și tu, Doamnă, cum va fi a doua zi după acest vis! 
 
     Nehotărât va mai fi ortografiat numele tău, de nu cumva vei fi pus tu însuți martor 

împotriva ta ! Sau vei scăpa doar cu cenușa umedă aruncată peste ochiul tău. Veșnic 

deschis! 
 
     Mult timp nu vor mai dura aceste strângeri de mână și sărutări mincinoase, 

consumate în înfierbântate culcușuri.  

     Corsajul abia desfăcut lasă urme sângerii în pielea purpurând, difuz ulcerată.  

      Îmi amintesc din nou. Pe înserate, din spatele tufișurilor, voaiariști hulpavi și agili 

trimit, dincolo de canaturi, insuportabile parfumuri și gesturi obscene studentelor 

gălăgioase din căminele recent văruite și salubrizate. Dimineața, aceeași pot fi zăriți 

târându-și pașii spre refugiul încurajant al cozilor la lapte, iaurt, unt și pâine, visând 

apropierea de fesele durdulii ale vecinelor de cartier, sau înghesuindu-se în autobuzele 

spre Tricodava și IMGB, cu gândul la o apoteotică apropiere de țâțele obraznice ale 

vreunei concetățence. 

      Tabloul vremurilor noastre era completat de legănarea în cristaline vocalize 

partinice, căptușite de grei bănuți de aramă și argint, ale "poeților a vates" și ale 

"tribunilor" răsturnați în fotoliile capitonate, în spatele draperiilor grele de catifea, 

învăluiți în duhori tovărășești, de cognac "Napoleon", apă de colonie "Triumf" și, 

neapărat, mahoarcă de Kent american. 

       Zei de carton, atrăgând cu păcatele lor blestemul. 
 
      Potop de ură și dezbinare! Furie și orbire în mase. Prăbușire în întuneric și 

irațional. Vești tot mai rele, de la o zi la alta,  
 
      Îmi duc viața într-o cădere continuă, ca o ieșire lină din timp... Urmele pașilor tăi, 

Doamnă, nici măcar pe ele nu le mai văd! Cu greu abia zăresc degetele care scriu acest 

text... Uf, ceața asta când s-o ridica! 
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poesis 
Constantin FIERARU 

 
  

După urletul ce ne-a alungat pe toți 

îl văd tăvălindu-se în grămada de var 

       printre lopeți și găleți  cu apă 

                      abandonate 

rafalele vântului poartă varul în care 

                        se zbate 

   până sub pleoapele celor alungați 

                        de spaimă 

     într-un târziu îi privesc  corpul 

                          în mers 

                rigidizat după criză 

    statuia comandorului ce s-a smuls 

                      de pe soclu 

     dar un comandor disperat un  

                 comandor înfrânt 

                     o statuie 

       fugită de pe câmpul de luptă 

   noaptea pe „țambalul” din scânduri 

                   negeluite 

          adorm la picioarele lui 

   fixându-i degetul mic al dreptei 

 cu toată ființa adunată în 

                 dantura 

pentru mușcătura ce-i  restabili coerența 

             rotirii galactice 

     în jurul degetului său mic. 

toamna 

ca o ceremonie a ceaiului pe stația 

orbitală 

din gălbenușul păsării-Paradisului 

despre fericire să vorbească doar 

castanii și orgiastica lor nuanță de ocru 

miriadele fluturilor înțepeniți în aer 

străpunși de acele aurorii 

autumnale 

sau salcâmul acoperit de puzderia 

clopoțeilor maronii 

așchia din Bărăgan a armurierului 

originar din stepele Mongoliei 

adus de deportații basarabeni 

un pom cu fructe atât de exotice 

încât nu pot fi gustate decât 

arunci când totul ți se pare pierdut 

veșmintele episcopale din secolul 

trecut 

se dezintegrează în aerul toamnei 

se scurg printre degete 

rămâne rețeaua de fire de aur 

și argint în spirale 

care-au cusut stofa armată 

crochiu nemetalic de lițe fragile 

și trupurile lor s-au făcut praf 

și pulbere 

episcopii și arhiereii 

au rămas doar aceste schelete 

de  odăjdii 

copia sistemului nervos al unor 

dizolvați 

în  lumina toamnei extatice 

&&& 
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iarnă dedulcită la mierea toamnei 

postume 

când se dă dezlegare perelor verzi 

ascunse în beznă în rugi solitare 

sub claia de fân 

să urce  galbenul coconilor de 

mătase 

troienele 

a zece Siberii alunecă pe cer în 

limpiditatea 

Șofraniei 

cu zece Siberii valsează pe cer 

Sofia Maemeladovna 

În amurgul pe care 

 ai vrea să-l privești 

cu ochii de pe aripile fluturelui 

în zbor 

pe nedrept numit „cap de mort” 

pe dealul subcarpatic unde brațul 

sondei petrolifere acoate mure 

din apropierea facerii lumii 

unde alte mure se ascund sub 

coame de frunze 

și gloria clipelor când au stat 

în sulul de flacără neincineratoare 

al dumnezeirii din 

rugul ghimpos 

de unde l-au privit pe Moise 

îngenunchiat 

și cu fruntea prăbușită-n țărână 

un pod rulant 

 

parfumul teilor a trecut meteoric 

a trecut și solstițiul de vară 

cireșele au sfârșit lamentabil 

răvășite de viermi 

doar vișinele rămân inalterabile 

țin la distanță viermii și 

putreziciunea 

cu arome de purpură împărătească 

dizolvată 

în ulei de mosc 

„nuanța vișinei putrede” 

ce afront ce insultă nemeritată 

pentru nuanța amurgului în care 

se topesc Craii de Curtea-Veche 

livada de vișini din jurul azilului 

de bătrâni 

cu asistentele cărând grămezi de 

bandaje pătate cu sânge și puroi 

cărora le dau foc pe alei 

o! de s-ar putea lăsa un pod rulant 

cu bile de vișine incoruptibile 

peste azilul de bătrâni 

să-l mute lin ca în vis 

în țara fără suspin cu atâta verdeață 

și mai ales fără duhoare 

gloria vișinelor 

fără decrepitudine și fără nemurire 

doar  un epitaf cu mireasmă 

de ambră 

scria pe c 

*** 
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Cornel  DIACONU 
 
      N-am să uit vreodată confesiunea unui tânăr 

de douăzeci și ceva de ani. Se întâmpla cu mult 

timp în urmă: 

-„Mi-aș fi dorit, nespus, să am talent literar. Nu 

unul poetic; poate mai curând de prozator. 

Versurile nu mă atrag. Cele de astăzi nu-mi spun 

nimic, iar cele gen Eminescu nu mai au relevanță 

într-o lume depășită de sensibilitate.  

Ce frumos sună: Lacul codrilor albastru/ Nuferi 

galbeni îl încarcă..., comparativ cu: Plec./ Plec, 

căci m-ai trădat./ Prin smoala nopții/ Cărarea-mi 

este luminată de licurici. Desigur, o improvizație 

suficient de expresivă, dar dură. 

     De ce oare – repet – nu am talent literar? M-aș retrage (cam prematur pentru vârsta 

mea, nu?) într-un vârf de munte, să rup orice legătură cu lumea gălăgioasă și... să scriu. 

Colosal!... M-aș trezi dimineața în clocotul naturii – fremătând de viață – și m-aș 

revigora în apa rece a pârâului, care trece zglobiu prin preajma reședinței mele 

montane; mi-aș afunda palmele în oglinda lui de cristal și mi-aș strivi-o pe bustul 

dezgolit, până când răcoarea ei, înfiorându-mi porii adormiți, îmi va reda aerul 

optimist. 

        Nu mă voi supăra pe harnica furnică, oprită o clipă la picioarele mele, parcă pentru 

a-și trage sufletul împovărat de greutatea copleșitoare, nici pe zburătoarea sfioasă care-

mi va șopti discret, potolindu-și neastâmpărul prin crengile copacilor: Las-o în pace! 

Așa este ea, curioasă...  

Mă voi uita îngăduitor la aceste ființe, din păcate atât de vulnerabile, pentru că, totuși, 

eu sunt regele lor. 

        Intru în colibă, după acest mic incident, inerent de altfel, îmi umplu săculețul cu 

tutun, îmi fixez pipa, fumegând, în colțul gurii și, sprijinit într-un toiag improvizat la 

repezeală, plec, luându-mi rămas bun de la coliba prietenoasă, pentru toată ziua. 

      O activitate intensă se desfășoară la tot pasul, după legi stricte, dar total 

diferite de cele... lumești. Privesc cu nesaț în jur, fără teama că pe lângă mine trec 

în grabă șoferi claxonând strident și adresându-mi, amical, un: Boule, uită-te pe 

unde mergi! Traversez un râu sau o potecă ascunsă și     nu-mi mai este teamă de 

fluierul înfiorător al polițistului, care m-ar întreba imperativ, după ce m-a chemat 

la el, mai mult sau mai puțin politicos: De ce traversezi pe roșu, mă’? 
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     Apa e ca un argint viu – un tăvălug de materie lichidă care lovește neobosită în 

malurile albiei, sculptate și ele în fel și fel de chipuri. Doar acele locuri, abia 

perceptibile, care dau impresia de loc plat, îi preschimbă neastâmpărul într-o liniște 

aparentă. 

      În plămânii condamnați la obișnuință, mirosul de verde crud rivalizează până la 

extaz cu relativa extremitate a insuportabilității citadine. 

Revin la covârșitoarea înălțare spre zei; pereții stâncoși ai văii îmi lasă impresia unei 

jertfe a meșterului Manole, poate chiar sentimentul admirării unui templu faraonic. 

     Și din nou părerea că apa dă rost vieții; de fapt ea este viața însăși, viața care erupe 

din munți ca o avalanșă – curată, sinceră și inconfundabilă – și apoi se furișează, 

zdrențăroasă, într-un nestatornic belșug de voluptate, pe cărărui imprevizibile – rostul 

niciodată împlinit al startului spre necunoscut. Această imuabilă obsesie este însăși 

întruchiparea strădaniei lui Sisif. 

      Lupta pentru existență prezentă și aici, poate mai pregnant ca niciunde, este mai 

puțin observabil, cel puțin la prima vedere. Pe mine însă nu asta mă preocupă. Toate 

simțurile îmi sunt ascuțite la maxim, dar nu atât de dureros ca în alte împrejurări 

citadine. 

      Aud, dar nu zgomotul produs de viața cotidian-urbană, ci freamătul pădurii și al 

pârâului, care mă însoțește prietenos în drumul meu singuratic. 

      Văd, dar nu firme sau vitrine, clădiri sau mașini, pietoni sau mici producători, care 

cer, agasant, doi lei pe legătura de usturoi, ci tabloul feeric al naturii, pe care nici Van 

Gogh și nici Ilia Repin – nimeni – n-a fost și nu va fi în stare să-l reproducă în toată 

complexitatea și splendoarea sa. 

      Simt, dar nu împingerile companionilor mei la urcarea în tramvai, sau la casa de 

bilete a cinematografului unde rulează filmul Salariul groazei, ci adierea care mi se 

zbenguie prin păr, răvășindu-l, firele de păianjen întinse, ostentativ parcă, între doi 

copaci, amintindu-mi de superioritatea incontestabilă pe care o are acest minunat, 

desăvârșit gimnast asupra săritorilor la trapez, fără plasă, de la circ. 

Prin coroanele somnoroase, o ploaie de aur cerne văzduhul în culori ireale, de 

basm.            

     Parcă toate parfumurile din lume și-au dat întâlnire aici. Nu sunt ieftine ca ale 

unei fete sărace, grăbind prin Cișmigiu pentru a nu rata iubirea de ocazie a unui 

militar în termen, nici foarte tari și persistente, ca ale unei domnișoare, cocoțată 

pe un scaun cu trei picioare într-un bar de noapte și nici supărător de dulci, ca ale 

unei doamne de 70-80 de ani. Sunt o combinație fericită, pe care nici cel mai 

reputat savant chimist nu ar reuși s-o obțină. 

      Iată că, îmbătat – la propriu – de aceste străluciri divine, inefabile, pipa mi s-a stins.         

      Mă opresc puțin, o scutur de tocul bocancului, precum Maigret sau Sherlock 

Holmes (oricum, unul din ei, sigur proceda astfel) și o introduc înapoi în săculeț, 

pentru că, în sfârșit, conștientizez că nu mai am nevoie de ea; nu mai vreau să 

par un intrus care să știrbească cu viciul său o frumusețe atât de solemnă. 
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      Am mers în neștire, ore întregi. N-am obosit și totuși... mi-e foame. Mă așez 

la umbra virgină a unui copac, alături de pârâul pe care, între timp, l-am botezat 

Zburdalnicul, desfac tolba și scot, rând pe rând, un ștergar, cu motive populare 

(pe post de față de masă), sarea, o ceapă, brânză...; în fine, tot ceea ce îmi va 

trebui pentru prânz. 

        După ce am scuturat fărâmăturile și-am băgat ștergarul înapoi, în tolbă, mă 

aplec deasupra Zburdalnicului. Doamne!... Asta să fie, oare, apa vie, apa cea 

dătătoare de viață din poveștile copilăriei mele? Da, sigur asta este! îmi răspund 

fără urmă de îndoială. 

       Ce bere de Azuga?!... Ce Grasă de Cotnari?!... Ce Ottonel de Murfatlar?!... 

Șampania asta, pentru că numai ea poate fi atât de cristalină, e produsă în 

pivnițele fără fund ale reginei Natura. Și e gratis!... Și e oferită tuturor, fără 

discriminare. Nu te întreabă dacă ești lăcătuș, doctor, inginer, furnică sau ciută. 

Nu!... 

      Pornesc din nou la drum. Bastonașul improvizat pătrunde adânc în covorul de 

frunze moarte; generații întregi de frunze moarte... Mă îndrept către un vârf de munte 

vibrând în soare, semeț și pleșuv. Îl escaladez; ajung acolo sus și, deodată, am impresia 

– ciudata impresie – că prind aripi și plutesc. Rămân în extaz. Aici, în nemărginirea 

cerului, superlativul absolut nu mai are preț.  

Mă așez, scot caietul și creionul, dar nu pot înjgheba nimic, nici măcar o frază. Renunț. 

Nu mă mai satur privind. Ușor, ușor, Soarele însângerează lumina amurgului. Mă ridic 

și plec. Din nou spre colibă. Ajung și... abia acum, aici, îmi permit să-mi umplu, iarăși, 

pipa cu tutun. Este pipa tăcerii, a păcii, a bucuriei profunde. Închid ochii și, răsturnat 

pe spate, mă gândesc. Visez... 

      Îi redeschid pentru o clipă. Noaptea îmi pătrunde în suflet cu pași cadențați. S-a 

liniștit până și adierea vântului. Doar Zburdalnicul susură ușor, ca un cântec de leagăn. 

Aprind opaițul; deschid caietul și... de-abia acum, în puterea nopții, aștern pe hârtie 

frazele care curg de la sine. Termin. 

Închid caietul... Eminescu... Pe un deal răsare Luna/ Ca o vatră de jăratec... Peste aurul 

zilei, argintul nopții... Și, privind, nemaisăturându-mă să privesc acest spectacol 

nepământean, adorm...” 
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Dan Ionel Dinu 

nicăieri... 

* 
tot mai ades mă regăsesc în acel soldat bontón 

/ ce ticluia scrisori pentru camarazii de pluton 

le învăluiam iubitele în nectar fluturi șoapte / 

muzici de sfere rotinduse-n pe Cerul de noapte  

tutun votcă poker pe bețe de chibrit/ le 

amorsam grenade de amor infinit  

- vă vindeți iubitele, prieteni, și visele mi le 

dați să le mângâi/ cu-n foc ce arde fără veste 

făr-de moarte/ roi de fulgere, ce spintec/nouri 

negri, zări albastre... 

- lasă, bă, poetașule, ai băut tu apă din clopot scrie/  până oi termina 

călimara scârța pe hârtie/rămâi tu cu visele cu amintirea/ noi le înşfăcăm 

cozile de leoaice tinere, iubirea... 
 ** 

scrisoare 1): undeva trebuie să exişti încă/ simt gustul mirosul sunetul textura/ ce 

păstrează amprenta buzelor mele o fotografie/ veche salvată din foc răsucită spre 

sine o carcasă înnegrită/ cum elicopterul fantomă prăbuşit în mahalalele 

Somaliei/ minunea supremă a tehnologiei doborâtă cu praştii şi bețe/ black hawk 

down în cenuşa şi respirația firavă a iubirii/ dănțuită de îngerii sfioşii şi dracii 

zâmbăcioşii/ şi copii pierduți din Neverland ce oftau în hamacele lor/ după belle 

Tinkerbell la căpătâie cu tigve de pirați/ în orbitele cărora țineau scoici sidefii din/ 

care se insinua muzica valurilor/ legănați în hamacele ce imitau acuplări 

imaginare/ cu iubitele din  nărăvaşele răvașele ... 
*** 

pierduta mea din visuri vrei să fugim la Praga?/ pe străzile-i baroce  rococo 

cafenele gargui de oțel berea ei ca fraga/ dar cum vom trece prag-ul?, lockdown 

peste lume în inimi e pustiu/ doar o caleașcă fantomatică  și un golem apatic  pe 

post de vizitiu...  am plănui la vară să privim apusul clar-obscur pe stânci la 

Kaliakra/  în flăcări de smarald și rubine un tablou de Monet pare Marea sacra/ va 

cânta la acordeon un marinar canțonete și valsuri  de Strauss și Chopin/ să 

dansăm privind Cerul să ne înfrățim cu zeii să-l sfidăm pe Darwin... 

 **** 

scrisoare 2): un pahar de vin alb rece sec/ prin iarbă agale valsează un melc/ din 

pâinea caldă să rupi coltuc/ iubirea-n inimi își face uluc/ soarele va răsări doar 

pentru noi/  să ne fim unul, făcut din doi ... 
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***** 

la revedere, vară, sau adio/ oh, sole mio, mio dio!... 

mai rămâi picur de seară/o iluzie o doară 

fie țipăt fie şoapte/ o alunecare-n noapte... 

mai sunt clipe mai sunt ore/ metafore metafòre 

mai e lumina ta sub nori/ mai suntem noi mai suntem ori 

mai licărim stintu-s-au sorii? 

sorry, summer, sorry! 

scrisoare 3): dinule, dinule, doar tu mă strigi ca la catalog  pe nume/ adolescența 

regăsită dintr-un capăt îndepărtat de lume 

ne-am întors pe strada unde jucai șotron și pitita sub/ Podul Drăgăicii cu trenuri 

șuierând și tu dezlegând un Rubik cub 

în camera ta de domnișoară cu oracole și busuioc/ să îți visezi ursitul să fie cu noroc 

lacrima de sidef și smirnă a icoanei râvnite de Irozi/ ne-ntinerim cu anii ne 

dezbrăcăm în plozi 

3 cupe mignione din care pe terasă ne vom sorbi sakeul/ la ceas când soarele se 

uită peste umăr ș-adorm omul și zeul 

******* 

am văzut toate filmele şi-mi pare rău de mor/ în spirale de celuloid în vechi 

pelicule mă înfăşor 

proiectez pe tavan ca pe ecranul grădinii din verile de anțăr/ secvența finală din 

Ultimul Țărm  

cu submarinul plecat după un Save Our SOULS/ și lumea agonizând cu pastile 

de somn  

o iluzie o sticlă de Coca-Cola agățată de-o ață/ o sticlă goală ultimul mesaj de 

viață 

univers eșuat în ochiul unui zeu bântuit de nevroze/ în parfumuri grele de crini și 

roze  

scrisoare 4): e toamnă iar în grădină cu copacii am dansat/ le-am vorbit i-am 

mângâiat 

să nu uiți să iubești în lumină/ prin lume trecem precum lebede într-o plutire lină 

fără credință-n suflet e iluzie promisul rapel/ aud păsări ciripind Bolero-ul lui Ravel 

să nu uiți să iubești ieri azi mâine/ să împărtășim un pahar de vin și bucata  de 

pâine... 
  
********* 

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 
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ecoul piculinei din waves of the Danube frunzele moarte  

aliniindu-se pentru un ultim vals tu cuibărită în brațele 

ce poartă numele meu 

doar Cerul deasupra noastră 
  
scrisoare 5): mai știi când/ ne-am dus noaptea să patinăm pe Heleșteul din 

Crâng 

prin gheață se vedeau alge strivite pești melci/ făceam piruete sub veghea 

lunii și stelele reci 

am căzut la un triplu axel blugii rupți avant la lettre/ și brusc uitasem 

conjugarea lui être  

mi-am scrântit glezna veneam la liceu într-un picior/ și voi băieții zâmbeați 

ziceai că sunt prințesa-șotron... 

 *********** 

 o vulpe-n laț - anul - se zbate/ își roade încheietura piciorului unde în 

primăveri o sărutam  

o alergam prin frunzișuri și ape 

știind c-o să fugă știind c-o să scape 

 anul o vulpe a tuturor și a nimănui/ cum putea fi doar al lui doar a lui? 

dinule dinule te zbați te foiești/ întoarce pagina pune semn nou Cărții de 

povești!  
  
 scrisoare 6):  - am mai pus pe masă un pahar de vin/ la început de lumi în 

casă miroase a portocal vâsc și crin/ a pâine proaspăt coaptă pe muzici de 

Chopin 

-femeie de carne și sînge femeie bonsai/ copac al Vieții și Iubirii lorelay/ 

curcubeu de lumini și umbre și ape/ loreley de soare și lună lorelay șoapte/ 

te chem pe corabia mea de hârtie și slove/ și mirodenii subtile: eat, pray, 

live, love! 
/// 
Breaking News: într-un avion militar, pasăre de oțel cu aripi frânte, ce se 

înălța cu refugiați din Afganistan, ultima femeie liberă naște o fetiță pe care 

o botează Havva, adică Eva, început al Lumii care se sfârșește 
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Favela rudarului Bubă 
 

                                                                   Cristina Moise 
 

     Ne-a slăbit o vreme pârdalnica de pandemie de COVID-19 și-am zis că ar fi 

timpul să vedem lumea. Lumea noastră. De lângă noi, din județul-poartă la 

Curbura Carpaților – Buzăul.  

Favela nu ne este specifică, e un soi de cartier brazilian ce conține de toate - viață 

tumultoasă – fie o combinație romantic-hipiotă, fie pacifistă, fie sub monopolul 

cartelurilor de droguri și sex. Repet, nouă, românilor nu ne este specifică favela, 

însă eu nu îi pot spune altfel decât așa! Și, culmea seamănă și cu planta 

cățărătoare de la care au dat militarii brazilieni numele locului pe care l-au primit 

spre amenajare a noilor lor case la întoarcerea de pe frontul din Salvador –  planta 

asta apărea de peste tot, se urca fără scrupule și îi mânca pielea dacă se atingeau. 

Așa e și favela cu oameni! 

Acolo s-a numit Favela Hill, aici, în județul Buzău este Favela Sările! 

Astăzi nu vedem plante. În locul lor efectiv răsar case dintr-un amfiteatru 

minunat al Munților Buzăului, dinspre partea Râmnicului Sărat, granița de 

nord a Geoparcului Ținutul Buzăului. Casele sunt ba colorate, ba fără culoare 

– gri care-ți schimbă răsuflarea. Între ele ar fi și nu prea garduri. Și nici ulițele 

nu se identifică în mod clar. Simt că nu am destule cuvinte ca să vă descriu 

uimirea care ne îngheață simțirea! Haideți cu noi, în favelă! 
      

CANONUL 204C, DRUMUL JUDEȚEAN VINTILĂ VODĂ-BISOCA 

     Nu în sensul de lege, normă, regulă, ci de penitență, chiar spre sancțiune aș duce 

rolul acestui drum lăsat să se topească gata 50 de ani între alunecări de teren pe la 

Sărulești și Bisoca și valuri de camioane care au tot cărat lemne.  

Astăzi, în fața călătorului, un șantier imens! Slalom printre utilaje și extrem de multe 

efecte de șantier, căci gropi nu mai pot fi etichetate a fi. Carosabilul este decopertat 

și la start sunt țevi imense ce par să aștepte rândul la intrat în pământ. Coloane forate, 

spun muncitorii din șantier că se numesc și vor fi executate până la 18 metri 

adâncime, chiar 24 de metri la km 66 al drumului. A devenit realmente un canon 

suportarea traficului pe DJ 204C, însă nu mai e mult până la final – iulie 2022! Va fi 

cel mai frumos drum din județul Buzău – integral prin munte și care va deschide una 

dintre cele mai frumoase zone din România, Bisoca! 

     Gata, se vede Bisoca, ținta de azi! O bucurie verde, ruptă efectiv dintr-o carte 

poștală! Dorința aceasta de libertate este consecința plăcută a lunilor pandemice 

petrecute cu frică în propriile case. Azi, libertatea miroase a verde de iulie, dat în 
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pârgă, a fân cosit făcut sfarog și a omenie soră bună cu ospitalitatea neînvățată în 

vreo școală elitistă de etichete.  
       

AMFITEATRUL LUMII SPECTACOL 

      Azi, pentru noi, lumea este un spectacol neașteptat. Drumul dintre Bisoca și 

Sările este o sumă de curiozități și întrebări. Cea care vine frecvent se referă la unde 

este satul, căci tot curg kilometrii parcurși și satul nu mai apare în calea noastră. 

195 am însumat la capăt de zi. Pe toți i-am parcurs între orașul strâns de gât și 

lumea liberă de la munte. 

      Realmente dacă vă iubiți județul Buzău, în duminica ce urmează aici, sus la 

Sările trebuie să ajungeți! După vreo zece minute de mers nu se mai vede decât 

muntele cu pădurea lui densă și drumul ce-și face loc pe lângă vreo vână de apă, 

vreun izvoraș sprințar sau trece peste albii mai mărișoare. Aproape de Sările 

primim salutul unei ciute! Ah!, prima casă! Aflăm că suntem deja în Sările! Știți, 

satul acesta are două componente ce par sate distincte. Jos, să zicem așa, este o 

grupare de câteva case, mai apoi, după kilometri parcă fără sfârșit, favela! 

Pe mâna curentă a unei treceri peste un izvoraș, o veveriță a ieșit curioasă să vadă 

oaspeții. Nu prea îi este tulburată joaca semn că stă secunde bune pe gânduri dacă 

să se ascundă sau nu. Privirea lungă spre mașina ce vine și coada arborată ca un 

steag de salut. Cerul este o bucată albastră răsfrântă din când în când printre desișul 

de frunze. E atât de frumoasă ziua aceasta! 

      Hai, drumule, ne mai porți mult? S-a cam dus răbdarea, de! Dacă nu întrebi sau 

de nu ești de prin zonă greu ajungi în satul cu peste 500 de rudari.  

Tamanga. Buba. Gârban Stan. La primele case din satul Sările aflăm de la o 

femeie cu un căruț plin cu fier vechi despre rudarii de ieri și de azi, despre rudarii 

care încă meșteresc linguri din lemn. Femeia a rămas cu mâinile cruciș și privirea 

alungită după noi. Drumul ne mai ține de vorbă și cu atenția încordată ca vreo 

alte cinci minute și pe un drum îngust încep să răsară întâi școala din sat și mai 

apoi casă lângă casă, casă între case, garduri cam ioc și ulițe ce sfidează orice 

logică. Nu poți cuprinde cu privirea favela! Spectacol. Nu ești lăsat. Nu știi dacă 

ai intrat în curtea cuiva sau ești pe uliță. Rapid suntem preluați de o femeie 

binevoitoare care ne face semn să dăm mașina cu spatele înspre acel loc ca să nu 

încurcăm traficul. Hop! Trafic? Păi, da! 

     Într-un minut, lângă străinii de sat au apărut nu unul, nu doi sau patru, ci clădărie 

de copii, adolescenți și părinții lor. Primul în cale, unul dintre cei opt copii ai lui 

nea Buba. Tata face linguri de o viață, eu nu. Îl mai am și pe frate-miu care face. 

Eu sunt Vasilache Marian. 

     De la magazinul favelei situat ca la 30 de metri distanță toată suflarea analiza 

vizitatorii. Imediat, un senior cu părul alb și-a pornit pașii parcă chemat de un copil. 

Noi pe nea Bubă vrem să-l vedem, căci Tamanga am înțeles repede că nu mai 
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lucrează cu lemnul. Ca la un semn, dinspre magazin, un bătrânel subțirel cu mers 

de dansator de tango își leagănă ritmat mâinile și pune pas mărunt lângă pas 

mărunt, măsurați cu un metru invizibil. Lecție de ospitalitate și bunăvoință ceea ce 

urmează! Să trăiți și bine ați venit la noi! Azi e duminică și nu muncim!¸și-și scoate 

simbolic pălăria în fața oaspeților neașteptați. Este nea Buba, un meseriaș aparte al 

județului Buzău. În mai 2019, Consiliul Județean Buzău a găzduit un summit 

european pe probleme economice. Vizita delegațiilor din statele membre ale UE a 

fost atent pregătită de către specialiștii CJB astfel încât să fie prezentate deopotrivă 

valorile și patrimoniul buzoian, dar și produse din arealul nostru. Cu această ocazie, 

povestește nea Bubă, pe numele lui Gheorghe Vasile, și el a fost solicitat să-și 

aducă aportul în confecționarea unei lucrări imense din lemn sub forma unei linguri 

stilizate.  

     Râdem sau nu, ideea ca nea Bubă 

să fie propus pentru patrimoniu 

uman viu al UNESCO nu trebuie să 

fie una exagerată. Gheorghe Vasile 

din satul Sările, comuna Bisoca 

locuiește într-un areal ce va deveni 

în scurtă vreme patrimoniu natural 

al UNESCO pentru că face parte din 

Geoparcul Ținutul Buzăului, de ce 

nu și oamenii de valoare aparte să 

devină simboluri, modele? Ca 

meseriaș da, sunt bun, dar nu mai 

pot eu lucra ca atunci când eram 

tânăr. Asta e o paletă cu care se mestecă în cratiță. O mai iau o dată la mână așa... 

și rășcăne lemnul ...le mai tai, le mai ascut. Am o scoabă făcută din oțel. Nu mai 

trăiește fierarul care mi-a făcut-o. O păstrez. Nu are cine-mi mai face. Tamanga, 

femeia din sat, nu mai lucrează. Doar eu. Le bag într-o sacoșă, le pun după gât și 

mă duc în tot județul. Atâtea am. Terminate. Lucrez mai încet, dar mai frumos, mai 

plăcut. Am lemn de tei, frasin...nici lemn nu mai e, ce să mai zic. Îmi doresc să fie 

lumea cuminte, să învețe și ei ceva, să crească frumos copiii. Noi vorbim 

românește. Noi suntem lingurari, nu suntem țigani! 

     Pe nea Bubă l-am întâlnit mai apoi la gata  două luni după documentare la 

ușile unui market rural, la trei km de orașul Buzău. Vindea câteva linguri atât de 

bine finisate, atât de curate cum nu găsești în târgurile în care el nu are loc. O 

lingură din lemn produsă în zona Harghitei costă 5 lei. Nea Bubă este fericit dacă 

primește 2-3 lei, deși nici 10 lei nu ar fi o avere! 

      Lingura de lemn ne însoțește în viață, este naturală, că, de, tot căutăm în fel 

și chip ce este natural! Este o nuanță a istoriei și spiritualității pentru că deși 
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modernismul arată alte valori, când doi tineri se căsătoresc tot de la lingură din 

lemn și strachină încep. Și nu este un eufemism. De la lingură încep toate! Ea 

este elegantă, așa cum o meșterește nea Buba din favela Sările! Fiecare lingură 

din lemn are suflet, este puternică și îndură căldura indiferent în ce vas o folosim, 

dar mai ales nu schimbă gustul mâncării și are o culoare unică! Cu căușul sau 

găvanul, acea jumătate de ou a lingurii din lemn ne hrănim, ceea ce face din rudar 

un român aparte al lumii moderne. Nea Buba este el însuși o poveste despre 

început și poate nu și despre finalul rudarilor din Munții Buzăului. Se spune că 

lingura din lemn nu trebuie împrumutată, de aceea țăranii știau bine care a cărui 

copil este fiecare lingură, care a mamei și care a tatălui.  

     Civilizat și cu bună știință, bătrânul lingurar din favelă a așezat toate lingurile 

cu căușul în sus – invitație discretă nu la a mânca, ci la a cumpăra un obiect ce se 

află în patrimoniul național, dar care nu a picat niciodată în derizoriu în patria 

noastră! 

     Eliza Catargiu, rudarii Bisocii și petrolul din munți 

     Facem puțină vorbire despre rudari pentru că istoricul Ion Chelcea în lucrarea 

sa Rudarii. Contribuție la o “enigmă” etnografică (București, 1943) scrie clar 

că în Oltenia și Muntenia acestor țigani li se spune rudari, iar în Ardeal băieși și 

în Moldova lingurari. Toți istoricii sunt de acord cu originea țigănească a acestor 

rudari, numai că în prezent ei înșiși spun că sunt get-beget români. La fel și rudarii 

Bisocii. Argumentul istoric este că ei nu au fost vreodată robi, ci oameni liberi. 

Povestea nu o mai citesc din acest punct în cărți de istorie pentru că în vatra 

favelei Sările a ajuns seniorul cu păr alb, Stan Oprea care a simțit că este de 

datoria lui să ne vorbească aflând că presa e între case. Ascultați o bucată 

incredibilă de istorie despre rudarii Bisocii aduși de peste munte pentru a scoate 

petrol! Cercetând scrierile modern spun cu mare curaj că nu există așa document 

despre rudari! Un destin frumos – de la groapa cu petrol, la linguri și viață pe 

sare. Români adevărați. Aici ne-am născut, aici am crescut români adevărați. 

Avem pădurile astea aici. Care mai poate ține un purcel, care o vită, care prin 

străinătate. Am avut bordeie, acum case mândre.  

      Am aflat lucruri extraordinar de frumoase – rudarii din Sările, celebrii în 

Carpații de Curbură datorită marketingului de modă veche pe care îl pun în 

practică ori de câte ori reușesc să producă linguri, copăi chiar, fuse mai rar, 

palate pentru bucătărie, mai au astăzi un singur exponent, pe Gheorghe Vasile 

sau nea Buba. 

La scurtă vreme după incursiunea în patria rudarilor de la Bisoca am aflat că 

numai la clasele I-IV plus grădiniță sunt înscriși la unitatea de învățământ din 

Sările 100 de copii. O comunitate despre care trebuie să știm că este una 

specială, iar nea Bubă e fruntea!  
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APLOMB 

În urmă, favela. Satul acesta așa are să ne rămână în gând și suflet – o vastă 

așezare locuită de peste 500 de suflete. Un amfiteatru natural așezat pe sare, 

zonă de o frumusețe rară! Dacă poveștile nu s-ar termina cu toții cred că am 

fi puțin mai liniștiți, mai avizi de cunoaștere și mai iubitori de patrie! Nea 

Bubă se mai zărește încă în oglinda mașinii. A rămas pe butucul său de cioplit 

linguri fine din lemn – el este cel ce știe povestea începutul, a sfințeniei 

muncii pe acest pământ și ascultam mai devreme că-și dorește pentru satul 

său să fie cuminte. Imaginea de final este de la momentul reîntâlnirii în fața 

magazinului situat la trei kilometri de oraș – un domn în costum le invită pe 

doamnele care intră la cumpărături să-și ia o lingură de lemn pentru 

statornicie! 

                                   *** 
 

Mitică Ion 
 
Rondel cu aripi 
 

De câte ori eu mă gândesc la tine 
Îmi cresc aripi şi parcă aş zbura 
Să pot s-ajung din nou în preajma ta, 
Să ne-nţelegem cât putem de bine. 
 
Aş dezgropa iubirea din ruine 
Şi aş reface-o cum a fost cândva, 
De câte ori eu mă gândesc la tine 
Şi-mi cresc aripi şi parcă aş zbura. 
 
Cum mi-au rămas mijloace mai puţine 
Şi niciodată nu ne-om mai vedea 
Aş vrea să-ţi dau ceva ce-ţi aparţine 
De-o jumătat’ de veac…  iubirea mea, 
 
De câte ori m-aş întâlni cu tine. 
 

 
 

 
Rondel cu întâmplare 
 

De-ar fi să te-ntâlnesc din întâmplare 
Pe-al vieţii drum atât de-ntortocheat, 
Când ştiu c-atâta vreme m-ai uitat 
Să te-nţeleg n-aş mai avea răbdare. 
 
N-aş mai zbura nebun din floare-n floare, 
Pământul străbătând în lung şi-n lat,  
De-ar fi să te-ntâlnesc din întâmplare 
Pe-al vieţii drum atât de-ntortocheat.  
 
Că te mai vreau ce importanţă are 
Când dragostea de mult s-a încheiat, 
De te-aş minţi aş suferi mai tare 
Şi-aş săvârşi şi ultimul păcat 
 
De-ar fi să te-ntâlnesc din întâmplare. 
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Două umbre lângă zidul geamiei 
(schiță) 

Tudor CICU 
Panait Istrati mă învățase că pe coala de scris trebuie 

să-ți picure sufletul. Să fi însemnat acel îndemn, 

pentru scris, un prim semn al înțelepciunii transmis 

de un scriitor, cu ale cărui povești de viață, 

strecurate sub pernă, adormeam în nopțile 

copilăriei? Întotdeauna cel mai vădit semn al 

înțelepciunii este bucuria de a descoperi frumusețea 

gândului. Asta înțelegeam eu pe atunci. Și cred că 

sufletul mi-a rămas picurat în acele povestiri scrise 

după mulți ani de la descoperirea autorului cu idile 

despre haiduci și fecioare „răpuse” de boala iubirii, 

care uneori seamănă și amăgire. Cioran spunea în „Cartea amăgirilor”: „Cine 

a înțeles că lumea asta nu întrece condiția amăgirilor n-are decât două căi: să 

devină religios, salvându-se din lume, sau să salveze lumea, distrugându-se”. 

Observam la el, în scrieri, ce mare era bucuria de a fi învins pentru o clipă 

tristețea! Și că lupta împotriva propriilor întristări este atât de grea. Spunea: 

„Diferența între mine și Dumnezeu: el poate ceea ce eu simt!” Citindu-l, îmi 

făcea impresia că își scria gândurile ca un condamnat la moarte, iar tot ceea 

ce scria era hrana acelor singurătăți ale sale. Nu căutăm noi totul, în poezie, 

fiindcă am pierdut pentru totdeauna câte ceva? Adică, în poezie, gândurile 

poetului trebuie să fie umerii pe care se sprijină sufletul cititorului. Așa cum 

viața celui care scrie este chiar lumea firească și nu tânguirea sa într-o icoană. 

„Dacă cineva te-ar întreba care e momentul din viață care chiar poate deține 

taina vieții tale, ce i-ai răspunde?” - m-a întrebat odată cineva. Dacă aș fi știut, 

pesemne i-aș fi răspuns și mi-aș fi dezvăluit povestea. Dar ce să răspunzi? 

Peste anii din urmă trecuseră (și își lăsaseră în urmă cohorta fantomelor) 

multe momente din viață. Că a existat numai unul? Era o nebunie să gândești 

altfel. „Omul e ca un ghem de fire, multe fire, dar și foarte încurcat. Ca să-i 

descifrezi viața, trebuie să-i descurci firele ghemului până la capăt...” „Dar 

unde-i capătul acela? – am fost întrebat. „Nimeni nu știe!”, i-am răspuns. Dar 

m-am gândit (acolo mă ducea gândul) la acel moment, când cea de lângă 

mine, cândva, a spulberat tot ce aveam romantic în suflet. Dar care să fi fost 

cheia pentru taina noastră „pășind peste Ființă, în adâncul tuturor lucrurilor”? 

- cum spunea Nietzsche.  Dar cum destinul nu ne trimite niciodată vestitori, 
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există totuși un Dumnezeu care le cere oamenilor să-și mărturisească acel 

strigăt de durere al unei clipe ca umbra, neînțelese, dar care ne-a arătat că 

zilele noastre sunt mult prea fugare. Și, inspirat, în adolescență am ținut un 

„jurnal” în care, ce-i drept, destul de rar, făceam anumite însemnări. Azi, 

citindu-le, fascinat de imaginația mea, alimentată abundent de miturile și 

întâmplările acelor vremuri, povestea se voia concretizată pe hârtie. Și iată de 

unde începe povestea cu care, adolescent fiind, puneam în ecuație emoțiile și 

sentimentele primelor iubiri, fugare ca umbrele timpului! 
       Cred că era pe vremea când împrumutam cărți din biblioteca comunei 

Comana, vecină cu satul natal, când mi-a ajuns în mână o antologie de poezie 

intitulată „Cântecul iubirii” (o ediție de prin 1966?) și ca adolescent i-am 

răsfoit paginile, căutând febril cântecul salvator al iubirii. Iubirea: cuvânt care 

a introdus în miezul Bibliei cea mai dumnezeiască cântare a ființei iubite și 

acolo, în acea antologie despre poezia iubirii am citit pentru întâia oară câte 

ceva din poezia lui Emil Botta. Emil Botta îmi aminteşte și de începuturile 

mele literare. Eram licean şi eram timid. Proaspăt elev venit de la ţară, într-

un liceu la oraş, aveam nostalgia „des-mărginirii” blagiene, însetat de poezie. 

Scrisesem câte ceva, pe ascuns. Profesorul de română, din şcoala generală, 

punând mâna pe caietul meu cu poezii, mă apostrofase cu dispreţ: „Lasă 

prostiile astea. Nu-s de capul tău!”. La liceul meu, în clasa paralelă, am 

cunoscut un elev de seama mea. Tudor Mihai era numele său și era îndrăgostit 

de literatură ca şi mine. Ne-am împrietenit. Mă invita după-amiezile la el 

acasă şi, sub ochii mei vrăjiţi, scotea din biblioteca proprie (cum nu avusesem, 

niciodată, la mine la ţară), carte după carte, argumentându-mi, susţinând teorii 

interesante şi fabuloase pentru mintea mea „de pui de ţăran”, înălţând şi 

demontând „teoreme” ale conceptului de literatură universală. Mi-a rămas, 

întipărit în memorie, titlul unei cărţi: „Întunecatul april”. 1) Pentru că (şi eu), 

eram născut în aprilie; şi 2) Pentru acel nume ciudat al poetului: Emil 

BOTTA. Prietenul meu îşi susţinea teoriile despre literatură, citind direct din 

cărţile, care se tot înălţau, teanc după teanc, pe masă. Din Emil Botta, reţin un 

singur titlu: „Domnul amărăciune” - un frumos şi trist poem, care conţinea un 

motto (mi se pare, din Cantemir), unde aleanul, durerea şi împăcarea creştină 

cu plecarea din urmă îmi suna continuu în urechi. Mai reţin un poem al mării, 

intitulat „Thalassa” şi un poem de dragoste, pe care-l învăţasem, şi-l susuram 

la urechile iubitei, în plimbările noastre pe care le făceam la malul mării, ca 

fiind poemul meu. Mai reţin o strofă: „Vino, nu veni, iubito între toate 

aleasă/Vino, nu veni, dulce a mea înserare/Pe malul apei să 

amurgim/împietriţi ca două statui funerare”. Îmi cer iertare, acum (cu ochii 

îndreptaţi înspre stele), poetului – pentru sacrilegiul de a-i fi însuşit (fie şi în 

gând) versurile, sperând a-mi păcăli iubita din acei ani de liceu. Ea doar râdea 
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ștrengărește și, în piruete de dansatoare, spunea: „Știu! Ești poet. De altfel și 

plopii de pe marginea aleii, cu umbrele lor, te salută!” Mult mai târziu, mi-a 

părut rău pentru tot ceea ce am ţinut, dinadins, să vadă în mine. Ştiam pe 

dinafară și câteva versuri din „Iliada” lui Homer. N-am dat prilej, niciodată, 

cum că, acele replici „fugare” (rostite sub forma unor interogaţii), nu ar fi 

fost, pe atunci, spontane. Plimbările noastre pe faleza mării, în doi erau pline 

de tăceri, urmate de fraze timide, meșteșugit construite cu versuri din Homer: 

- „Ce rău şi ce jale te-apasă, spune-mi şi nu-mi tăinui... Împlinit e... 

tot ce-ai poftit înainte... să se împlinească” – recitam, la întâmplare. Nu-i 

dădeam prilej, credeam eu, niciunei bănuieli. 

- Atunci, jură-mi, aici, că tot ceea ce am gândit despre noi doi, să fie 

împlinit, îmi întorcea vorba fata pe care o cunoscusem în cătunul de la malul 

mării.  

- Aşa ceva?!... „Nu cred că îmi stă în puteri. Patima care-i mai dulce 

ca nectarul florilor de salcâm, picură astfel de vorbe în sufletul meu”, acum. 

Iartă-i unui poet, vorbele proaste... încercam eu să tămăduiesc cu busuioc, 

cele rostite deja... 

- Minciuna unei femei, poate să fie miere pentru un bărbat, dar 

minciuna unui bărbat e o crimă înfăptuită deja, pe buzele tale. Nu te mai face 

că nu înţelegi sufletul rănit al unei femei...     

       De când deschidem ochii în lume, presupunem că şi ştim cine 

maimuţăreşte viaţa. Ar fi trebuit dinainte să presimt clipa, când mi-ar fi 

dezghiocat (ca pe-o nucă), din miezul făgăduinţelor mele, minciuna. Pentru 

că și replicile pe care mi le dădea, cred că erau tot din Homer. Am vrut să-i 

mărturisesc toate astea, dar strigătul ei de uimire, la un moment dat, mi-a oprit 

mărturisirea. Eram lângă zidul geamiei turcești și mi-a arătat niște linguri de 

lemn, uriașe, aflate la picioarele singurului vânzător ambulant chircit pe un 

scăunel sub zidurile de piatră. Vânzătorul acela s-a uitat și el, mirat că doi 

tineri îndrăgostiți s-ar putea găsi interesați de marfa lui. 

-Obiectele astea îmi amintesc de lingurile și figurinele de lemn pe care 

trebuia să și le lucreze, singur, poetul tătar Ahmed Yesevi, cu sute de ani în 

urmă, ca să poată trăi. Se spune că în fiecare zi le încărca pe spinarea unui 

bou și mergea în piață să le vândă. După ce se târguia cu cel dornic să 

cumpere, Ahmed se uita în ochii boului pentru a afla dacă și acesta era de 

acord cu prețul fixat la negociere... Aici, fata se oprea brusc și se uita, fix, în 

ochii mei: 

- Nu-i așa că sunt nostime lingurile?  

- De unde știi tu de acest poet tătar? m-am arătat eu, curios. 

-Bunica era de origine tătară și cred că știa povestea asta de la părinți. 

Poetul Yesevi era de mic, un înțelept, zicea bunica. Odată, învățatul hogea, 
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cel cu care învățau copiii în curtea geamiei, vrând să facă focul pentru a-și 

încropi ceaiul zilnic, le-a spus copiilor să meargă la pădure și să aducă fiecare 

câte un braț de lemne pentru a porni focul. S-au dus copiii, dar la întoarcere 

pe drum s-a pornit, ca din senin, ploaia. Toți copiii au căutat a se grăbi cu 

brațul lor de lemne spre casa învățatului hoge, doar micuțul Ahmed și-a 

dezbrăcat hainele și a învelit cu ele lemnele. Hogea n-a putut să pornească 

focul cu lemnele ude aduse de copii, dar când a sosit Ahmed cu vreascurile 

învelite, degrabă a pornit focul. Și hogea l-a lăudat pe băiat, spunându-le celor 

de față: „Iată, pe cel care îl va trimite Marele Allah să răspundă, când va veni 

timpul, tuturor întrebărilor!” M-am simțit ca împuns cu degetul de tâlcul 

acelei istorioare. Am dat să îngenunchez și să-i cer iertare. N-am putut. Am 

pus totul: nereuşita mea, nesiguranţa mea, slăbiciunea mea... pe seama 

vântului care ne spulbera feţele, odată cu părul, pe acea alee care ducea spre 

faleza ce ne despărțea de o fâşie de ţărm, niciodată pesemne, înşelată, de 

marea ce o străjuia. „Tânăr eram pe atunci, dar azi bătrâneţea m-ajunse” – 

spunea cumintele Nestor lui Atrid Agamemnon. Vine o vreme, când ne 

aducem aminte, ori, încercăm să luăm aminte. O spunea poetul Ovidiu, cel 

alungat în umbra timpului la Pontul Euxin, astfel: „Prelungiţi tinereţea!”. Se 

spune că ar sta scrise, aceste cuvinte, pe piatra de marmură, pusă pe al său 

mormânt. Sunt sfaturile unui maestru cunoscut, îmi veţi spune. „Mai bine 

altul povara ducea şi tu azi erai floare-ntre tineri” – o spunea, mai explicit, 

Homer. Cuvintele despre prelungirea tinereţii ale poetului exilat, de la Pontul 

Euxin, zac şi astăzi săpate în marmoră. 

      Pe fata căreia îi spuneam acele versuri, iar ea îmi spusese povestea 

poetului tătar, am întâlnit-o tot mai rar. O altă fată s-a strecurat între noi doi, 

făcând din povestea noastră tinerească, pe motivul etniei fetei, una a vrajbei, 

devenită o a doua umbră, care tot fugea cu un pas înaintea mea. Poate că omul 

ar suporta cu un curaj nebănuit durerile, nedreptățile și tot ce i se aruncă în 

spinare, dacă n-ar fi singurătățile care le însoțesc. Ca și acele stări de 

incertitudine, pe care le simte poetul atunci când își scrie poemul. Când scrie 

un poem poetul moare câte puțin; pentru a povesti și altora, în „gânduri de 

taină”, despre frumusețea unei lumi nevăzute. Întrucât „interiorul durerii” e 

lăcașul din care îi vin și mâine, și poimâine, cuvintele. Și ce-ar fi viața asta, 

fără un „mâine” așteptat în fiecare zi?      
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poesis 

Tudor Cicu 

ploaia-n fereastră tot toacă un cântec 
 

aș fi prins șirul acelor vorbe 

ca haita de lupi ce-și adulmecă prada 

dar mă omoară aceste gânduri 

deși, nu povestea în sine contează 

cum nu-i venise în minte nici lui Tolstoi 

stând la fereastră și îl umpluse așa deodată jalea 

să-i știe pe toți ai lui murind ca niște visători. 

acum, 

pe sticla ferestrei se preling picături 

cum să le mai întoarcă cineva din drum; 

cum nici nu-mi venise în minte 

ca povestea să fi început cu a fost odată 

și doi ochi adânci și negri ca ai tăi 

gonind ploaia din urmă 

cu gândurile cine știe pe unde.  

ar fi trebuit să-ți pun în brațe visele mele 

să adaugi zilei ce vine un tâlc al lor 

și nopții un licăr cu iz de basm 

 să-ți fiu singura întâmplare plauzibilă, singura   

știu, mă omoară aceste gânduri 

 cuvintele acestui poem nu mai știu să-ți răspundă  

și au fost semne 

au fost, pesemne, multe la număr 

înșirând în horoscop povestea unor lupte grele; 

(ca să vezi ce înseamnă norocul omului) 

iar sufletul tău, sufletul tău... 

cu ploaia-n fereastră tot toacă un cântec. 

 

 

 



Renașterea Buzoiană/Almanah 2022 
 

 

  219   
 

aici vorbeam eu cu duzii 

 

aș fi vrut să le strig cosașilor de pe deal: m-am întors! 

și erau semne că sunt pe aproape 

dar e un viscol în mine, mamă! 

parcă n-aș avea nici un fel de trecut. 

aici își legăna sora mea păpușile ei de porumb 

tot aici vorbeam eu cu duzii 

întrebându-i de ce bat în ferești. 

acum tufele au crescut pe ziduri 

iedera aleargă nestingherită spre acoperiș 

hornul din chirpici se destramă printre urzici 

respirând atâta nepăsare. 

dar unde e, mamă, casa noastră? 

pe trepte zornăie cioburi și frunze 

mă întreb dacă toate astea nu sunt cumva povești! 

mă opresc, rămân ca un salcâm în poartă și e atâta tăcere             

cineva parcă ar chema umbra morților noștri la masă 

dar cui îi mai pasă... 

atâtea „războaie” s-au dus între aceste ziduri. 

caut prin buzunare fotografia în care mă țineai în brațe 

unde am pus-o? 

ursita nu venise încă la geam când vorbeam eu cu duzii 

poate că numai odată la o mie de ani ajunge și la noi, spuneai 

și mă trezesc strigând: „O, nu!” 

„ce-ai zis tu copile”? te-aud 

știi? mi-a fost teamă să deschid ușa, bâjbâi  

de plumb îți erau ochii și ai tăcut; 

trântesc poarta și ajung în stradă 

mă urmărește întrebarea ta mamă 

dar tu treci ușor, acolo, sus 

lumânarea din palma ta 

dă și din lumina ei, stelelor, pe rând. 
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Cum să citești un text literar 

Paul ANDRONE 
     
     Deși ceea ce prezint aici are un referent didactic și este deci adecvat unui 

context pedagogic, am considerat că ar putea cumva reține  și interesul cititorilor 

unui almanah care caută să combine utilul cu plăcutul. Ca profesor de limba și 

literatura română am aplicat de-a lungul timpului diverse modalități de a 

determina elevii de liceu să citească, dar să citească în mod conștient, înțelegând 

că textul literar este un construct cu legi și caracteristici proprii, un ansamblu 

codat în intimitatea căruia pătrunzi numai dacă ai cheia decodării lui. Printre 

altele, am recurs la versificarea unor fragmente de opere în proză prezente în 

manual și studiate la clasă. După rezolvarea tuturor cerințelor impuse de 

programă, am solicitat elevilor, indiferent de talent, să transpună în versuri 

secvențe din opera studiată, încercând să fixeze statutul personajelor, profilul lor 

psihosocial, atmosfera afectivă, atât în ,, litera și spiritul’’ textului, cât și în cheie 

parodică, tocmai pentru a demonstra că lectura este un act spiritual flexibil, 

,,infidel” operei, după expresia lui Nicolae Manolescu. Nu este un simplu joc. 

Sub aparența sa ludică, exercițiul presupune lectura activă, implicată, așa încât 

cititorul să guverneze textul, nu invers. Ora special dedicată creațiilor elevilor 

inspirate de fragmentele comentate se încheia –și încă se mai încheie- cu propriile  

mele compuneri, ca cele pe care vi le prezint aici. Sunt două texte in dublu 

registru referitoare la un fragment din romanul „Viața la țară” de Duiliu 

Zamfirescu, fragment supraîncărcat de lirism romantic ce descrie o plimbare a 

adolescenților Tincuța și Mihai, cu barca, pe lac. Mihai pozează în bărbat și 

împușcă o rață sălbatică, Tincuța îi oferă o șuviță din pletele ei ca talisman, pentru 

că este o scenă de despărțire, tânărul urmând să plece la studii la Paris. 

                        
Tablou romantic 
 
Valuri ușoare mai șopteau încă sub barcă 

Si vântul stârnea printre trestii ecou... 

Mihai uitase de vâsle și parcă 

În liniștea zilei aștepta ceasul să bată din nou 

Ora aceea de caldă poveste, 

De-mbujorări ca floarea de mac, 

Vraja căzând din seninuri celeste 

Când cu Tincuța se plimbase pe lac. 

Dar timpul nu este o apă fără mișcare, 

Ci râul, eternul grăbit 
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Să se verse departe în mare,                                        

Să-și tulbure unda în mereu infinit. 

Dincolo de mal e dealul înalt. 

Tincuța îl urcă, albă nălucă. 

Rochia-i flutură-n vânt. Din barcă, cellalt 

Încearcă cu ochii înapoi s-o aducă. 

Îi numără visător pașii de fum, 

Îi mângâie părul odată cu vântul, 

Ar vrea să-i fie sub tălpi molaticul drum,  

Tincuța să nu simtă țărâna, pământul. 

Ea urcă mereu, devine o zare, 

E la hotar între prezent și-amintire. 

Mihai, în picioare, pare un semn de mirare... 

Doar vântul în trestii suspină-n neștire. 
 
Tablou parodic 
 
Gata plimbarea. Tincuța își smulge  

O șuviță de păr din breton. 

Nu plânge, căci rokeriță. 

E ciufulită, dar pentru Mihai e beton ! 

Băiatul, desigur, este beat criță. 

E beat de iubire, ce vreți?! 

Dar fata e musai să plece. 

Va scrie acasă-n jurnal, în caiet, pe pereți, 

Va bea zeamă de varză, să nu i s-aplece  

De multele vorbe, dulci, siropoase... 

Mihai e de-a dreptul cofetărie, 

El crede că fetele umblă cu limbile scoase 

După bomboane fondante. Nu știe 

Că adevărul e tocmai pe dos,  

Tincuței mai dragu-i de pușcă, 

Decât vorbe, mai cu folos 

Ar fi să împuște chiar ea o rățușcă. 

Nici n-a mai așteptat să ajungă la mal.  

A luat-o așa, fleașc, fleașc, prin băltoacă... 

Rochia cea albă tăvălită prin val 

Ziceai c-a spălat-o intens într-o troacă. 

De atunci, Mihai e cu fetele mult mai atent 

Când se plimbă cu ele în barcă. 

Are la el mereu detergent  

Cu care-ndelung rochii albe el freacă
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PRIMA VOCE DIN PEDAGOGIC 
                           (fragment din romanul DESTINE LA INDIGO) 

 

Dumitru Dănăilă 
 

      Într-una din sâmbete, când vara îşi făcuse 

bagajele pentru alte meleaguri şi serile erau mai 

răcoroase, viitoarea învăţătoare  vine îmbrăcată 

numai în rochie. - Poate era bine, domnişoară, să-

ţi iei un pulover, ceva, mai târziu o să fie  cam rece, 

i-am zis, în timp ce ne făceam obişnuita, de acum, 

plimbare. Nici un răspuns. Îmi prinde braţul cu 

ambele mâini, se ţine cu putere de el, îşi sprijină 

capul pe umărul meu şi o podideşte  plânsul. Un 

plâns amar, din care nu o pot opri măcar o clipă, 

să-mi spună ce s-a întâmplat. Sunt pus în mare 

încurcătură, nu ştiu cum să o împac, mă jenez de 

lumea care cine ştie ce îşi închipuie. Târziu, când izvorul lacrimilor mai secase, îmi 

spune, cu voce gravă, parcă nu a ei, ci împrumutată special pentru scena aceea: - M-

am gândit mult şi m-am hotărât să punem punct prieteniei noastre. Nu mai vreau să 

mai fiu o rudă săracă pe lângă tine.       

    Tu îţi schimbi mereu costumele, iar eu nu am decât tei rochii, pe care nu ştiu cum să 

le  mai rulez. - De-asta plângeai domnişoară învăţătoare? Dacă te-ar auzi, şi copiii ar 

face haz. Cum or să te creadă ei când le vei spune că important e ce ai în minte şi în 

suflet, nu ce ai pe tine, dacă nu eşti convinsă de asta? Adevărata strălucire a omului nu 

vine de la haine. Ele sunt doar poleiala care ia ochii la prima vedere. Nu cu rochiile m-

ai ameţit pe mine. De va fi să plângi, cât vom fi împreună, de fericire să plângi, 

domnişoară învăţătoare, nu de necaz, ca acum. - Frumos ce spui, dar cine te crede? Eu, 

ţinută, cumva, departe de lume, nu pot să cred că şi pentru mine se aprind stele şi susură 

izvoare. Nu ştiu cum se plânge de fericire, va trebui să  mă  înveţi odată. - Dacă vorbeşti 

la viitor, înseamnă că nu ne luăm adio de la prietenie? - Copilării, ce adio, dacă eu abia 

aştept să te văd? Sigur că nu mă simt bine, în situaţia mea, de rudă săracă, dar nici atât 

de rău încât să stricăm ce am clădit frumos până acum. Adevărul e că sunt necăjită şi 

fiindcă trebuie să dau un răspuns la şcoală. Nu ştiu cum să-ţi spun, să nu crezi că mă 

laud. Urmează să reprezint liceul la un concurs de muzică şi le-am spus că până luni 

mă decid dacă mă duc sau nu. - Bravo, felicitări, extraordinar! Vioara întâi din 

pedagogic, asta da veste!  

   - Nu de vioară e vorba, de voce. 

   - Asta e o veste la fel de mare, prima voce din pedagogic, bravo! Şi ce o să cânţi? 
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 - Până acum câteva clipe nu voiam să cânt nimic, n-aveam rochie pentru aşa 

ceva. M-ai ajutat să-mi  schimb părerea. Dacă alte bogăţii nu contează mai mult 

decât cele din adâncul sufletului, de ce nu m-aş duce la concurs? Luni o să le răspund 

afirmativ.  

 - Şi când e concursul?  

 - Cam peste o lună. Am destul timp să mă pregătesc. 

 - Şi să te găteşti. Acum, nici eu nu ştiu cum să-ţi spun, să nu te supăr, cred că, pentru 

a fi în largul tău, pentru a nu te simţi inferioară altora, care sigur vor face parada modei, 

ar fi bine să ai o rochie nouă. Şi o vei avea. Ştiu eu o croitoreasă de mâna întâi, îţi  face, 

la iuţeală, o minune de rochie.  

 - A, nu, nici vorbă, nu pot, cum să… 

 - Bine, am înţeles, mai vorbim. Acum ar trebui  să mergem spre centru, aici s-a făcut 

răcoare. Te invit la o prăjitură, la „Macul roşu”.  

 - N-am fost niciodată, am auzit că e o cofetărie cochetă. 

 - E un loc frecventat de boema buzoiană. Cenaclişti, studenţi, elevi, servire bună, e 

plăcut acolo. 

 Comandăm două amandine, două cafele şi un coniac mic. Pe atunci puteai să iei un 

coniac sau un lichior, altceva nu, doar nu era bodegă. Mă rog de Ina să guste un pic de 

coniac.  Acceptă, cu chiu, cu vai.  Soarbe puţin,  face o strâmbătură haioasă şi se repede 

la apă.  

 - N-am băut niciodată aşa ceva, parcă mi-a luat gura foc, la noi nu se bea decât vin şi, 

rar, ţuică. Jupânu nu poate trăi fără cel puţin un litru de vin pe zi, iar de sâmbătă după 

amiază până luni, patru litri.  

 - De unde până unde Jupânu? 

 - Tatăl lui a fost negustor înstărit, oamenii cu care lucra îi ziceau jupân. Casa mare, de 

lângă a mea, a   lui a fost. I-a lăsat-o fiicei sale, mama lui Veronel. Pe tatăl meu l-a 

dezmoştenit, din cauza băuturii, nu i-a lăsat decât locul pe care şi-a ridicat casa mică, 

ascunsă de vişini. Şi aceea, făcută cu materiale aduse de mama, de la Tisău, din 

demolarea casei bătrâneşti. Băutura l-a dat peste cap toată viaţa, altfel, putea să trăiască 

şi el măcar cum trăieşte sora lui, onorabil.  

 Mergem voioşi, alene, pe bulevardul Gării. Deodată, Ina tresare, îşi desprinde brusc 

mâna de a mea şi zice: 

 - Doamne, tata! Ce-i spun? 

 Îmi dau seama că muntele de om, care se apropie, e Jupânu. E numai în cămaşă, 

descheiat până la burta cam mare, nu imensă, cum îmi imaginam, i se vede părul de pe 

piept, pe cap nu prea mai are ce să i se vadă, e aproape chel, doar la tâmple şi la ceafă 

mai are păr, nealbit, puţin ondulat. Faţa, albă, fină, parcă ar fi a Inei, dacă n-ar fi 

împânzită de vinişoare roşiatice. Zâmbeşte, când ne vede. Ina mă dă peste cap cu 

prezentarea ei: 

 - Domnul Daniel Alioanei, profesorul meu de psihologie. 
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 - Mă bucur să vă cunosc, dom’ profesor, am auzit că faceţi ore suplimentare, e foarte 

bine pentru copii, aşa mai învaţă şi ei, cred că fata mea nu vă dă bătaie de cap, spune, 

vorbind repede, muntele de om şi dovedeşte că e la locul lui, civilizat, nu gata să 

lovească, aşa cum îmi închipuiam. 

 - Nu, nicidecum, este o elevă bună, numai că psihologia e materie grea, e mult de 

învăţat, rolul nostru e să le dăm o mână de ajutor, zic şi mi se pare că vorbeşte un om 

stăpân pe situaţie, sigur pe el, nu unul surprins şi dezarmat, ca mine. 

 - Mulţumim mult, dom’ profesor. Vă rog să mă scuzaţi, eu am de făcut ceva 

cumpărături, trebuie să prind deschis la magazin. Altfel, mă urechează nevasta. Cu 

respect, dom’ profesor, la revedere. 

 - La revedere, domnule Fierăraşu, pe curând!   

 Ina saltă de bucurie pe lângă mine. După ce Jupânu se îndepărtează bine şi nu ne mai 

poate vedea, sare de gâtul meu, mă sărută pătimaş, fără a se sfii de trecători, apoi nu 

mai poate fi oprită din vorbă: 

 - Ai fost fenomenal, dom’ profesor! Ţi-ai jucat rolul extraordinar, cred că Jupânu nu 

şi-a dat seama. Doamne, ce frică aveam! Bine că am scăpat. Ai văzut ce grăbit era? Se 

ducea să-şi cumpere vin. Trebuie să recunoşti că s-a purtat ca un domn. Acum parcă 

nu-mi mai e aşa teamă de el. Şi a mai schimbat ceva întâlnirea cu Jupânu: m-am 

îndrăgostit de profesorul de psihologie, e tare drăgălaş. Am acum doi prieteni buni. 

Amândoi vorbesc frumos, pe amândoi îi simt legaţi de suflet, dar nu-l cred pe niciunul. 

E de neimaginat  că mi se poate întâmpla ceva atât de frumos, că zilele mele cenuşii ar 

putea să capete atâta culoare, că se pot aprinde stele şi pot susura izvoare şi pentru 

mine. Deşi nu cred, simt că sunt mai puternică.  Nu-mi mai pasă de nicio rochie. 

 Am zis că n-am să o fac pe Ina să plângă şi nu m-am ţinut de cuvânt. Aveam, pe deget, 

un inel cu rubin, de-al lui Bătrănu, mă făleam cu el uneori, îl purtam foarte rar. În timp 

ce băteam noi aleile tinereţii, nu ştiu ce mi-a venit, într-o zi, am învârtit inelul cu rubinul 

în jos. I-am spus Inei, calm, ca şi cum ar fi fost ceva firesc: 

 - Zilele trecute, am avut musafiri, o fată frumoasă, de la post-liceala sanitară şi părinţii 

ei. A fost nemaipomenit, am discutat vrute şi nevrute, s-a pus la cale şi o logodnă… 

 - Cum? Care logodnă? 

 - A mea şi a fetei, Carmen, domnişoara doctor, aşa îi zic eu. 

 - Tu îţi dai seama ce spui? Glumeşti? 

 - Nu, uite inelul de logodnă, zic, arătându-i inelul, care putea fi, întra-adevăr, de 

logodnă, întors, cum era. Îmi pare nespus de rău, n-am vrut să te supăr, sper să înţelegi 

că aşa se mai întâmplă în viaţă şi să mă ierţi.  

 Vorbeam singur. Ina îşi întorsese capul, nu se mai uita la mine, nu mă mai auzea. 

Plângea. Acelaşi plâns amar, din care nu o mai puteam opri. Îmi dau seama de urmările 

minciunii şi încerc să o dreg. E mult mai greu de reparat decât să arunci în vânt vorbe 

necontrolate. Nu ştii ce ravagii produc într-un suflet nevinovat. Întorc inelul şi îi arăt, 

mai mult cu forţa, partea cu rubinul. În zadar. Nu mai am argumente să o conving că a 

fost doar o glumă.   Încerc încă o soluţie: 
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 - Dacă nu crezi că a fost doar o glumă proastă, atunci rup logodna cu domnişoara 

doctor şi te rog să spui aici, cu Crângul şi cerul martori: vrei să fii logodnica mea? 

rostesc, tremurând, întrebarea pe care visasem să o şoptesc într-un moment când 

inimile noastre  ar fi bătut cu aceeaşi intensitate, nu acum, când  Ina, dezamăgită şi 

tristă, îşi varsă amarul plângând. 

 - După tot ce mi-ai făcut, te mai aştepţi să spun  da? Ei, bine, da, da, da, de mii de ori 

da, vreau să fiu logodnica dumneavoastră, domnule Daniel Alioanei, să moară de ciudă 

Carmen a ta şi toate Carmenele care au fost şi or să mai fie, dacă or avea curaj! 

 Răspunsul, printre lacrimi dar hotărât, mă năuceşte. Un fapt mărunt dusese la un 

moment de extraordinară încărcătură sufletească. Pecetluim actul logodnei cu o 

îmbrăţişare puternică, parcă fiecare vrea să-l sfărâme pe  celălalt şi un sărut prelung, 

arzător, să rămână încrustat pentru totdeauna în inimile inundate de fericire. Nu ne pasă 

de nimeni şi de nimic, lumea toată e a noastră. În freamătul ei nebun, nu mai suntem 

singuri, ne avem unul pe altul. 

 - Acum, că ne-am logodit, aşa, fără inel, nu ştiu ce ar trebui să fac în noua mea calitate, 

aştept instrucţiuni, zice Ina. Ştiu doar că, odată, o să mă cheme Alioanei. Florentina 

Alioanei. Nu sună rău. Scap de nesuferitul de Fierăraşu, abia nu mai râd colegele de 

mine, spunând că nu sunt măcar un fierar ca lumea, ci un fierăraş, potcovaş. Alioanei 

e altceva. 

 - Oarecum. Dacă era Aioanei, da. Florentina  Aioanei ar fi fost mai bine.  

 - Nu, mai bine e Florentina Aluidaniel. Şi cel mai bine e că vom fi împreună. Dacă nu 

se va întâmpla să mai inventezi vreo domnişoară doctor sau chiar îţi va încurca vreuna 

cărările. Dar nu-mi mai e temă de rivale, acum sunt…legală, mă rog, fără acte, dar a 

ta. 

 Ina a acceptat să mergem la croitoreasă. Foarte amabilă, croitoreasa. I-a făcut o rochie 

elegantă, din stofă foarte bună, pe care o cumpărase chiar ea, noi nu ne pricepeam. 

Rochia îi dădea Inei un aer princiar, fără să o maturizeze. Poate a influenţat, cumva, şi 

juriul, care a declarat-o câştigătoarea concursului. S-a ales cu o diplomă şi un aparat 

de radio performant. Câştigul cel mare a fost noul ei statut, nu de vedetă, în 

pedagogic toate fetele au voce. Statutul de învingătoare. 

 - Când mi-am auzit numele, zice Ina, nu-mi mai era nesuferit. Luminile 

reflectoarelor mi se păreau stele aprinse pentru mine, iar aplauzele susur de izvor, 

iscat doar pentru mine. Simţeam nevoia să îmi repete cineva că eu sunt aceea 

căreia i se întâmplă toate astea. Plângeam. De fericire plângeam. Pentru prima 

dată. Nu ştiam că e atât de bine. 
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 poesis     
Valentin TUFAN                      

 

În suspensie  
 

Afară e o linişte 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 iraţională, 

privim ploaia cum se rupe de tulpină 

şi pluteşte să-i aflăm semnificaţia. 

 

În starea de veghe 

nu găsim graniţa între vis şi realitate – 

metafora e acel moment de triumf din timpul transei 

pe care îl atingem apoi în material. 

 

Căutăm semnificaţia picăturilor de ploaie 

ca privirea dintr-o oglindă 

în care lumea e în reverse. 

 

                                                        *** 

Agonia 
 

Nu mai crezi în repere, căci toate par să dispară din alfabetul tău orb –  

e ca și cum toți stâlpii de telegraf numărați în copilărie, 

s-ar prăvăli ca o viitură din tine către cimitirele deșarte –  

e ca și cum ai fi alergic la cunoaștere și dintr-o dată imun la amnezie 



Renașterea Buzoiană/Almanah 2022 
 

 

  227   
 

Ai rămâne singur într-o magazie monocromă, privind printre zăbrele forme 

fără fond, 

iar secundele ar lăsa urme siberiene peste cadavrele zilelor ucise de un 

viscol infinit 

Ți-ai bruia existența, ajungând să fii o esență sau un sentiment alimentat de 

timp, 

fără să știi că zaci distribuit unui număr nelimitat de existențe 

Alimentarea cu timp se rostogolește în neant ca o agonie –  

căci se răsucesc cuvintele în seva înțelesului, acei veșnici martiri ai poeziei 

umane. 

 

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 înțelepciu 
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                   Laura Cozma 

                              
 

Tabloul răsturnat - iubirea 
 

a desprins fiecare parte din mine de mine 

mi-a întins pielea sidefie pe podea 

și ți-a îmbrățișat tălpile 

setea a fost potolită de carminul buzelor 

când trupul stătea învelit în palmele tale 

secundele se pierdeau în tornada anilor 

așa s-a reinventat tabloul Laura și Petrarca 

 

ca o floare lipsită de apă și stropită de soare 

în tinerețe se prelingea moartea 

iar în moarte intra zâmbind viața 

Saltul din turlă 
 

la Notre-Dame cocoșatul este un Romeo           

prins în lumina întunericului 

jos în piaţă Julieta îşi smulge hainele 

îi face o plasă subţire 

rezistentă la saltul din turlă 

 

doar tu 

îmi vezi buzele muşcate de amurg 

lumea râde 
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în colț de cârciumă poetul 

scrijelește pe masă 

citesc fiecare vers 

cu priviri nemiloase 

când te reconstitui 

prin rotocoale de fum 

 

cu tine am timp să visez 

iar visul e smulgere 

răpăit de ploaie 

în răstimpul a două îmbrățișări 

devine pelicula aceea subțire 

dintre durere și plăcere 

 

dulcea cruzime 

a două flori de laur 

una prin cealaltă 

Epifanie în doi 

Cristian, 

străzile sunt tot mai năclăite 

de respirația oamenilor fantomă. 

 

Am obosit să privesc ochii celor care 

trăiesc, 

amușinând filele cărților 

de dezvoltare personală, sperând 

că sângele li se va albăstri. 

 

Alții, înhumați în iluzie.  
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    Marius C. NICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prea întristatul Vodafone 

lui Emil Niculescu 

 

Undeva în Washington, 

înlăcrimat cu patefon 

îngurgitând pe-ascuns Lemon, 

avea lansete de carbon, 

distinsul nostru Papillon, 

dansa în ritm de Charleston, 

şi deghizat cu barbişon, 

ca o statuie în balcon 

sculptată numai de Papon, 

privea stresat la un jambon, 

dar abonat la Vodafone, 

pe firul scurt un telefon, 

era în schimbul de planton, 

scriind doar despre Trianon. 

 

Să mergem iarăşi în Amvon, 

să recităm din Caraion 

distinsul nostru Papillon. 

 

 

Panoplia fiorului 

lui Marin Ifrim 

 

La hanul celor „patru roze”, 

vindeam iluzii şi artroze, 

era dantesc, era sublim, 

când apărea şi nea Ifrim... 

Sfidând campaniile electorale, 

privea nevrozele carnale, 

voiam să mai ucidem un balaur, 

dar ne-am trezit cu-n minotaur, 

a mormăit chiar: „bună dimineaţa!” 

Încât ne-a cotropit şi greaţa... 

Noi am crezut că este dicefal 

şi locuieşte tot central... 

era un trepăduş autohton, 

voia impozit pe diapazon, 

urla din unghiul lui şperţar, 

Copii..., iar sunteţi pe grătar! 

Dar a venit poştaşul cu vignetă, 

împuşcase iarăşi o egretă,  

deprimat că o amantă s-a sinucis, 

ne-a arătat trupul ei învins. 

Era spânzurat de culoarea 

semaforului, 

în panoplia fiorului... 

Iar el, prea ţanţoş şi steril, 

purta în geantă un pistil... 

 

Avea o sarcină ingrată 

să ramifice dezordinea organizată. 



Renașterea Buzoiană/Almanah 2022 
 

 

  231   
 

AI  CARTE,  AI  PARTE  SAU  DESPRE  

VECHIMEA  PÂRSCOVULUI 

Ilie MÂNDRICEL 

      Istoricii şi geografii au evidenţiat legătura 

indisolubilă dintre comunităţile umane şi 

teritoriul lor, factorul antropic adaptându-se 

reliefului, folosindu-l şi modificându-l. Cele 

mai vechi sate din judeţul nostru au apărut acolo 

unde se întruneau condiţiile cele mai 

avantajoase pentru un trai lesnicios, în armonie 

cu mediul ambiant: existenţa apei, a sării, pietrei 

şi lemnului, la adăpostul dealurilor şi muntelui. 

Asemenea condiţii s-au găsit în amonte, pe firul 

văilor de ape. O axă a vechii vieţi rurale a 

obştilor săteşti a fost şi Valea Bălănesei (în vechime, a Sărăţelului 

Bălăneştilor). Aici se găsesc sate care „vin spre noi” de dinainte de 

începuturile statale ale Ţării Româneşti sau imediat de după acestea. Toţi 

pârscovenii ştiu şi o afirmă cu mândrie că satul lor este atestat documentar 

încă din 1515, o dată cu Târcovul, prin hrisovul emis de Neagoe Basarab la 

13 aprilie, din Olteniţa. Dar puţini ştiu că despre satul lor se poate vorbi şi 

înainte de această dată, iar acest lucru îl fac alte documente referitoare la 

Pârscov şi ulterioare datei atestării. Puternică moşnenie a zonei subcarpatice 

a Buzăului, republică de oameni liberi devotaţi domniei, aşezarea de la 

vărsarea Bălănesei în Buzău este cu mult mai veche. În general, specialiştii 

apreciază că un sat a fost întemeiat, s-a constituit ca aşezare umană colectivă, 

cel puţin cu 100-200 de ani înainte de atestarea lui documentară, din acest 

punct de vedere secolele al XIII-lea – al XIV-lea „au reprezentat etapa de 

formare a structurii reţelei rurale medievale a Ţării Româneşti”. Faptul este 

perfect valabil şi în cazul Pârscovului, dacă ne vom referi la întărirea dată de 

către Vladislav III satului Cislău la 23 septembrie 1523, după judecata 

bărbaţilor jupâniţelor Neacşa şi Neaga cu Aldea, Tatu şi ceata lor de moşneni 

din Pârscov, când se prezentase la Divan „cartea lui Vlad voievod cel Bătrân, 

care a fost înaintea străbunicului domniei mele (Vladis)lav (rupt) voievod”. 

Apelând la cronologie, vedem că Vladislav III, domnul care judecase speţa 

(prima domnie în 1523), a avut ca străbunic pe Vladislav II (1447-1456), iar 

Vlad voievod cel Bătrân, a cărui „carte” a servit drept temei în instanţa 

domnească, fusese Vlad I, care a domnit în 1396. Dacă moşnenimea din 
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Pârscov, care se judeca pentru pământ în 1523 cu cea din Cislău, obţinuse la 

1396 hrisovul lui Vlad I, înseamnă că cele două sate existau de ceva vreme, 

asemenea obşti de ţărani liberi fiind atunci omniprezente în zona subcarpatică 

a Buzăului (Bălăneşti, Brăești, Colți, Moşeşti sau Pietraru de azi, Negoșina, 

Posobeşti, Scăeni, Trestia). Cu toate acestea, pârscovenii, „ei singuri au 

mărturisit în faţa domniei mele că nu au ţinut (moşia Cislău, n. n.) din acea 

vreme până în zilele domniei mele”, după cum arată actul din care am citat.  
      Vechimea apreciabilă a Pârscovului este susţinută şi de alte hrisoave, cum 
ar fi cel emis de Mihnea Turcitul la 8 ianuarie 1582 pentru a întări lui Dumitru 
mare spătar şi lui Ştefan logofăt ocini la Pârscov, Blestematele şi un vad de 
moară la Urlători, după o judecată tot cu moşnenii din Pârscov. Obiectul 
litigiului îl constituise mai întâi o „ocină la Blăstămatele, din partea lui 
Ţigulea, a treia parte, care a fost de moştenire a lui Ţigulea, dar a închinat-o 
însuşi Ţigulea de a lui bunăvoie jupanului Dragomir spătar, bunicul 
jupâneselor Caplea şi Chera, încă din zilele răposatului Vlad voievod”. Acest 
Ţigulea pârcălab a fost unul dintre marii moşneni ai Pârscovului, care în 
câteva documente apare şi sub numele Pârscovul Ţigulii. În litigiu se găsea şi 
o altă „ocină la Pârscov, partea lui Tetiu şi a lui Bucşa, toate părţile lor, oricât 
se va alege de peste tot hotarul”, părţi pe care „le-au închinat însuşi Tetiu şi 
Bucşe lui Dragomir spătar, de a lor bunăvoie, încă din zilele lui Vlad 
voievod”. În sfârşit, ultimul obiect al litigiului fusese „un vad de moară la 
Urlătoi”, pe care „l-a închinat însuşi Urlatul acel vad lui Dragomir spătar, încă 
din zilele lui Vlad voievod”. Deoarece urmaşilor lui Dragomir spătar „li s-a 
întâmplat pribegie în ţări străine”, Ţigulea vânduse ocina din Blestematele 
altora, iar urmaşii lui, ai lui Tetiu, Bucşe şi Urlatul susţineau că strămoşii lor 
n-au închinat nimic lui Dragomir spătar. În toate cele trei cazuri „domnia mea 
am cercetat şi judecat după dreptate şi lege, cu toţi cinstiţii dregători ai 
domniei mele şi am văzut şi am citit domnia mea cartea lui Vlad voievod”, 
astfel că hotărârea a fost defavorabilă contestatarilor.    
      Concluzia fiind cea din primul paragraf, încheiem cu câteva date despre 
ultimul sat care a fost parte în litigiul de mai sus. Urlători se găseşte în comuna 
Berca (azi, oraş), fiind atestat documentar în 1532. De la 1 ianuarie 1965 
satului (atunci în comuna Pleşcoi) i s-a dat numele Valea Nucului. După 
Legea comunală din 1865 era cătun, pendinte de comuna Pleşcoi. Prin Legea 
rurală din 1864 fuseseră împroprietăriţi în moşia Urlători, fostă a mănăstirii 
Berca, 15 clăcaşi (1 fruntaş, 10 mijlocaşi şi 4 toporaşi) cu 104 pogoane, iar 
biserica Sf. Voievozi (din 1846-1849) cu 17 pogoane. În 1892 dobândise 
statutul oficial de sat şi avea, împreună cu cătunul subordonat Pietrişu, 106 
case şi 500 de locuitori.  
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Rugăciuni în metamorfoză 

   Ion NEDELEA 

       Cu grija de a rămâne în orizontul bunei-

cuviințe și chiar al smereniei, ne apropiem de un 

subiect delicat, pe care condeiele academice nu 

par a se fi grăbit să-l abordeze unitar și sintetic, 

neconstituind, de fapt, o chestiune de gramatică 

ori de ortografie propriu-zisă... 

      Este vorba despre trei construcții / expresii cu 

structură relativ asemănătoare și cu oarece înrudiri 

semantice pe care le accentuează unele dintre 

împrejurările utilizării. Apropierea dintre ele este 

dată însă, în primul rând, de prezența în fiecare a unui element comun, și 

anume vocativul Doamne: Doamne, ferește!; Doamne, iartă-mă! Doamne, 

ajută! Le propunem atenției nu pentru o analiză din perspectivă religioasă 

(care ne-ar fi peste puteri), ci, mai degrabă, pentru a contura o opinie în 

privința scrierii lor corecte, ceea ce poate fi un semn al unei atitudini pioase, 

dar și al respectului față de limba română. Iată, mai întâi, câteva observații 

generale... 

      Prezent în rugăciuni din cele mai vechi etape ale limbii noastre marcate, 

după cum se știe, de numeroși termeni latinești moșteniți odată cu 

creștinismul, vocativul Doamne (din lat. Domine) apare și neintegrat unor 

structuri stabile, de multe ori în invocații „impersonale care exprimă mirare, 

amărăciune etc. Doamne, ce greu a fost. ” (MDA-2010). În asemenea situații, 

cuvântul este urmat, firește, de virgula cuvenită cazului gramatical 

reprezentat, în această privință nefiind loc de dubiu. Diferită este însă situația 

celor trei construcții mai sus menționate, a căror frecvență semnificativă în 

vorbire și scriere este atestată de zeci de mii de prezențe pe internet. Aceste 

ocurențe ilustrează o varietate de rezolvări grafice, din investigarea lor 

sumară rezultând că, de obicei (fără exclusivitate și cu rare excepții), textele 

semnate de cărturari ai Bisericii pe site-uri cu profil religios dovedesc grijă 

pentru corectitudine.  

      Date fiind micile diferențe în folosire și în evoluția lor, de la sensurile 

rugăciunii abreviate (drept care, în titlu era poate mai potrivită varianta scurtă, 

cu același înțeles – rugă-rugi), la întrebuințări mai depărtate de cele originare, 

se cere să le abordăm separat... 
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 ●Doamne, ferește! Aflată pe locul doi ca frecvență (poate și fiindcă este 

dublată în folosire de varianta Doamne, păzește!), expresia apare scrisă „în 

fel și chip”: chiar și fără a fi încadrată între virgule (deși este, de regulă, o 

inserție evidentă în frază), fără virgulă după vocativ și fără semnul exclamării 

după imperativ, cu cratimă între cele două componente etc. Destul de rar (în 

texte publicistice) poate fi întâlnită și varianta (ce ar putea fi socotită) corectă, 

adică așa cum am notat-o  aici. E drept că opțiunile celelalte (conștiente sau 

întâmplătoare) ar avea motivare în faptul că așa-zisa rugăciune prescurtată și-

a pierdut încărcătura specifică (originară), dobândind adesea „valoare” de 

clișeu verbal la îndemână pentru exprimarea unei stări emoționale. Dacă 

avem în vedere că asemenea construcții pot fi, de multe ori, considerate un 

fel de „semnale lingvistice care nu denotă, ci exprimă diverse senzații, 

sentimente...”, n-ar fi exagerat să le adăugăm în clasa interjecțiilor (evident, 

doar în anumite contexte!). Acest „fenomen” este mai accentuat în cazul 

vocativului Doamne (fără verbul la imperativ) care capătă nuanțe afective 

speciale și își schimbă comportamentul gramatical în fraze precum cea citată 

din Creangă în Gramatica Academiei (ed. 2005, p.658): ”Doamne, măi 

femeie, Doamne, multă minte-ți mai trebuie!”. 

      

●Doamne, ajută! – ocupă locul I ca frecvență (conform căutării cu ajutorul 

Google), construcția căpătând sensuri diferite, în funcție de context. Fețe 

bisericești, în articole care poartă uneori chiar acest titlu, o scriu ca atare (fără 

a-și motiva alegerea) și o tratează ca „salut creștinesc”, „urare”, „salut pur și 

simplu”. Faptul că cele două cuvinte se pronunță împreună a determinat 

uneori scrierea cu cratimă – „Doamne-ajută!. Într-o intervenție (răspuns la 

reproșuri) etichetată drept „lecție de gramatică”, pe un site oarecare, o 

„păreroloagă” opinează că, în acest caz, n-am avea de-a face cu un vocativ, 

„fiindcă eu nu vorbesc cu Dumnezeu și nu-i zic să mă ajute pe mine în 

expresia respectivă, care a devenit mai degrabă un automatism”. 

Argumentarea este totuși recunoscută ca fiind subțire, prin sugestia necesității 

ca dilema să fie rezolvată de profesori de limba română. Este adevărat că, așa 

cum remarcă și dicționarele, cele două cuvinte au devenit „strigăt de 

îmbărbătare”, „exclamație scoasă de cineva când scapă de o primejdie” 

(MDA-2010) sau mijloc de exprimare a superiorității (un fel de adjectiv 

sugerând existența a „mai multe calități” – NDULR-2006): mai de Doamne-

ajută. Să convenim că, în acest ultim caz, scrierea cu cratimă ar fi cea mai 

potrivită, dar în celelalte, invocarea Celui Atotputernic fiind resimțită / 

implicită, scrierea cu virgulă după vocativ și cu semnul exclamării în final ar 

fi cea adecvată. În „Dicționarul universal al limbei române” (ed. 1925), Lazăr 

Șăineanu îi rezerva expresiei o intrare specială (ceea ce n-au mai făcut 
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dicționarele ulterioare) și o scria cu cratimă, explicând-o ca „strigăt de 

îmbărbătare al plugarului (când se apucă de lucru...)”, dar, printre altele, și ca 

„(ironic) bătaie neașteptată, trânteală: să te pomenești cu Doamne ajută pe 

spinare”. 

     

 ●Doamne, iartă-mă! Pe locul trei ca frecvență (poate pe cel dintâi în oralitate), 

structurată în trei componente, această construcție a „evoluat” de asemenea de la 

sensul inițial de implorare a iertării unui păcat la utilizări apropiate de cele ale unei 

interjecții, ajungând, după cum aprecia un dicționar, „expresie folosită de o 

persoană care a spus sau este pe cale de a spune o vorbă necuviincioasă”. Chiar 

dacă, în astfel de condiții, ar putea fi înlocuită cu vai!, respectarea valorii de vocativ 

a substantivului și de imperativ a verbului ar trebui – credem – reflectată prin 

virgula și semnul exclamării cuvenite. 

E greu de spus câtă evlavie mai exprimă / transmit în general cele trei construcții, 

contextul putând sugera prezența sau lipsa acesteia. Utilizarea lor frecventă și cu 

sensul religios atenuat sau pierdut a dus la desacralizarea lor. O minimă atitudine 

cuviincioasă ar cere poate scrierea în varianta pe care am avansat-o aici. Ar fi și o 

tentativă, măcar formală, de întoarcere la înțelesul originar și de a conferi substanță 

vorbelor. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Starea de sărbătoare
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poesis 

Marilena RĂGHINARU 
 
Rugă de iertare  
 

Îmbracă-mă în haina penitenței, 
Să-mi fac din lacrimi templu de 
bazalt, 
Cu sufletul să zbor către Înalt, 
Tribut plătind cu anii inocenței. 
Cu trupul mă coboară în Tartar, 
În lavă arde-mi grelele păcate, 
În viață renăscând prin astă moarte. 
Dă-mi, te rog, azi și ultimul pahar! 
 

Acuză-mă de oarba neghiobie, 
De mintea mea, ades analfabetă, 
(Ce, culmea, se visa cândva poetă!), 
De dragostea-mi nătângă și zglobie 
Cu care te stresam ca o nebună  
Fără-a-mi păsa că nici nu mă iubeai, 
(Cealaltă îți era tărâm de Rai) 
Dar așteptam urarea: ,,Noapte bună!" 
 

Încuie-mă în Iadul neputinței 
Pe mine, păcătoasa cea mai slută, 
Cu pietrele de jar să fiu bătută. 
Și-apoi, scăldată-n Râul Pocăinței, 
Putere dă-mi păcatul a zdrobi! 
Dar lasă-mă să mai privesc spre Soare,  
Ca, poposind în soarta următoare, 
Să retrăiesc mirajul de-a iubi! 

 

Iluzie 

 

Cu tine-aș vrea să emigrez 

Pe un tărâm din altă eră, 

Cu mintea doar să te ghidez 

Și, fascinați de-a mea himeră, 

 

Să ne topim îmbrățișați, 

Precum doi oameni de zăpadă  

Ce-au fost de Soare sărutați, 

Gelos pe astă escapadă. 

 

În mare-apoi să înotăm, 

Printre talazuri înspumate, 

De vechea viață să uităm, 

Spălându-ne de reci păcate. 

 

În lumea, de enigme plină, 

S-avem și stelele aproape, 

Că, într-o liniște deplină, 

Vom reuni și cer și ape. 

 

Pe-acest Pământ nu avem loc, 

Doi anonimi săraci și triști, 

Uitați de soartă și noroc,  

Prea visători, cam pesimiști, 
 
Însă, nebuni, prin galaxii, 

Ținându-ne mereu de mână, 

Dintr-un noian de poezii, 

Vreau să-mi ridici castel pe Lună! 
 
Altar să-mi construiești din aștri, 

Prizonier în al meu vers, 

Captiv al ochilor albaștri, 

Monarh să-mi fii prin Univers. 

 
               *** 
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Mioara Zaharia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruci de flori pentru eroi 

 

Răsună doina românească, 

Răsună bucium în Carpați, 

În haina rece-a nopții 

Strămoșii dorm înlăcrimați. 

 

Cruci de flori pe cerul strămoșesc 

Și recunoștință cât o țară 

Pentru voi eroii neamului 

Eroi cu ochi de primăvară. 

 

Și florile plâng pe morminte 

Cu lacrimi calde-argintii 

Nepoții vă-nchină-n respect  

Snopi de cântece și poezii. 

 

Vă plângem cu lacrimi de rouă 

Pe scări de iubiri și mister 

Vântul tremură marea cea mare 

Ș-o ridică să plângă la cer.                                                 

 
            *** 

 

Nina Beldie 

 

 
 

Doar 
 
Care Toamnă e mai Toamnă, 

Dorurile să le-adoarmă 

În cel galben asfințind, 

În verdele încă mințind, 

Ori  în roșu violet 

Din tristețe de poet… 

 

Care Nor este mai Nor, 

Să ducă departe Dor, 

Să îl ducă hăt, în zare, 

Să își piardă din culoare, 

Drum ’napoi să nu mai știe, 

Cât o ține o veșnicie… 

 

Ce Cuvânt dintre Cuvinte, 

Să spună câte mai simte 

Suflet de Om iubitor, 

Vămilor mereu dator, 

Tot hoinar după o Stea, 

Să îi  fie doar a sa… 

 

Doar  un Nor și doar o Toamnă 

Dor s-ascundă, să-l adoarmă, 

Din cuvinte, unul doar, 
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Steaua să îi dea în dar… 

Ca dator să nu mai fie 

Nici hoinar o veșnicie… 

 

Inima-mi semn într-o carte 

 

… Frunza  pe care am pus-o semn  

Într-o carte, 

Cea dăruită ție, 

Când ai plecat departe, 

E toamna din inima mea, 

Mohorâtă toamnă, 

Fără dragostea ta. 

…Atunci când o vei  răsfoi, 

Într-una din acele zile,  

ce nu mai știu să fie senine, 

Îți va aminti  

Că e timpul 

Să te întorci la mine. 

… Până atunci,  

Oricât ai fi de departe, 

Inima mea,  

Semn într-o carte, 

Cuminte și răbdătoare, 

Păstrează vie 

A iubirii tale culoare… 

 

Tot căutându-te… 

 

Tot căutându-te în clipa cea uitată, 

Cea rostuită pe o treaptă neurcată 

mi-am rătăcit și gând și dor și 

simțământ 

și am uitat de ce te caut, 

cine sunt… 
 
Tot rătăcind în căutarea ta, 

Cu ziua, și cu ora,  

minutul și secunda 

au transformat trăirea-mi în nisip 

și sufletu-mi clepsidră - a devenit… 

 

Și tot umblând și încercând   

să te găsesc, 

eu m-am rugat la Domu-nalt Ceresc: 

-Mă iartă, Doamne! Dă-mi uitare! 

Am obosit să-l caut… Pasul  

rău mă doare!... 

 

Iubește-mă, Toamnă! 

 

Iubește-mă, Toamnă! 

copacul gândurilor 

nu mi-l dezgoli! 

cu ploaie nemiloasă 

nu mi-l potopi! 

 

Iubește-mă, Toamnă! 

copacul viselor 

nu mi-l lăsa orb de stele- 

tăcutele  tăinuitoare 

ale dorurile mele! 
 
Iubește-mă, Toamnă! 

mă mângâie cu ora ta! 

seva din suflet nu mi-o seca! 

... așa,  numai așa,  

... April’ voi renaște cândva !... 
 
Iubește- mă, Toamnă! 

zănatec, 

iubește-mă, Toamnă! 

sub troian de „a fost...” 

cel Ieri să adoarmă... 
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DOAMNA NEAGA, „REGINA BUZĂULUI”, SOȚIA 

LUI MIHNEA TURCITUL DIN NEAMUL 

BASARABILOR 

Gheorghe Petcu 
 

 

DOAMNA NEAGA1 s-a născut în anul 1566 la 

CONACUL DE LA BUDA CRĂCIUNEȘTI. 

A decedat în 1623 la Buda Crăciunești, Cislău, 

județul Buzău azi, atunci județul SAAC (Săcuieni-

Secuieni). 

Se căsătorește în 1582 cu Mihnea Turcitul, la vârsta 

de 16 ani. Această dată este sigură întrucât toate sursele 

dau anul 1582. Plecând de la anul căsătoriei, 1582 și 

scăzând 16 ani, obținem anul nașterii – 1566. 

Era fiica lui Vlaicu clucerul din Cislău, ce avea întinse proprietăți pe văile 

râurilor Buzău și Nișcov, stăpânind comunele Rușavăț, Cislău, Lapoș, Tisău, 

Grăjdana, Sărata, Esteu (Mizil), Valea Scheilor... proprietăți ce au rămas ale 

DOAMNEI NEAGA de la tatăl său, Vlaicu clucerul. 

Oamenii comunei Lapoș au dat numele ei la numeroase locuri:  

 Biserica DOAMNEI NEAGA 

 Puțul DOAMNEI NEAGA 

 Poiana DOAMNEI NEAGA 

 Zidul DOAMNEI NEAGA. 

Acest lucru arată că oamenii îi purtau respect, vrând să păstreze vii amintirea 

și legenda sa. 

În anul 1591, soțul ei, Mihnea „se turcește”, trece la credința islamică. 

DOAMNA NEAGA nu concepe să își urmeze soțul și rămâne la dreapta 

credință CREȘTIN ORTODOXĂ. 

Se retrage la Buda Crăciunești, Cislău, unde avea palat întărit cu ziduri groase. 

DOAMNA NEAGA a plecat fără știrea soțului spre munții Buzăului, lucru 

de neacceptat atunci. 

Se dedică facerii de bine. 

Se simțea în siguranță întrucât avea oameni ai locului care îi erau loiali și toți 

își trăiau viețile muncind pe proprietățile DOAMNEI NEAGA. 

                                                 
1 Wikipedia. 
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Cetățile de la Cheia, pe Valea Tisăului, de la Buda – Cislău, Cetățuia – 

Ciolanu, Cetățuia de la Cucuiata, Izvoranu, Aninoasa, Cislău, îi dădeau o mare 

siguranță. 

În retragerea ei de la București, Târgoviște – unde erau Palatele domnești – 

spre munții Buzăului, s-au născut zeci de legende. 

Urmărită de turci, care doreau ca și ea să treacă la islam, și-a luat cu ea copiii, 

doi băieți și două fete. Vlad moare în acel an, 1591, în timpul refugiului spre 

Palat – Cetate de la Buda – Cislău. 

TOȚI CAII AU FOST POTCOVIȚI AȘEZÂNDU-LE POTCOAVELE 

INVERS. 

Când turcii s-au apropiat de suita DOAMNEI NEAGA, aceasta a părăsit 

caleașca și a încălecat pe cal însoțită și apărată de gărzile de la Palatul Buda, 

pentru a se depărta cât mai mult de urmăritorii ei turci. 

Atunci toți caii au fost potcoviți așezându-le potcoavele invers pentru a-i 

deruta pe turci și astfel și-a pierdut urma, având timp să ajungă în Palatul – Cetate 

Buda, apărat de un grup de gărzi bine instruite și înarmate și foarte loiale 

DOAMNEI NEAGA. 

DOAMNA NEAGA, fetele ei și Radu au coborât în fântână într-o budană și 

de aici prin tunelul secret au plecat de la CETATEA LAPOȘ la Buda – 

Crăciunești. 

Cele două fete ale DOAMNEI NEAGA, avute cu Mihnea Turcitul – Ileana 

și Cristina – pentru a-și salva onoarea, în momente de disperare, după ce fugiseră 

împreună cu DOAMNA NEAGA din capitala țării – București, spre cealaltă 

capitală – Târgoviște și apoi spre Buda, unde puteau sta în siguranță, s-au 

adăpostit la palatul de la Lapoș al DOAMNEI NEAGA, iar aici, zice legenda că 

s-au aruncat în fântâna DOAMNEI NEAGA, sub ochii mamei lor. Acest puț se 

află în apropierea unor ruine ce poartă denumirea de „Zidul DOAMNEI 

NEAGA”2 de la Lapoș în apropiere de Buda. 

Legenda așa a rămas până în zilele noastre, dar realitatea este alta. 

Văzând că se apropie turcii, este drept că cele două fiice ale DOAMNEI 

NEAGA au coborât în fântână, dar din această fântână era săpat un tunel la 

capătul căruia le așteptau gărzile DOAMNEI NEAGA și după câteva sute de 

metri erau așteptate la ieșirea din tunel de alte gărzi pregătite cu cai și au plecat 

spre Palatul de la Buda. 

Dar totdeauna LEGENDA bate ADEVĂRUL, rămâne în conștiința 

oamenilor. 

Ele au mai trăit mult timp după anul 1591. 

La Strezeni – Tisău avea străjeri DOAMNA NEAGA. 

                                                 
2 www.obiective-turistice.romania-tourist.info 
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Localitatea Strezeni a rămas până azi un loc retras, departe de civilizație, un 

loc sălbatic. 

Pe aici trecea un important drum comercial ce lega Brașovul de Buzău și 

mai departe de Brăila și Galați. 

Aici s-au organizat haiducii, având loc de întâlnire la „Fântâna Hoților”, 

mult după DOAMNA NEAGA.  
După moartea tatălui său (1590), DOAMNA NEAGA devine singura 

stăpână a comunelor: Rușavăț, Cislău, Lapoș, Tisău, Grăjdana, Sărata, Valea 
Scheilor, Esteu (Mizil azi), Tohani, Budureasca... 

...Figură reprezentativă pentru istoria României și a Țării Buzăului, 
personalitate LEGENDARĂ pentru oamenii din această parte de țară, 
DOAMNA NEAGA avea să se stingă în plină durere la 1623. Una din fete este 
soție a lui Moise Movilă la 1630, deci trăia după ce DOAMNA NEAGA fusese 
chemată la Domnul și nu murise la 1591. 

CETĂȚUIA DE LA CUCUIATA3
 

 „Cetățuia de pe dealul Cucuiata de la Grăjdana – Tisău, județul Buzău este 
ctitorie a DOAMNEI NEAGA, soția lui  Mihnea II Turcitul, supranumită 
„Regina Buzăului”. 

Cetățuia era folosită ca turn de observare. De aici se vede o mare parte a văii 
Nișcovului până spre râul Buzău. 

Aceasta este plasată într-un loc greu accesibil, de aici și expresia „parcă ai 
fi de la Cucuiata”. De aici plecau ștafete în caz de pericole, pe cărări ascunse, 
spre schitul Izvoranu, Mânăstirea Ciolanu. Cetățuia DOAMNEI NEAGA de pe 
vârful Cetățuia – Ciolanu se află deasupra localității Măgura, într-un loc din 
care se putea supraveghea toată Valea Buzăului, de la Schitul Cetățuia – 
Viperești, Cislău – Buda Crăciunești, până la Palatul DOAMNEI NEAGA. 
Veștile puteau circula și pe traseul Cetățuia de la Cucuiata – Mânăstirea Bradu 
a Cândeștilor – Lapoș - Buda Crăciunești, astfel vestita doamnă era la curent 
cu toate mișcările trupelor dușmane. 

Mânăstirea Izvoranu este mai veche decât cea construită de Luca din Cipru 
(1595) și Mihai Viteazul. Primele construcții din această zonă sunt realizate tot 
de DOAMNA NEAGA. 

Ctitorii ale DOAMNEI NEAGA mai sunt și la Mânăstirea Ciolanu – 
biserica „Sfântul Gheorghe” (1590) – când îi moare fiul Alexandru și îl 
înmormântează aici (1588), precum și Cetățuia de la Ciolanu. 

 

*** 

                                                 
3 Petcu Gheorghe, Județul Buzău – Album monografic, Buzău, Ed. Alpha MDN, 2004, pag. 173 - 175. 
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Diplomatul 
(fragment) 

 

Paulina Georgescu 
 

 
 

     - Marina mea... Mi-e gândul mereu la tine. Ce faci? Cum te descurci? Mă rog 

mereu...  Să ai putere... Mă rog la Dumnezeu... 

    - Am scos lichidul. Dar s-a făcut repede la loc. Nu pot mânca, nu pot să beau apă... 

     M-apasă... Sunt foarte slăbită...  

    - Doamne, ai grijă de Marina mea...  

     Și Marina trimite un semn... Două mâini îndreptate spre cer. Georgina pricepe că 

viața și chinul Marinei sunt în mâinile Domnului... Din clipă în clipă ea simte că se 

apropie ceasul cel rău... Și, Doamne, nu a apucat să o vadă! Ar fi vrut să o mângâie. 

Să strângă în brațe copilul acela pe care demult l-a uitat... L-a neglijat. Unde să o caute? 

Orașul este mare. Nici tanti nu știe să-i spună adresa. O așteaptă Dorin de fiecare dată 

la gară... Iar acum să stea lângă fată nu poate... Nici ea... Are o pedeapsă acasă...  

Marina mea, aș vrea să te văd... Mă rog la Dumnezeu să-ți dea putere... Trimite-mi 

numărul lui Dorin. Când vei ieși din spital vreau să vin la tine... Sau când hotărăști tu... 

Te îmbrățișez de departe. Nu este clipă... să nu mă gândesc...  

     Tanti este singura legătură... Ea îi spune tot ce se întâmplă cu Marina. O ține la 

curent soțul Marinei... Acum Marina este la spital. Noaptea trecută a sunat la urgențe. 

Este la ATI... 

     - N-ai s-o recunoști... I-a căzut părul și de la sprâncene... A slăbit enorm... Vomită 

tot timpul... Doctorița i-a spus lui Dorin să se pregătească... Să cumpere cele necesare... 

A venit la mine să-i dau niște bani... I-am dat... Păpușica mea... fetița mea...  

     O, Doamne! Nu pot s-accept! Nu pot! Mă doare. Ne-am rătăcit destinele... vreme 

de mulți ani... Ne-am regăsit la început de an... Și-am vrut să recuperăm toți anii... Dar 

prea târziu... Un cancer galopant te stăpânea, Marina mea. Pentru o vreme ți-am fost 

flacără. Și ai crezut în mine... Ți-am dat speranță când nu aveai... Nu îți doreai prea 

mult... Să zboare fata puțintel... Are doar paisprezece ani. Tu aveai unsprezece. Ai știut 

ce înseamnă să fii orfan de un părinte...  

    Astăzi... acum... mă iartă, Marina mea... Erai atât de bucuroasă când ți-am 

spus: „Dumnezeu are alt plan cu tine dacă nu ai murit de covid. Ai trecut prin el 

victorioasă.” Și chiar credeam... și eu... Mă întreb mereu... de ce întâi mă apropie 

de ei... Și după aceea mi-i fură? De ce? Mă iartă, Doamne... Dar mă doare...  
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    Un semn. Marina îi dă un semn Georginei pe telefon... Nu. Nu este ea... Nu e 

Marina... Elena... Elena îi scrie... Îi dă mesaj... Și numărul de telefon al lui Dorin. 

E mami în spital... foarte bolnavă... Și vocea Elenei... probabil nu poate să scrie... 

Nu poate... Cum o fi fost somnul acestei copile? Știind că mama este în chinuri... 

O anunță un copil că mami este foarte bolnavă... Georgina intră fără să vrea în 

sufletul acestei fetițe... Bucăți de suflet. Ard. Trag lupii în toate direcțiile. Cum 

să-i oblojească rănile? Cum? Cine îi dă mama înapoi? Cine?  

    -A murit... Fetița mea a murit... Nu mai am fetiță... Nu mai am... Am văzut-o 

ieri... cu  Elena... A vrut să vorbească cu noi... Floricica mea...  

     Vocea lui tanti se tânguie... Uff! Telefonul acesta aducător de mesaje... Până 

la urmă el este singura legătură... Tanti are putere să o anunțe și pe Georgina. 

Realizează că sângele apă nu se face... cum spunea și Marina.  

    M-am rugat, Doamne! M-am rugat și nu m-ai ascultat. Nu vreau să pun 

întrebări... Nu vreau să cer socoteală... Și totuși... te întreb... Pentru prima oară te 

întreb... Ce plan ai avut cu Marina? Ce ai vrut să eviți? Ce durere mai mare 

trebuia evitată? Nu ne spui niciodată... Nu ne întrebi ... deși semne ne dai... Nu 

le înțelegem mereu... Dar avem așteptări... Eu, umila, roaba Ta, cine sunt eu 

pentru a Te lua la întrebări? Cine sunt, Doamne?  

     Mă pregătesc pentru tine. Să vin la întâlnirea cu tine... Ultima oară când am 

stat împreună erai o puștoaică... O adolescentă frumoasă. Blondă. Ca mine.. Ai 

vrut să vezi un concert. Era în orașul meu. Era un concert cu niște instrumente 

ciudate. Zdrăngăneau toate. Așa mi se păreau. Eu aveam alte gânduri... Familie. 

Copii. Nu-mi ardea să ascult astfel de muzică. Tu zâmbeai. Erai fericită. Atunci 

n-am înțeles pe puștoaică. Mama lor de griji! Și de viață! Grijile ne îndepărtează. 

În loc să ne adune. Să fim o familie. Am trece ușor peste toate... Atunci n-am 

avut puterea să ascult și să înțeleg muzica aceea... Muzica pe care tu o trăiai... Și 

rușinată pentru gândul meu, ți-am dăruit ceva, drept recompensă... Un inel de 

argint. El mă lega de anii liceului... Era dintr-un ban de argint. Mi-l dăduse 

mamaia... Fără nicio reținere ți l-am dat. Voiam să rămână în familie. Tu erai 

familia mea... Te-am lăsat să alegi... Să cauți prin lucrurile mele... Și să iei ce-ți 

venea bine... Ți-am spus că vreau să mai vii... Te-am așteptat... Ai crescut. Nu ai 

mai avut timp... Ne-am întâlnit întâmplător o dată la țară. Te căsătoreai. Erai cu 

Dorin. Mă invitai la nuntă... Știai unde stau... Aș fi vrut să mă cauți...  

    N-am ajuns nici la nunta ta... Și mă doare... Grijile... Grijile acestea care ne 

mănâncă... Ne toacă... În loc să fim o familie...  

    Acum am venit. Am reușit. Nu mai am griji. Nu mai am soț, nici tată, nici 

frați... Nu te mai am nici pe tine. Am venit să te conduc pe ultimul drum... Marina 

mea... Marina mea... Te văd după ani... Prea târziu. Prea târziu și mă doare. Mi-

am amintit de copilul acela pe care-l știam. Copila aceea care habar nu avea ce 

este moartea... Moartea care-i luase tatăl. Și acum și pe ea... Marina mea... Marina 

mea... Astăzi copilul tău este puțin mai mare decât erai tu atunci... Și am văzut 
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că înțelege... Înțelege că moartea nu aduce pe nimeni înapoi. De aceea te 

mângâie. Acolo la căpătâiul tău te mângâie.  

    Demult... în alt timp... o copilă inocentă recită o poezie. La moartea tatălui 

său... Și este bucuroasă că are colivă. Îi va da prietenei sale... Un surâs amar mi 

se formează pe buze. M-am rătăcit de copilul acela... Și mă iartă... Marina mea... 

Iubita mea... Toată durerea mea o pun în pagini de carte... Durerea mea... A 

familiei... A mamei tale... Chiar dacă a îmbătrânit, același glas blajin are... 

„Floricica mea”... i-aud încă șoapta... Ți-ai dorit mântuirea... Când ai constatat 

că nu există soluții... Ai fost o puternică... N-ai strigat. N-ai țipat de durere. Ai 

suferit în tăcere... Marina mea dragă... N-ai cerșit ajutor... Dacă m-ai fi lăsat... 

Dacă m-ai fi chemat... aș fi venit la tine... Am venit prea târziu... N-am avut 

îndrăzneala să te caut. Nici înainte când erai sănătoasă... Voiam și atunci să te 

caut... Lucrai într-o bancă. Aveai target. Nu aveai timp nici să vorbești la 

telefon... Sau nu doreai... Eu eram mai mare. Eu trebuia să vin. Și Victor. Fratele 

tău. Și el. Cum să stați separați atâția ani? Cum să nu fiți uniți? De ce să nu 

vorbiți? De ce, Marina? Era fratele tău mai mare. Eu eram verișoara ta primară. 

Trebuia să avem grijă de tine... De ce mai trăim pe lumea aceasta dacă nu ținem 

legăturile strânse? De ce nesocotim firul pe care Dumnezeu l-a creat între noi 

odată cu nașterea? De ce îl rupem? Știu. Mi-a spus Victor... Ai dat mesaj soției 

lui... Lui de ce nu i-ai dat? De ce ai lăsat această sarcină copiilor voștri? I-am 

spus lui Victor să ierte. Să fie un adevărat frate. Să ierte din inimă... Să nu mai 

se gândească la averi... moșteniri... Moștenirile acestea dezumanizează... 

Lucrurile materiale... Și el este bolnav... L-am văzut. Și l-am îmbrățișat. Mi-a 

făcut bine îmbrățișarea lui. Mi-a făcut bine... Sunteți legătura mea de sânge... Mi-

a rămas el... Aș fi vrut să vă îmbrățișez pe amândoi... Tanti îmi spunea că nu te 

voi recunoaște... Ce să recunosc? Eu cunoșteam copila... puțin am văzut 

adolescenta... Puțin... Dar te-am recunoscut... N-ai să știi cum... Semănai cu 

mamaia. Acolo în sicriu aveai ceva de la ea. Diferența este că tu erai tânără. Ea 

avea altă vârstă când stătea în sicriu. Erai atât de mică acolo... Un copil... Așa 

păreai. Un copil maturizat, schingiuit de boală... Cancerul. Acest vierme care 

sapă. Ăștia ne-au închis în case pentru o gripă... Ne îngrădesc libertatea. Ne pun 

brățări la mână. Ne discriminează. În timp ce în lume alte boli sunt mai 

importante... Marina mea... iubita mea... Scriu aceste cuvinte ca oamenii să 

înțeleagă... Să nu procedeze ca noi... Să respecte legătura de sânge.  

    De-acolo din cer, știu că vei veghea asupra Elenei. Ajut-o să meargă pe drumul 

cel drept.. În biserică stă trupul Marinei așezat în sicriu. Are fața senină. Georgina 

se apropie. Îi vine să urle. Dar își înăbușă strigătul... Și dă drumul la lacrimi. 

Tanti este alături. Aproape că vrea să o ia de acolo. Îi mângâie mâna. Și îi saltă 

brațul spre ea. „Floricica mea... Floricica mea...” Atât șoptește... A îmbătrânit 

tanti. Era frumoasă pe vremuri... Artistă... Georgina o asemuia cu Irina Loghin. 

Nu a rămas nimic din femeia aceea. Și totuși... a rămas. Vocea... Vocea caldă. 
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Domoală. „Floricica mea... Floricica mea”... Victor o trage puțin. O dă mai în 

spate. Lumânarea poate să atingă giulgiul oricând. Asta mai lipsea! Să ia foc... A 

sălășluit destul focul în ea.  

    Doi preoți țin slujba de înmormântare. E slujba care ajută și la atenuarea 

durerii. Cei care au iubit-o acum dau examen. Două chiar. Un examen al durerii. 

Și încă un altul, al nădejdii. Nădejdea învierii. Gândul că persoana iubită pleacă 

într-o altă dimensiune le ostoiește durerea. Preotul tânăr ține predica. Vorbește 

frumos. O cunoaște demult pe Marina. După ce a plecat de la bancă, ea s-a 

perfecționat. Și-a schimbat radical profesia. Cu ajutorul unor cursuri de 

pedagogie a lucrat cu cei mici. Așa avea timp. Timp pentru familie. Dar mai ales 

pentru fetiță. 

    De partea cealaltă a sicriului este Elena. Privește puțin ciudat spre bunica. Nu 

înțelege de ce nu-i lasă mama în pace. De ce îi saltă mâna mereu... Nu înțelege 

că și o mamă suferă. Nu numai copilul. O mamă se amăgește cu gândul că fata 

ei doarme... Și ar vrea să se scoale...  

    Dar nu mai e timp... Marina va fi cât de curând dată pământului... Nu 

pământului. Ci unei gropnițe reci din ciment. În cavoul familiei soțului. A fost 

pregătit anul trecut. Nu pentru ea. Acum au fost nevoiți...  

    În fața cavoului, pe o măsuță, tabloul Marinei. Zâmbește în poză. Este femeie 

în toată puterea cuvântului. Nu mai este o puștoaică. Elegantă, frumoasă. Foarte 

cochetă. A fost funcționar într-o bancă. Acolo a învățat să fie cochetă. Georgina 

și-ar dori să aibă poza Marinei. Să o țină în casă. Dacă altfel nu a avut cum să fie 

prezentă...  

  

    Gata! Au băgat-o înăuntru... Vor rămâne în urmă groparii să-i zidească 

intrarea. Cuvinte... Regrete... nu-și mai au rostul... Marina a închis ușa acestei 

lumi. Fără să ia nimic dincolo. Nimic... S-a pregătit oare de-ajuns? Mergea la 

spovedanie regulat... Dar a plecat fără să-i spună un cuvânt lui Victor. Iar pe el îl 

macină... Nu să-i ceară iertare. Nici nu se certaseră... Purtau doar în suflet o 

greutate... Invidie? Cum să fie invidie între frați? Frații se-ajută... Și Victor a 

ajutat-o. Era o copilă. Nu avea cine să o apere de bătăușii din sat. Victor s-a dus 

și l-a luat la bătaie. Pe cel care îi lovise sora. A venit acasă satisfăcut. Să se învețe 

minte acela... Să nu mai repete. Din primul lui salariu, când încă era un copil... 

adolescent... I-a dăruit Marinei o sută de lei. Pe-atunci suta avea o altă valoare... 

Între frați banii nu trebuie să fie o opreliște. Să nu fie motiv de ranchiună... Care 

are mai mult... Să nu fie o întrecere pentru a strânge averi... Și acolo, la casa 

părintească, nu s-au înțeles în legătura cu moștenirea... Așa i-a spus Victor 

Georginei. Marina îi cerea să-și facă altă intrare... Aceeași ușă... Aceeași mamă 

le-a deschis poarta pe lumea aceasta... I-a ținut la piept. Și-a apărat puii. Să nu 

fie schilozi. Dar și-au schilodit sufletul singuri... 
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poesis 

Viorel DODAN 

 

vina cea de taină 

s-au strâns în jurul mesei 

vinovații de ticluirea fără sens a 

lumii 

se ospătează 

cu firimituri din trupul 

și picături din sângele 

unui mântuitor  

iluzoriu al păcatelor atavice 

cântece deșănțate 

se rostogolesc peste caldarâmuri 

din bucăți de inimi împietrite 

în așteptarea unui timp al izbăvirii 

absolute 

doar într-un colț de univers 

albastru, 

un oarecare 

își plânge în taină trădarea,  

numărând iertări în șiragul de 

mătănii 

și în săruturi întinate de gânduri. 

înfășurat în mantia zdrențuită 

de ghearele conștiinței 

ca o fiară rănită, așteaptă 

când ospățul 

se va sfârși, 

când cântecele deșănțate 

vor înceta, 

iar mesenii 

vor fi adormit  

cu capetele pe buza neantului,  

când nimeni 

nu va mai ști 

cine poartă adevărata vină 

pentru păcatul absolut, 

doar el va ști că adevărul 

se va fi scurs demult,  

odată cu vinul, în pământul 

mustind 

de păcate nemărturisite... 

 

îngerul păzitor 
 
când l-am găsit, 

îngerul meu păzitor 

zăcea cu capul pe masă 

își vânduse aripile 

pentru un pahar de absint 

cârciumarul  

le agățase în același cui 

pe care-l înfipsese în lemnul 

tejghelei 

ținea mult la cuiul ăla 

cineva i l-a vândut 

spunându-i că 

era unul dintre cele 

care fuseseră bătute  

în palmele lui Iisus 

-Iartă-mă! a plâns îngerul 

iar cioatele 

îi tremurau  
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de durerea zborului 

în timp ce aripile 

sângerau 

pe lemnul  

slinos al tejghelei... 

 

,,-Dumnezeu e de stânga!” 
 
au strigat în cor 

strategi de partide 

despicând apele sondajelor 

de opinii 

personale 

și personalizate 

ale unor personalități 

cu greutate în 

ecosistemul Raiului 

și al traiului pe vătrai 

atunci ateii s-au felicitat 

între ei 

păcătoșii au respirat ușurați 

că cineva a avut curajul 

să interpreteze 

Geneza 

Noul și Vechiul 

iar fericiții  

săraci cu duhul 

au privit în gol: 

,,- Și acum, noi, cu cine...?” 

După care s-au întors 

cu toții 

pe partea dreaptă 

sforăind mai departe 

lozinci 

despre minuni 

vindecări 

și cristelnițe 

cu ape reci 

tămăduitoare... 

 

puzzle 
 

ce e viața? 

e cumva  

acea sumă de 

răsărituri și apusuri 

iremediabil pierdute  

de bucurii și tristeți 

contabilizate 

în registrul inimii 

despărțiri și regăsiri 

în gări pustii și prăfuite 

fluturi în stomac și 

monștri ai depresiei 

un șir nesfârșit 

de nașteri și morți, 

de plecări și neîntoarceri 

singurătăți desperecheate 

iubiri catastrofice 

schimbătoare de reliefuri 

interioare 

drame înălțătoare 

și nimicuri ucigătoare 

sclipiri devastatoare 

sau întuneric orbitor 

nu s-a născut încă nimeni 

care să fie complet 

din acest puzzle 

pentru că 

în fiecare 

întotdeauna 

mai e destul loc  

pentru necunoscut 
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                     Dorin BOCU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frumosul 
 

Un om 

care a avut puterea de a lăsa grijile 

în seama universului 

s-a oprit pe malul unui râu 

întrebându-se 

ce este frumosul 

și-a lăsat mâna dreaptă 

în voia clipocitului aproape viu al apei 

având sentimentul că râul vrea să-i spună ceva 

a închis ochii 

și abia atunci a auzit râul spunând 

te-ai întrebat ce este frumosul 

vei afla singur  

în ziua în care 

tu însuți vei deveni izvor cu apă limpede 

pentru ochii altora 

iar bucuria ta va fi deplină 

când Dumnezeu 

se va uita mirat 

la gândurile tale 

înveselite de iluzia veșniciei 

și a nemărginitului. 
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Drumeț pe ulița amintirilor 

 

Sta bătrânul nemișcat 

pe o bancă obosită  

la o margine de sat.  

Mâna stângă-i tremura, 

vorbea singur cu tăria  

despre tinerețea sa. 

Nea Ichime, ziua bună,  

mi-a zâmbit ca o nălucă  

care a căzut din lună. 

Am trecut pe lângă el 

aș fi vrut să mai adast 

duhul lui mi se părea blând și lin precum dojana 

unui glas de porumbel. 

Mare-i mila Domnului, 

eu colind prin praful zării 

alții zboară către stele  

cu puterea gândului. 

Axiome colosale, teoreme abisale, convergențe ireale 

ale mersului haotic pe la poarta Dumitale. 

Nea Ichime, te-am lăsat 

singur cuc în miez de vară 

să privești adânc în tine, liber și netulburat. 

De prisos ar fi să știu 

un cuvânt a cărui vrajă să mă poarte prin durerea 

de a fi de-a pururi viu. 

Cu un dram de veșnicie  

n-are sens să fii prieten dacă universul însuși 

de secundă nu mai știe. 

De-aș fi fost un  fel de zeu 

aș fi colindat prin zarva neodihnei absolute 

și-aș fi mângâiat apusul ca un pui de cimpanzeu. 

Cred că sunt pe arătură 

visând fire care leagă golul dintre anotimpuri 

când de fapt în mine este totul o adunătură. 

Sta bătrânul nemișcat 

mâna stângă-i tremura, vorbea singur cu tăria 

la o margine de sat. 
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În căutarea TĂU-ului pierdut 

                                                                         Gheorghe ONCIOIU 
                                                                            

 
Când amintirile-n trecut 

 Încearcă să mă cheme…  

                 Mihai Eminescu 

 
Cine nu s-a născut la sat să fi trăit măcar 

 o perioadă acolo pentru a-l cunoaște. 

                                                 Autorul 

 

     Îmi iubesc locurile în care m-am născut, în 

care am crescut, în care mi-am petrecut copilăria, 

adolescența și o parte a tinereții, până ce viața m-a luat serios în primire, 

târându-mă în tăvălugul ei cel fără de discernământ; și iubesc și oamenii care 

m-au însoțit în tot acest timp. Nu pot spune că celelalte locuri – cele prin care 

m-au dus apoi pașii acestei vieți, uneori ingrate, – ca și ceilalṭi oameni, cu 

care m-am intersectat mai târziu,  nu-mi sunt dragi. Dar, conform unei vorbe 

din popor, dragostea dintâi nu se uită niciodată. Pentru că aceste locuri și 

acești oameni au ceva special. Pe ele și pe ei, după cum o altă vorbă din popor 

o zice, ai deschis ochii. Aici te-ai ridicat copăcel și ai învățat mersul. Aici au 

trăit oamenii de la care  ai auzit și ai învățat primele cuvinte ale limbii 

neamului tău, pe care o vorbești acum și despre care înaintașii tăi erau în stare 

să jure cu mâna pe inimă că altă limbă-armonioasă ca ea nu găsim. Este limba 

curată, nealterată de nicio stricăciune, limba  țăranului român, al cărui suflet, 

la fel de curat, își trage seva din sănătatea sângelui strămoșesc, transmis și 

nouă – aș îndrăzni să spun chiar foarte multora – pentru a avea și noi cu ce ne 

mândri.  

   Voi scrie, în rândurile următoare, și despre unele entități, asupra cărora cer 

îngăduința cititorului de a le socoti parte integrantă din mine, din el și, în 

general, din noi toți, acestea trăind odată cu noi și dispărând, asemenea, odată 

cu noi ori la date diferite. 

   Îmi spunea un coleg, cu ani în urmă, când i-am mărturisit că a început să-

mi fie dor de meleagurile natale, că el de mult și de nenumărate ori se visează 

numai prin acele locuri. 

Iar eu, la rându-mi, închid ochii și văd lingura de lemn, strachina și bărdaca 

de băut apă – ultimele două, din pământ ars; văd oala cea, de asemenea, din 
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pământ, așezată direct în jarul adus în gura sobei, în care omul de atunci își 

pregătea hiertura cea de toate zilele; văd războiul de țesut care, în timp de 

pace se odihnea – dezmembrat –, cu unitățile combatante încartiruite, fie 

agățate afară, în cuie, sub streașină, pe peretele șopronului,  fie în interiorul 

acestuia, pentru ca, din când în când, mama să o cheme pe Sanda lu’ Ene, o 

femeie din sat, spre a declanșa ostilitățile, punându-l în funcțiune pentru a țese 

ba o carpetă,  ba o scoarță, ba vreun covor, toate din lână sau, uneori – din 

același material –, chiar și câte o stofă – o dimie –, din care, după ce era dată 

la piuă, mi se făceau haine; văd furca, fusele și rășchitorul, uneltele cu care 

era toarsă lâna și erau făcute sculurile; văd vârtelnița și roata, cu care acestea 

erau depănate, firele fiind trecute pe țevi care erau puse apoi în suveică pentru 

a asigura bătătura, hrana cu care urma să fie închisă gura urzelii, după ce 

mașinăria războiului era pornită; văd toate aceste lucruri care, în agonie fiind 

atunci, și-au dat apoi obștescul sfârșit, rămânând, până azi, doar niște 

venerabile piese de muzeu, dar care mi-au bucurat, totuși, anii copilăriei; 

ventuzele – cu care tatăl meu își mai ostoia, din când în când, durerile de șale 

și de spinare – le văd așezate în vârfurile unor bețe înfipte în pământ, de-a 

lungul curții, pe ele, eu înșirând un fir de ață din lână, făcându-mi telefon, 

model fiindu-mi stâlpii de telefon adevărați din sat, pe ale căror suporturi ce 

susțineau firele se aflau niște izolatori din sticlă, care mie mi s-a părut a 

semăna cu acele ventuze; văd o altă roată – de data asta din metal, cu spițe și 

prevăzută cu un ax – cu diametrul de douăzeci și cinci-treizeci de centimetri, 

a cărei circumferință era o șină groasă cam de cinci  milimetri și lată de vreo 

cinci centimetri, pe care, din când în când, tata o mai punea la câte o roabă și 

pe care eu, în perioadele în care nu făcea acest oficiu, aplecându-mă și 

prinzând cu mâinile capetele axului ei, o împingeam fugind așa, prin toată 

curtea,  cu capul în jos și cu fundul în sus, considerând că merg fie cu tractorul, 

fie cu mașina, în funcție de felul în care modelam din buze sunetele pe care 

le scoteam, imitând zgomotul eșapamentului; văd instrumentul confecționat 

ad-hoc de mine din sârmă pentru a putea dirija și plimba, prin curte ori pe 

ulițe și pe șoseaua principală, cercul din fontă, care era, de fapt, parte 

componentă a unui ansamblu de obiecte concentrice, ansamblu care se 

termina – în ordinea descrescândă a mărimii – cu durica, așa cum îi zicea 

mama, cea care închidea ultimul spațiu al unuia dintre ochiurile plitei montate 

la soba din cărămidă,  zidită, în bucătărie, de meșterul sobar al satului – nea 

Stan Gutuie – sau din metal – sobe cu lemne, la care mama ne gătea mâncarea, 

ca și celelalte sobe din casă, cu care ne încălzeam iarna; văd tabla – care, de 

fapt, nu era propriu-zis o tablă, ci o platbandă tot din fontă, ca și plita – pe 

care tata, atâta timp cât am avut în funcțiune cazanul de țuică, o punea la gura 

cotlonului, închizându-l și pe care, între timp, eu o foloseam drept țambal, 
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așezând-o pe genunchi și bătând în ea cu niște bețișoare – meșterite, de 

asemenea, ad-hoc, ce imitau ciocănelele țambalagiului – acompaniindu-mă în 

timp ce interpretam solo voce melodii populare auzite cu diverse ocazii; văd 

schiurile pe care mi le-am făcut din țambre de gard, prelucrate  cu cioplitorul, 

cu rindeaua și cu gealăul – scule rămase de la cel care fusese tâmplar, dulgher, 

rotar, dogar și care meșterise, în general, aproape tot ce se putea meșteri, la 

vremea aceea, din lemn, adică de la bunicul din partea tatălui –, schiuri pe 

care le-am încercat prima oară pe costița din fața casei, ce cobora până la 

malul Izvorului – un firicel de apă ce șerpuia în apropierea grădinii noastre –

,  jucării cu care am luat prima trântă zdravănă, de m-au durut coastele – de 

data asta, ale mele – vreo săptămână, două –, trântă ce m-a lecuit de schiat 

fără instructor; văd patinele cu care mă dădeam iarna pe luciul înghețat al 

râului Slănic, gârla noastră cea de toate zilele, care străbate toată comuna, 

patine confecționate din resturi de scânduri ori tot din țambre de gard, tăiate 

de mine cu fierăstrăul, rămas de la același bunic, niște bucăți de lungimea și 

lățimea tălpilor bocancilor cu care eram încălțat, prevăzută fiecare,  de-a 

lungul, pe una dintre fețe, cu două sârme paralele, ce țineau loc de lama 

patinei, pe care nu o prindeam cu nimic, ci așezam piciorul pe ea, și înaintam 

făcându-mi vânt cu un băț, trecut printre picioare, băț în al cărui capăt ce lua 

contact cu gheața înfigeam un cui; văd trotineta, confecționată, de asemenea, 

manu propria, din scândură de brad, cu care mă luam la întrecere cu o fată din 

vecini, ea având o trotinetă adevărată, cumpărată, eu întrecând-o întotdeauna 

în viteză, întrucât a mea avea niște rotițe metalice, pline, fără spițe, însă cu 

rulmenți și cu un manșon de cauciuc pe circumferință, aduse de un unchi, 

frate al mamei, de la câmp, de la aerodromul din Boboc, un sat din apropierea 

localității lor de baștină și unde el le găsise, rămase după Al Doilea Război 

Mondial, cel mai probabil, de la mașinile sau de la avioanele nemțești; văd 

prundul gârlei și mă văd scăldându-mă – în pielea goală – în apele curate ale 

Slănicului, în zilele în care acestea se limpezeau, după ce, cu puțin înainte, 

Cerurile se mâniaseră, trimițând puhoaie peste Pământ, ca să-l mai curețe 

cumva de păcate; văd pietrișul cu care era modernizată șoseaua principală a 

satului, în ale cărui componente mai mari, pentru că umblam desculț, îmi 

trosneam degetele de la picioare, zdrelindu-mi-le și însângerându-mi-le; simt 

aerul curat al nopților de vară, când mama scotea afară, pe prispă, un pat, în 

care eu dormeam în mijlocul naturii și în care mă trezeam dimineața 

dezmierdat de trilurile păsărelelor ce concertau prin pomii din grădină; și mă 

mai văd savurând, printre gene, răsăritul de Soare, când acest Dumnezeu al 

zilelor noastre  începea să-și arate măreția de după dealul din fața casei, ce se 

înălța dincolo Izvor, de șosea și de cele câteva case de acolo, precum 

catapeteasma unei catedrale; mă văd cosind, strângând brazde și făcând 
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porcoaie fânul cosit împreună cu tata, la Papa – un fost cătun, aparținând 

comunei, care la vremea aia mai număra doar câteva case, majoritatea 

locuitorilor mutându-se, unii jos, în comună, la centru, alții la cimitir, iar o 

parte a tinerilor luând calea orașelor –, drumul până acolo fiind străbătut de 

mine pe jos, iar de tata, călare pe calul Mișu – într-o perioadă în care regimul 

comunist interzisese folosirea muncii străine, considerând-o exploatare, chiar 

dacă era plătită; mă văd urmând cursurile Liceului Bogdan Petriceicu Hasdeu, 

din Buzău, capitala județului, pe atunci, numindu-se Școala Medie de Cultură 

Generală și obținând Diploma de Maturitate; deoarece situația financiară a 

familiei nu permitea, mă văd, pentru foarte scurt timp, învățător suplinitor la o 

Școală Elementară – fosta Școală primară, de patru ani –, cu predare simultană, 

întrucât numărul copiilor de vârstă școlară nu justifica înființarea a încă a unui post 

de învățător, școală situată pe unul dintre dealurile ce înconjoară satul meu; mă văd 

efectuând stagiul militar de un an și patru luni, la trupă și liberându-mă doar soldat 

fruntaș, întrucât, neplăcându-mi să ies în frunte, am refuzat înscrierea la Școala de 

gradați, în urma căreia aș fi avut șansa să avansez la gradul de caporal ori chiar la 

cel de sergent; mă văd din nou învățător suplinitor, de data asta, pe alte coclauri, 

opuse – ca poziție – primelor; mă văd, în tot acest timp – cu excepția stagiului 

militar – făcând muncă culturală în cadrul Căminului Cultural al comunei, cântând 

în corul acestuia, cântând, la muzicuță, melodii populare – în câteva spectacole – 

locale –, și interpretând chiar și unu-două roluri în piese de teatru, reprezentate pe 

scena aceluiași Cămin Cultural; văd o poiană – care deși nu e așezată în apropierea 

vreunei apei, ci la poala unui pâlc de pădure, în spatele Ocolului Silvic, poiană pe 

care sătenii o numeau totuși Ceair – loc unde, vara, pe când eram încă un 

copilandru sau chiar un tânăr adolescent, Căminul Cultural dădea diferite 

spectacole, cu taraful de lăutari din comună, cu soliste de muzică populară – fete 

sau femei din  sat – și uneori cu câte o piesuță de teatru, interpretată de actori din 

rândul sătenilor, totul terminându-se în noapte cu câte o chermeză, pe timpul 

căreia, nea Ionel Morărescu – locuitor al satului, gestionar, la vremea aceea, fie la 

Alimentara, fie la Bufet – împrăștia întunericul cu un petromax, întrucât lumina 

electrică nu ajunsese încă pe meleagurile noastre; și mă văd, în sfârșit, student, la 

București; iar ca încheiere, privind peste toate acestea, văd oamenii lângă care m-

am născut, lângă care am crescut și cu care am dat nas în nas aproape zilnic; văd 

oamenii care mi-au pus creionul în mână și care m-au învățat să dezleg buchea 

cărții; văd oamenii care au continuat să mă ajute – fie doar și cu o vorbă, bună sau 

rea – să mă fac și eu om mare și cărora, cu acest prilej, le mulțumesc; văd locurile 

pe care le-am cutreierat până să plec definitiv din sat, locuri pe care cred că, 

asemeni mie, nimeni nu le poate uita.  

    Despre aceste locuri și, îndeosebi, despre acești oameni care nu mai sunt acum 

printre noi, vreau să povestesc, iată, cât mai multora dintre semenii mei. 
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    Oameni și locuri natale, locuri ale copilăriei, locuri ale adolescenței și ale 

tinereții. Oameni a căror existență s-a întrețesut sau a mers în paralel cu a mea și 

care, între timp, au părăsit această lume, unii mai târziu – la termen –, alții mai 

devreme, poate chiar prematur. Locuri care mi-au legănat și ne-au legănat – 

fiecăruia dintre noi – anii, poate, cei mai frumoși ai vieții și care ne fac astăzi să ni 

le amintim cu nostalgie.  

    Aici aș fi vrut să-mi petrec vârsta înaintată. Această ființă, hâdă de cele mai 

multe ori, care ne fierbe la foc mocnit, frăgezindu-ne lent și transformându-ne, fără 

putință de a ne împotrivi, în dumicați gustoși pentru gura hulpavă a nesătulului 

Chronos. 

    O vârstă înaintată – plină de aduceri aminte – care ar trebui să se măsoare 

nu în ani, ci în amintiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Semnificații 
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poesis 

Marius Râpeanu 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Venit din Eden 
Poetul este apa timpului, 
rostea Zamolxe 
picurând precum ceara 
de la stânga la dreapta 
un vers mai vechi decât moartea. 
 

Homeric în vise 
mult mai puțin în trezire, 
înșirând slovele fiecărui cuvânt 
altcumva, 
-sunete subțiri mult mai iuți 
 decât privirea femeii – 
Timpul lui curge pe alt drum. 
 

Venit din Eden, el privește ațâțat 
de doruri, prin ochean, 
la glezne de măslin. 
 

Olar sfătos cu buza vasului carnal, 
înfiptă în vara timpului, 
-fântâna în dezmăț- 
Dea pururi el soarbe descântând 
în cântec, 
o cană beată de parfum solar. 
 

Cuvintele 
Cuvintele văzătoare, 
ziceri tăioase 
sparg pietrele. 

O viață adunăm 
cât pumnul cuprinde 

și ca din mare le scoatem, picături, 
prelingându-le într-o fântână 
fără ca marea să sece. 
Apoi, 
plutim pe luciul apei 
cu ele cu tot, 
ocrotiți de ditamai împărăția 
de dușmani, 
în frunte cu o prințesă Kazara. 
 

Glastră nedesenată pentru floarea 
cea roșie 
Viața este calea cea mai grea 
a ieșirii din timp, 
chiar dacă o aștepți la semafor 
cu o floare roșie în mână. 
 

Nu este mac, nici trandafir – 
nu se știe. 
Totdeauna înflorește 
după alt ceas. 
Tu îi oferi semnul atașamentului tău, 
ea îl ia drept obiect de pomadă. 
 

Simți cum te scurgi 
din mâna ta în a ei, 
când, 
ea prinde ultima clipă a verdelui 
din semafor și trece. 
 

O vezi cum se amestecă printre 
oameni 
cu o floare roșie în mână. 
Tu, cu lumina roșie a semaforului 
în priviri, rămâi pironit. 
 

Cu gândul la o altă zi – 
De data asta 
o îmbrățișezi până la contopire, 
- glastră nedesenată 
 pentru floarea cea roșie- 

Ca-n filmele vechi. În filmele noi, 

se știe. Niciun semafor. 
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Ridendo   

Liviu Gogu 
  

 
  

Aprilie în... România actuală 

E-o zi din an, când oamenii, ilar, 

Fac glume mici – mi-a spus un 

psihiatru – 

Dar marea păcăleală e,-n mod clar, 

În restul... de trei sute șai’ș’patru. 

 

Stomatologică 

C-o apă, germană, de gură, 

Și-o pastă de dinți vieneză, 

De carii scăpai, la dantură... 

Că astea n-apar la proteză! 

 

În viscole iarna se-ntrece, 

Furtuni se învârt în spirală, 

Chiar ploaia de vară-i prea rece, 

De când... cu-ncălzirea globală! 

  

Progres?!... 

Căruțele, treptat, dispar, 

Pe plaiul nostru pitoresc, 

Vezi cai, pe uliți, tot mai rar, 

Doar boii par că... se-nmulțesc! 

 

 

 

Modernitate 

Căruța, după mii de ani, dispare; 

Adio cai, trăsură, diligență! 

Crescu enorm viteza de mișcare 

Și numărul... spitalelor de-urgență. 

 

Stabilitate și instabilitate  

(Matematică economico-socială) 

Averile se înmulțesc, 

Ori scad vertiginos, pe pantă, 

Se-mpart, se-adună, se unesc... 

Doar sărăcia e constantă! 

 

Într-o structură a unui serviciu 

de informații  

Doar misiuni secrete șefu'-mparte, 

Secretul îl respectă ca la carte; 

Nici munca lui secretă nu-i bizară: 

Se-ocupă în secret de... secretară. 

 

Despre inerția românească 
(Coșbuciană) 

Sunt greu românii de pornit, 

Dar, de-i pornești, sunt greu de-

oprit, 

Căci, parcă ieri porniră lent 

Și,-azi, sunt un sfert... în 

Occident! 

 

Constatarea… rurală 

Au, azi, combine şi tractoare 

Toți fermierii, evident;  

Nu mai vezi vite pe ogoare, 

Că-s toate,-n deal... la Parlament! 
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Pr. Laurențiu Turcu 

 
 

Șoricelul pedepsit 
 

O veste crudă in ogradă, 

A chițăit un șoricel: 

Stăpânul a găsit pe stradă 

Și-aduce-n curte un cățel!  

 

-Să știți, că mie nu îmi pasă! 

Ce-mi poate face un cățel? 

Am galeria mea sub casă, 

Fac țup în ea și râd de el! 

 

Dar pentru voi e jale mare, 

Găini ce colindați hai-hui, 

Că vă ia puii în picioare 

Și-i sperie cu botul lui! 

 

Ce-o să mai rad cocoș, de tine, 

Că te dai mare-ntre găini 

Și că te legi mereu de mine.... 

Nu ai valoare între câini! 

 

Și tu, motan, s-a zis  cu tine! 

O să te ia la smotocit 

Și o să râd atât de bine... 

Ții minte cât m-ai fugărit? 

 

S-a-nnegurat atunci suflarea 

Și, Doamne, ce mai tremurau! 

Au ignorat total mâncarea, 

Priveau spre poartă și oftau… 

 

Doar șoricelul Chițăilă 

Râzând din plin de spaima lor, 

Făr-a avea un pic de milă, 

Pândea din umbra florilor. 

 

Deodată poarta se deschide 

Intrând stăpânul c-un cățel. 

Îl așeză  pe jos, in curte 

Și-apoi, îl lasă singurel. 

 

Acesta-n jurul lui privește, 

Mișcând din coadă, rareori 

Când, deodată, o zbughește 

Și se oprește între flori. 

 

Vai! Ce mirat e fiecare! 

De ce-a oprit acolo-n, loc? 

Dar văd cățelul, cum apare, 

Cu Chițăilă strâns în bot! 

 

Tot mârâind, la gard îl duce 

Și îi dă drumul, ușurel 

Iar Chițăilă, strașnic fuge, 

Cu goana lui de șoricel! 
 
Bătrân, pe șoricuți învață, 

Mișcând mustața, ușurel: 

Să vă feriți întreaga viață, 

De pisicuță și cățel! 
 
Și, vă învăț ca un părinte: 

Să nu fiți răi cu cineva! 

Că râul, țineți bine minte: 

Se-ntoarce împotriva ta!
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Manea Agheană 
 

Nevestei mele 

Nevestica mea cea dragă, 

Noi ne potrivim cu foc. 

Eu miros a busuioacă, 

Tu… miroşi a busuioc. 

 

Unui indiscret 

Hei, covidul e pe ducă, 

A plecat, s-a dus aşa, 

Însă, întrebare-i scurtă: 

De prostie vom scăpa? 

Soacrei 

Am scăpat de cicăleală, 

Nu mai poate da din gură, 

Vă spun că nu-i păcăleală: 

Are masca pe figură. 

 

Celor ce măsluiesc statisticile* 

Se moare de covid, dragă, 

Dar, când ceasul ţi-a sosit, 

De te-ai spânzurat de-o creangă, 

Tot de covid ai murit. 

 

Unor beţivi 

Fumul îl tai cu cuţitul, 

Vinul curge în pahare, 

Şi… din toţi ce stau în crâşmă 

Doar masa mai e-n picioare. 
 
Bogaţilor şi săracilor 

Unii îşi păstrează banii, 

În dolari, euro, lire, 

Numai eu, că sunt sărac, 

Îi păstrez în…amintire 

 

 

Ridendo 
Valentin COJOCARU 

 
Sfat pentru armonie casnică 

Când ai o treabă, „e treaba ta” 

Să nu îți deranjezi consoarta 

Când ea muncește, asta-i buba 

Să nu cumva să stai degeaba! 

 

    Unde-i echilibrul? 

Românii fac guverne și desfac 

Românii fac echipe și desfac 

Românii fac proiecte și desfac 

Altu-i baiul! Mulți desfac, puțini 

fac... 

 

    Temă hibridă la Buzău 

Oftează-n semafor, se-opresc pe 

bulevard 

Sigur că toți le știți faptele celebre 

Cumpărate cu surle și date cu fard 

Cum să le spunem oare? 

"Haibrid" sau Hai-bre!? 
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PAVEL ZĂGĂNESCU 

Costică Drîstaru 
 

    Pavel Zăgănescu s-a născut la 17 ianuarie 1815 în 

orașul Râmnicu Sărat, este fiul Smarandei, căsătorită 

cu căminarul Grozescu din Buzău. Pavel a luat, după 

dorința mamei sale, numele de familie a bunicului său 

de Zăgănescu. 

    Pavel a urmat cursurile școlii primare grecești din 

Râmnicu Sărat, iar studiile superioare le-a făcut la 

București, fiind printre primele generații ce își făceau 

studiile în limba română. 

    În anul 1830 intră ca iunkăr (aspirant la gradul de 

ofițer) în Miliția Națională de unde, în 1840 este trecut 

la Batalionul I Regimentul II cu gradul de 

sublocotenent. Pavel își va perfecționa instrucția și disciplina în armata 

română. La 10 iulie 1832, pentru buna însușire a instrucției militare, este 

numit untervdil la Polcul II, iar la 6 decembrie va fi avansat la rangul de 

parucic. 

    În anul 1844 se numără printre ofițerii care conduceau unitatea militară nou 

înființată – Compania de Pompieri București, ,,Roata de Pompieri,, sau 

,,Formuruirea Comandei de Foc,, compusă din 5 ofițeri, 23 de subofițeri și 

256 de soldați. Această subunitate va duce o luptă eroică cu stihia Focului cel 

mare din 23 martie 1847 din ziua de Paște. 

În anul 1847 Pavel Zăgănescu este avansat la gradul de locotenent, iar un an 

mai târziu este desemnat comandantul Roatei de Pompieri București cu care 

participă ca adept a lui Nicolae Bălcescu, la anihilarea acțiunii 

contrarevoluționare, în urma căreia îi este înmânat Drapelul de Luptă. 

    La 19 iulie 1848 a luat parte la evenimentele revoluționarilor ca unul dintre 

apărătorii acestora. În luna august 1848, este avansat la gradul de căpitan 

     La 13 septembrie 1848, împreună cu 5 ofițeri, 6 sergenți, 2 gorniști, 2 

toboșari și 150 de soldați a ținut piept avangardei coloanei lui Kerim Pașa, 

înroșind cazarma din Dealul Spirii și împrejurimile sale cu sângele 

pompierilor în crâncena luptă împotriva turcilor. 

     Odată cu înăbușirea revoluției și reinstalarea regimului regulamentar, 

Pavel Zăgănescu este dat  afară din armată și închis 2 ani la închisoarea 

Văcărești pentru colaborarea cu guvernul revoluționar și rezistență față de 
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armata otomană. Este judecat de o comisie specială, creată pentru cercetarea 

evenimentului 1848, găsit ne vinovat și este grațiat de ,,Înalta Curte 

Criminalicească,, totuși nu este reprimit în armată. În anul 1852, domnitorul 

Barbu Știrbei acceptă reînscrierea sa în armată, la Roata de Pompieri cu 

gradul de locotenent. Este citat prin Ordin de Zi al Oștirii. 

     În 1856 este avansat la gradul de maior și numit comandant al 

pompierilor militari ai capitalei, iar în 1859 la gradul de colonel de 

domnitorul Alexandru Ioan Cuza. În 29 octombrie 1861, Pavel Zăgănescu 

este mutat la Corpul Grănicerilor, inspector, cu misiunea de reorganizare 

și asigurare a  cordonului Graniței Dunării. Între anii 1864-1870, este 

numit Prefectul Poliției Capitalei, iar din anul 1870 devine inspector al 

Gărzii Naționale din toată țara și deputat.         

     În anul 1874 iese la pensie. A decedat la 17 februarie 1897, la vârsta de 82 

de ani. A rămas un simbol al Pompierilor din România. 

(Costică Drîstaru – Pompierii râmniceni de la Sacale la autospeciale, editura 

Omega Buzău 2009). 

     Cine a fost acest om curajos, căruia contemporanii îi spuneau: ,,veteranul, 

căpitanul, colonelul, 

deputatul,,. Prin care alte fapte se face el demn ca istoria să-i consemneze 

numele cu majuscule, iar urmașii să-i cinstească memoria? 

     Pentru a-i cunoaște mai bine portretul, viața, chiar și familia, să ne 

întoarcem cu mulți ani în urmă. Cu câteva secole înainte, nu se știe cu cât, 

un mocan originar din Transilvania, care urma în fiecare an, ca și străbunii 

săi, drumul marilor transhumanțe cu oile, pe culmile Carpaților, către 

câmpia Râmnicului unde erau pășunile cele mai bogate și-a stabilit 

domiciliul la Râmnicu Sărat. Din păcate, nu se cunoaște numele și data 

aproximativă când această familie s-a stabilit pe aceste meleaguri. Știm 

doar că un înaintaș al familiei Zăgănescu, LUCA, s-a lăsat de oierit și a 

devenit un iscusit vânător de șoimi. Avea omul acesta un dar neobișnuit de 

a dibui cele mai ascunse cotloane și locașuri, unde sălășluiau șoimii de 

vânătoare, atât de prețuiți de către domnitorii vremii, dar mai cu seamă de 

turci, care, ,,în lista lungă a tributului pe care Țara Românească trebuia 

să-l plătească porții, se mai adăugaseră și câteva sute de șoimi. Turcii 

i-au spus lui Luca, Zăgan, (căci acesta era numele lui), (vultur-șoim) iar el 

și-a zis Zăgănescu. 

     Fiul lui Luca, Dragomir, era se pare un om priceput la toate, astfel că a 

devenit în scurtă vreme vistiernic. El și-a întemeiat o familie la Râmnicu 

Sărat, și a avut doi copii, pe Smaranda și pe Matei, cel care a devenit mai 

târziu, căpitan de poștă la Râmnicu Sărat. 
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     Smaranda, care era o fată frumoasă, dar și isteață, s-a măritat foarte de 

tânără cu căminarul Paul Grozescu de pe meleagurile buzoiene, om gospodar 

și cu multă stare materială. 

     În urma căsătoriei au rezultat mai mulți copii printre care și trei băieți. 

Potrivit dorinței Smarandei, s-a hotărât ca primul băiat să poarte numele de 

familie a tatălui ei, Zăgănescu, conform tradiției vremii boierești. Tatăl lui 

Pavel nu s-a împotrivit, a acceptat și totodată, s-a străduit să de-a fiilor săi o 

educație aleasă, angajându-le un dascăl grec. Încă de mic copil, Pavel sta ore 

în șir sub un umbrar din fața casei sale din Râmnicu Sărat, iar în zilele de 

iarnă în odaia mare a căminarului transformată ad-hoc în sală de clasă.       

     Căminarul Grozescu căuta să sădească în sufletul copiilor săi o puternică 

dragoste față de patrie și trecutul ei glorios, astfel că el nu se mulțumea numai 

cu cunoștințele destul de limitate predate de dascălul grec. 

     De multe ori, când avea timp, iar slujba îi da răgaz, îndeosebi în zilele de 

sărbătoare, Paul Grozescu, își ducea copiii pe la Târgoviște sau în alte locuri 

încărcate de legende, de istorie, și acolo în fața ruinelor vechi, mărturii ale 

timpurilor, căminarul își continua lecțiile de istorie, împletindu-le cu 

minunate legende care circulau prin popor. Discuțiile la fața locului erau 

următoarele: ,,Copiii mei, va veni vremea când, ceea ce eu vă spun eu acum, 

veți putea citi în cărți tipărite anume, căci neamul nostru este mândru și 

vechi, așa cum mândrii și vechi sunt crestele munților din zare, iar istoria lui 

nu poate fi cuprinsă în puținele mele cuvinte. Luați aminte la ce vă spun și 

căutați să cunoașteți cât mai bine trecutul poporului nostru”.  

(Ion Ghica-Scrisori către Vasile Alecsandri, București 1940, pag. 220-222). 

      

    În una din călătoriile sale căminarul Grozescu, pentru anumite treburi 

prin Transilvania, l-a luat și pe Pavel, care pe atunci avea vârsta de 12-13 

ani. Copilul a privit cu uimire și încântare la oamenii de peste munți, care 

vorbeau aceeași limbă, erau îmbrăcați la fel și harnici ca și oamenii pe 

care-i cunoscuse până atunci și multe altele a putut vedea și cunoaște. Ar 

fi vrut să știe de ce cei de dincolo de munte țineau de altă stăpânire? De ce 

turcii își fac de cap într-o țară care nu este a lor?... și multe altele pentru 

un copil de vârsta lui. 

     La 14 ani (1829), zi de toamnă, luându-și rămas bun de la mama sa îi 

spune: ,,Știu că-ți va fi greu mamă,, îi zice el la plecare cele-i ce-i dăduse viață 

,,dar astfel nu se poate, o să simt căldura casei noastre, dar nădăjduiesc să 

aflu acolo, ceea ce nu pot afla aici, voi fi departe de voi, dar aproape de țelul 

meu. Îngăduie-mi să plec, Tata s-a învoit de mult (…). El dorea să fie cât mai 

folositor patriei sale. 
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     Era o zi de primăvară, însorită de mai a anului 1830, ce avea o dublă 

semnificație: anul înființării oștilor românești în Țara Românească și 

Moldova, când Pavel intră ca iuncăr, (aspirant la gradul de ofițer), în Miliția 

Națională, (oastea țării), nucleul din care se va forma mai târziu armata 

română modernă și care timp de secole a biruit atâtea armate cotropitoare și 

a dat atâția comandanți străluciți, fusese desființată pe timpul domniilor 

fanariote. (Costică Drîstaru - Pavel Zăgănescu - Promotorul evenimentelor 

din 13 septembrie 1848, Editura Editgraph 2012 Buzău). 

     La 15 ani, Pavel Zăgănescu, era cuprins de acel elan patriotic și spirit 

revoluționar, ca și alți fii de boieri ai epocii respective. În această perioadă  

Pavel Zăgănescu are ocazia să-i cunoască pe Nicolae Bălcescu, Cezar Bolliac, 

Grigore Alexandrescu, Cristian Tell, Vasile Cârlova, Ion Heliade Rădulescu, 

și mulți alții. Întâlnirea cu aceștia l-a emoționat profund pe Pavel, care își va 

aminti toată viața. 

      Pavel Zăgănescu avea o misiune, să apere bunurile și viețile oamenilor, 

nu și-a dorit să intre în istorie, însă datorită situației create, a fost nevoit, 

sub presiunea turcilor și cu sprijinul maselor populare sărăcite de poverile 

și bunurile luate de cei din afară, să accepte provocarea creată și să lupte, 

cu o companie de aproximativ 160 de soldați contra a 2000 de turci, 

pregătiți și dotați pentru luptă. El a intrat în istorie la 13 septembrie 1848, 

prin curajul, entuziasmul și dârzenia de care a dat dovadă față de 

comandantul garnizoanei București colonelul Radu Golescu, căruia i-a 

executat un ordin cu prețul vieții. 

     În semn de respect și prețuire, față de eroul din Dealul Spirii, în anul 1953, 

generalul Tatu Pamfil, Comandantul Pompierilor din România, a propus, 

Guvernului de atunci, și a obținut, ca în fiecare an să se sărbătorească Ziua 

Pompierilor din România. 

     Și la Râmnicu Sărat s-a ridicat în anul 2012 un Monument, în fața 

Detașamentului de Pompieri, iar din 2016, s-a înființat Camera Memorială 

Pavel Zăgănescu, în incinta Muzeului municipal Râmnicu Sărat, dotată cu 

echipamente militare, accesorii și utilaje de pompieri. 

 

(Costică Drîstaru - Pavel Zăgănescu - Promotorul evenimentelor din 13 

septembrie 1848, Editura Editgraph 2012 Buzău). 

 

 
 

 

 



Renașterea Buzoiană / Almanah 2022 
 

263 
 

 

LEGENDELE TOAMNEI 
 

Motto: "Toamna trece și ne aduce aminte de respectul pe care îl datorăm." 

(YOKO ONO) 

                                                                  Roxelana Radu 
 

Și cum stăteam eu așa, pe gânduri,  într-o după-

amiază, și priveam pe geam sfada frunzelor, am observat 

că venise toamna...! Venise iarăși toamna și mă luase pe 

nepregătite de data asta, mai ceva ca pe autorități - iarna.  

Brusc și dureros mi-am dat seama că nu adunasem 

destule răsărituri, nu strânsesem suficiente dimineți 

strălucitoare, nu prefirasem de-ajuns printre degete nisip și 

scoici și sclipiri de val, nu căutasem destul cu ochii către 

stele în nopțile de vară. Ba, într-o dimineață m-am trezit că 

afară s-a făcut dintr-o dată frig. De parcă asta n-ar fi fost 

de ajuns, în noaptea care a urmat nu s-a mai auzit nici 

țârâitul complice al greierilor în grădină.  

Simplul gând că nici toamna nu va sta pe-aici o veșnicie m-a neliniștit, 

așa că am luat degrabă drumul muntelui, profitând de vremea bună pentru 

călătorit. 

Să vă povestesc cum a fost? Așa voi face! Mi-am pregătit un ceainic 

generos cu ceai verde, să ne țină neapărat de frumos (nu de urât), cât timp vă voi 

spune eu câte-n lună și în stele.  

Dar să nu mai lungim vorba. Așadar... 

..."Drum bun! Dumnezeu să vă ocrotească!"...citesc pe plăcuța de la 

ieșirea dintr-o localitate dâmbovițeană, și cuvintele astea îmi dau o anume 

siguranță, o stare de bine.  

Suntem în țara "Frumosului de Voinești", așa cum i se mai spune soiului 

de mere care i-a adus faima localității cu același nume. Oriunde-ai privi, vezi 

numai meri care dau cu crengile de pământ, atâta-s de încărcați! E un echilibru 

al lumii și-al vieții în zona asta, cumva aici simți că "se închide cercul" : 

coroanele merilor sprijină cerul, în vreme ce rădăcinile lor dau stabilitate 

pământului din care-și trag seva. Între cer și pământ sunt doar merii încărcați de 

ani și de fructe. 

 În aer miroase a toamnă și-a veșnicie, afară e-o zi de miere și lumină 

care, strecurată  printre crengi și mere galbene și roșii, îți așează fericire în suflet. 

Probabil că pe vremea când Dumnezeu bunul era ocupat cu Facerea, a zis " Să 

fie Pomul Cunoașterii și Pomul Vieții!" pe-aici, prin părțile astea. Așa se explică 



Renașterea Buzoiană / Almanah 2022 
 

264 
 

priceperea gospodarilor să facă de toate din nimic, așa se explică statornicia cu 

care întemeiază totul, așa se explică trăinicia a tot ceea ce fac. 

"Fă rai din ce ai!", îmi amintesc spusele unui părinte al ortodoxiei, și aici, 

în patria merelor, oamenii chiar au făcut rai, din ce au avut. Adică din roada 

pământului smulsă cu osteneală fără istov, în toate zilele vieții lor. Nu există casă 

care să nu aibă la poartă măsuțe pline cu mere, cu suc, cu gem, cu compot, toate 

făcute din mere..., cu alte feluri de fructe, cu ghebe, cu nuci, cu diverse produse 

de prin gospodărie. Și cu flori, o mulțime de flori, care mai de care mai frumoase! 

Privesc în jur și-mi spun că aici, în raiul fructelor și-al florilor, Moș 

Vreme învârte neîndoielnic roata timpului mai încet, pentru că prea e totul verde 

și plin de prospețime, prea sunt sprinteni și harnici oamenii locului, prea e 

armonie și echilibru în viața lor cea de toate zilele...! 

Dâmbovița este un loc în care mi-ar plăcea să trăiesc. Și ca să glumim un 

pic, uite cum mi-amintesc acum  proverbul celebru cu "un măr pe zi ține doctorul 

departe", și-mi spun că pe-aici precis sunt medici puțini. Fiindcă nici n-ar avea 

ce să facă! 

  Și probabil că nu-i întâmplător nici faptul că astă vară, vrând să petrec 

câteva zile de vacanță în părțile astea, nu am găsit cazare la nici o pensiune, toate 

erau ocupate, ceea ce mă convinge că zona este la mare căutare.  

*** 

Nu peste mult timp trecem în județul megieș, Argeș și, după vreo oră de 

mers, ajungem în Câmpulung Muscel, destinația călătoriei noastre. 

Primă capitală a Țării Românești la sfârșitul veacului al 19-lea, din voia 

domnitorului Basarab I, orașul își poartă cu măreție  blazonul istoric, și pare 

desprins dintr-un alt timp, timpul eleganței și al bunei cuviințe.  

Și mă întreb: să fie din cauza clădirilor construite în stilul seducător al 

arhitecturii interbelice? Să fie din cauza oamenilor care întruchipează mai bine 

decât oriunde altundeva celebra vorbă din bătrâni: "vorbește-ți vorba și poartă-ți 

portul"? Să fie oare liniștea patriarhală care învăluie tot locul? Sau armonia 

paradoxal-desăvârșită dintre casele neo-brâncovenești și blocurile puține și 

sfioase ce parcă nu vor să strice parfumul de epocă? Sau poate toate acestea la 

un loc...?!? 

Una peste alta, Câmpulungul păstrează ceva nealterat în toată înfățișarea 

lui, fiind un oraș modern dar cu suflet pur de vechi sat românesc.  

Plecăm să vedem orașul. În fața pensiunii sunt două case, așezate față în 

față, de-a stânga și de-a dreapta străzii. Este o imagine foarte interesantă, de aceea 

nu pot s-o trec cu vederea, și vreau să v-o împărtășesc. Cea din stânga este o vilă 

impunătoare, luxoasă, cu două etaje, cu o grădină englezească impecabilă de te-

apucă brusc cheful să joci golf, când o vezi! Pe alee este un câine...un Terrier 

care scâncește și privește abătut prin gardul scump de fier forjat...e singur și, după 

cum tremură, pare că-i e frig. Cea din dreapta este o căsuță bătrânească, cu 



Renașterea Buzoiană / Almanah 2022 
 

265 
 

pridvor de lemn vopsit în verde,  acoperită cu tablă ruginită de timp și lipsuri, cu 

o grădiniță cu flori viu colorate, multe și zâmbitoare. Deodată, în fața vilei 

oprește un Jeep negru, din el coboară un bărbat tânăr, Terrier-ul tremură și mai 

tare - de astădată însă de bucurie că-și vede stăpânul, acesta trece fără să-i arunce 

măcar o privire și intră nepăsător înăuntru. Coincidență sau nu, în aceeași clipă, 

în pridvorul căsuței de vis á vis iese o bătrânică ce duce un lighean în care 

limpezește și stoarce câteva rufe, pe care le întinde pe sârmă cu mișcări încetinite 

de povara anilor din spate, zâmbind cu blândețe cerului și florilor care-i țin 

tovărășie.  

Am conștientizat în clipa aceea că acolo stăteau față în față măreția și 

decăderea, nepăsarea și umanitatea, iluzia și realitatea, Velux-ul și tabla ruginită, 

avuția și lipsurile, relativul și absolutul, indiferența și nădejdea. Acolo erau două 

Românii față în față! 

Iar între acestea două - vila de lux cu câine de rasă, dar fără iubire, și 

căsuța sărăcăcioasă în care locuiau o bătrânică dimpreună cu bunătatea și omenia, 

mai mare era căsuța! Iar  noi priveam muți spectacolul lumii, simpli observatori, 

bieți călători viețași ai frumuseții și cunoașterii. 

Am pornit pe jos să străbatem orașul la picior, gândind să vizităm 

ansamblul bisericii catolice Sf. Iacob - Bărăția. Pe drum însă, ne-am rătăcit și am 

cerut ajutorul unui localnic. În timp ce ne dădea explicațiile necesare, am 

observat că era salutat de trecători cu apelativul "domnule profesor". Nu doar că 

ne-a îndrumat cum să ajungem la Bărăția, dar ne-a povestit domnul profesor câte-

n lună și în stele despre Câmpulung și-ale sale frumuseți. Așa am aflat despre 

bulevardul " Pardon" și despre grădina "Merçi". 

Așadar, bulevardul Pardon se află în centrul orașului și este locul preferat 

de plimbare al câmpulungenilor. Pe vremuri, afluența mare de turiști  veniți 

pentru o cură balneară la vestitele băi Kretzulescu, făcea ca seara bulevardul să 

fie foarte aglomerat. Se întâmpla uneori ca domnițele și conașii să se lovească 

din greșeală unii de alții și atunci rosteau politicos, pentru a se scuza, "Pardon!". 

Indiferent ce nume a purtat ulterior, de-a lungul vremii, localnicii i-au spus 

totdeauna bulevardul Pardon, și așa i-a rămas numele în fața eternității.  

Cât  despre grădina "Merçi", aceasta este grădina publică din centrul 

orașului, loc de promenadă preferat de câmpulungeni. În trecutele vremi de 

doamne și domnițe, aici aveau loc adevărate serbări în timpul cărora băieții 

aruncau cu confetti în fete, în semn de apreciere, iar ele rosteau grațios și neapărat 

graseiat, Merçi! 

Ne-am despărțit de domnul profesor pierzându-ne în mulțumiri, pentru 

amabilitatea și bunăvoința cu care ne-a povestit atâtea lucruri frumoase. Și, 

bineînțeles, ne-am plimbat pe bulevardul Pardon, și am poposit preț de juma' de 

oră și ne-am tras sufletul pe o bancă, în vestita grădină Merçi.  
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Profesorul de istorie 

Mircea Tănase 

La Liceul Industrial “1 Mai” din Ploieşti l-am 

avut profesor de istorie, în treapta a II-a – 

treapta a II-a de liceu, ce performanţă 

profesională, un fel de Liga Campionilor … 

liceeni! – pe Marcel Pigulea. Nu, nu era 

Marcel Pigulea, fotbalistul, antrenorul şi ce 

mai era el,  persoană remarcabilă şi respectabilă prin fotbalul autohton al anilor 

’80 din secolul trecut. Pigulea al nostru era doar profesor, cunoscut probabil în 

peisajul pedagogic prahovean, dar dribla şi el, cu mult talent, pe terenul de 

învăţătură al Liceului Industrial „1Mai” din Ploieşti. Liceul acesta era patronat 

pe atunci de cea mai mare şi mai faimoasă uzină a industriei petroliere româneşti, 

care aborda cu mândrie nedisimulată tricolorul în vârful sondelor de petrol pe 

toate meridianele lumii. Aşadar, la Ploieşti nu doar Republica… 

      Cum am ajuns eu la această școală este o poveste mai lungă, o scurtez 

spunând, ca orice absolvent de liceu, dar cu toată sinceritatea tinereții și 

responsabilitatea maturității, că sunt mândru că am făcut liceul la “1 Mai” 

Ploieşti, dincolo de Gara de Sud a Ploieștiului, în Bariera Bucureștilor, colț 

cu Bulevardul Petrolului, vecin cu Institutul de Petrol și Gaze și 

Hipodromul. Cu examen şi diplomă de bacalaureat, în 1980, luate pe  

învățătură cu burta pe carte, fără meditații   (de unde bani?) și …alte 

combinații, am ajuns electromecanic cu studii liceale  (cu liceul la bază, o 

adevărată etichetă profesională!) cu repartiţie în producţie în această mare 

uzină şi cu poarta deschisă către orice instituție de învăţământ superior din 

România. De ce n-am rămas electromecanic la “1 Mai”, în Ploieşti? Poate 

pentru că mi-am dorit mai mult, poate pentru că eu, băiatul cel mare al lui 

Ionică Tănase Electricianul, născut pe dealul Chițoranilor, lângă Ploieștii 

noștri, trecut prin frumoasa școală generală din Valea Călugărească, am vrut 

să fac mai mult în viață, să învăț mai multă carte, pe vremea când învățătura 

asta de carte încă mai conta. Vroiam şi eu să cobor din autobuzul 38 Hale-

Chițorani, care avea cap de linie lângă noi, la intrarea în Valea Călugărească, 

nu cu servieta în mână, ci cu mapa sub braț. Asta şi pentru că am dat și cu 

sapa prin viile de pe toate dealurile din Chițorani și Valea Călugărească până 

pe la 18 ani şi mai dau şi acum…pe-aici, pe lângă Buzău, dar numai din 
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când în când. Cred că, într-o oarecare măsură, mi-a ieşit chestia asta cu 

mapa, chiar dacă am luat-o pe un alt drum, mult mai greu, al armatei, unde 

mapa este doar un element de decor. Şi n-am mai coborât cu ea sub braţ, zi 

de zi, din autobuzul 38, acasă la Valea Călugăreacă, ci prin alte gări şi 

garnizoane din ţară. A fost însă doar alegerea mea, mi-am asumat-o și nu 

regret deloc. Dar asta este o altă poveste, la fel de frumoasă, deşi poate mai 

greu de înțeles de către cei de astăzi. 

      Să revin totuşi la Marcel Pigulea, profu’ nostru de istorie din clasa XII-a la Liceul 

„1 Mai” din Ploieşti. Nu pot să-l mai descriu fizic. Mi-l amintesc doar ca pe un tip 

fâşneţ, de statură medie şi vârstă mijlocie, dezinvolt şi cu o oarecare lehamite 

existenţială, un fel de miserupist actual, titularul unei discipline de care nu prea era 

nimeni interesat pe vremea aceea într-un liceu industrial unde – vorbesc de clasa 

noastră de electrotehnică – Matematica, Fizica, Electronica şi Electrotehnica, 

Rezistenţa materialelor, Măsuri electrice și electronice, Mașini, utilaje și instalații, 

Aparate electrice și automatizări, Chimia, poate chiar şi Limba şi literatura română, 

ţineau capul de afiş. Dar în nici un caz Filozofia, Economia politică, Geografia, 

Biologia, Limbile străine. Şi nici pe departe Istoria.  

Şi totuşi, istoria!   

     Ăsta mic, Pigulea, care ne-a repetat de mai multe ori că nu are nimic în comun cu 

fotbalistul Marcel Pigulea – chiar dacă era greu să înţelegi cum s-a putut nimeri o 

asemenea potrivire de nume, deloc comun (cum ar fi, să zicem, Popescu, Vasilescu, 

Ionescu etc.)  - ne-a cucerit şi ne-a făcut să iubim materia asta. Prin felul cum venea la 

clasă, cu catalogul ca un accesoriu inutil, pe care îl arunca pe catedră, fără să facă 

prezenţa la ore, fără nimic altceva la el - cărți, notițe etc. –părând că nu are nici un fel 

de programă școlară de urmărit.  

       Ne întreba, pe noi, de departe, desigur, cei mai pasionați elevi pe care îi avusese 

știința istoriei din toate timpurile ei, despre ce vrem să discutăm. Și ca și cum nouă, 

iluștrilor viitori absolvenți ai Liceului Industrial “1 Mai” din Ploiești, viitori specialiști 

în bobinarea motoarelor asincrone, comanda analogică și numerică a mașinilor și 

utilajelor de foraj,  mai aveam câteva mici neclarități relativ la clauzele Tratatului de 

la San Stefano sau amendamentul al XIV-lea al Declarației Drepturilor Omului ori, și 

mai important, cauzele revoluției bolșevice din 1917, profesorul nostru de istorie ne 

cerea o carte - pe atunci manualele erau gratuite și le purtam toți la școală – și ne citea 

o jumătate de pagină din, să zicem, Revoluția antifascistă și antiimperialistă de la 23 

august 1944. Și încheia:  

     Ați înțeles?  

     Păi cum să nu înțelegem,  dacă scria negru pe alb în carte.  

     Da! 

     Bine. Acum închideți cărțile și caietele. Ascultaţi-mă, dar să nu scrieţi nimic din 

ceea ce vă spun.  
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      Şi noi închideam cărţile şi caietele şi ascultam o altă istorie, care nu era scrisă 

în cărţi, dar pe care Profesorul nostru ne-o povestea cu speranţa că măcar o parte 

dintre noi ne vom întreba mai târziu de ce nu ne lasă el să ne notăm ceea ce ne 

spune. Dar nu cred că am realizat atunci că istoria, frumoasa noastră istorie 

naţională, poate fi spusă în mai multe feluri, deşi, mărturisesc, şi la mine acasă 

erau uneori reţineri în relatarea unor episoade de istorie relativ recentă. Mama 

mea, fiica unui gospodar fruntaş din Plopu, o comună ascunsă după dealurile  

Chiţoranilor, om cu oarecari iniţiative antreprenoriale interbelice şi orientare 

politică... specifică vremii, ni le povestea cu o nevinovată nonşalanţă. De 

exemplu, cum a căzut un avion american în august 1943 pe şcoala din Plopu şi 

cum ţăranii, supăraţi că le-a dărâmat şcoala şi le-a aprins nişte şure de paie...Tata, 

spre deosebire, deşi era şi el fiu de ţăran sadea, din dealul Chiţoranilor – care-şi 

purtase raniţa şi puşca în cruciada contra bolşevismului până la Cotul Donului şi 

înapoi, răsplătit mai apoi cu sărăcirea prin colectivizare –  era mare pasionat de 

istorie şi, ca atare, abonat al revistei Magazin Istoric de la primele apariţii – de 

la el mi se trage, poate, plăcerea de a citi –  însă evita... diplomatic („o să aflaţi 

voi mai târziu..”) să ne spună prea multe, deşi trăise şi el ultima parte a 

interbelicului şi tot războiul, dar mai ales vârtejul schimbării lumii după 1945. 

Avea o nostalgie a Ploieştiului interbelic, al patronilor şi muncitorilor, al 

jupânilor (negustorilor) şi meseriaşilor, într-o lume bine rânduită, în care munca, 

dar şi ştiinţa de carte, erau prețuite și respectate.   

      Despre o astfel de lume ne vorbea şi profesorul nostru Pigulea, despre cealaltă 

față a „războiului de eliberare națională antifascistă și antiimperialistă”, despre 

ajutorul marelui nostru frate de la răsărit, despre binefacerile naționalizării și 

cooperativizării agriculturii, despre...dar nu-mi mai amintesc, că  n-am scris nimic 

atunci. Nu ne-a lăsat Profesorul să scriem ce ne spunea dincolo de manualul de 

istorie. Oricum, nu ne-ar fi ajutat la nimic. La olimpiade nu se cerea asta. 

      Da, am fost la olimpiada de istorie. La faza pe liceu ne-a trimis Profesorul, 

pe mine şi pe Costel Tudorache. Nu ştiu de ce doar pe noi, poate pentru că ceilalţi 

din clasă erau deja arvuniţi la matematică, fizică, chimie, limba română. Şi cum 

trebuia să meargă cineva şi la istorie, ne-a găsit pe noi, deştepţii clasei – câteodată 

îl mai întrebam câte ceva de se mirau şi ceilalţi colegi de ce ne interesează pe noi 

de nu ştiu cine şi ce de prin istorie – şi ne-a nominalizat pentru olimpiada la istorie. 

Şi, de voie, de nevoie, ne-am prezentat la olimpiadă. Într-o duminică dimineaţă, 

după un …majorat al unei colege cu părinţi cu… situaţie. Că se făceau şi atunci 

majorate –  cei care îşi permiteau – chiar dacă nu chiar ca acum. Dimineaţa, însă, 

după o noapte de nesomn, cu dans, cu o şampanie dar și un coniac pentru cei 

peste 18 ani, de…, ca la majorat! – am plecat amândoi la… olimpiadă! 

      După faza pe liceu, care nu era deloc grea, trebuia să meargă cineva şi la cea 

pe judeţ. Costel Tudorache nu s-a calificat – nici nu cred că a vrut – şi a scăpat. 

Dar, pentru că a participat la faza pe liceu, a luat și el un zece meritat.  Pe județ 
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am mers doar eu.  Dar… n-a mai mers. Că n-am apucat să mai învăţ nimic în 

plus. V-am spus, noi am făcut Liceul Industrial „1 Mai din Ploieşti”, unde 

reginele ştiinţelor erau matematica, fizica, electrotehnica, tehnologia … şi 

gândurile noastre universitare se îndreptau spre astfel de facultăţi. Istoria? O 

știință frumoasă, o lectură interesantă... dar pentru mai târziu. 

      Faza pe judeţ s-a ţinut la Liceul „Mihai Viteazul”, din Ploieşti, pe vremea 

aceea, cel mai tare liceu teoretic al judeţului Prahova. Sau aşa ştiam noi. Mai era 

şi „I. L.Caragiale”, la fel de tare, cred, unul pe la Câmpina şi...cam atât. De unde 

să ştiu eu că poate mai tare decât toate era Liceul Militar de la Breaza, tot în 

judeţului Prahova. Şi acolo, profesorii şi elevii nu se jucau cu învăţatul. Mâncau 

cartea pe pâine. Chiar şi pe cea de istorie. Dar asta am aflat-o mai târziu, în şcoala 

militară, când pe mulţi dintre ei i-am avut colegi. 

      Am intrat într-o sală pe la un etaj superior la „Mihai Viteazul”, am stat vreo 

jumătate de oră într-o bancă din spatele clasei aşteptând începerea concursului şi 

mă minunam cât de multe lucruri nu ştiu auzindu-i pe cei de la Breaza vorbind 

de una, de alta, de cărţi, de orele de pregătire pentru olimpiadă. Poate se și lăudau, 

poate îi învățase cineva să-și intimideze adversarii, poate ...Şi când mă gândeam 

că eu nu deschisesem o carte în plus faţă de ce ne spusese Profesorul la clasă, n-

am văzut decât o singură cale de ieşi onorabil din această situaţie: să-mi văd de 

treabă, adică să plec şi să caut altceva mai bun de făcut. Şi cum era duminică, şi 

duminica la Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti se făcea pregătire  - gratuită! 

– pentru admitere la facultate, la matematică şi fizică, cu profesori din institut, 

am tăiat-o spre ieşirea liceului şi spre staţia autobuzului 30 barat şi am ajuns în 

amfiteatrul IPG-ului până să înceapă prima şedinţă.  

      Aici, cu totul altceva. Amfiteatrul plin de băieţi şi fete – fără uniformele de 

liceeni! – de la toate liceele din Ploieşti, atmosferă relaxantă, nu te punea nimeni 

să scrii ceea ce şti sau, mai ales, ce nu şti, se ieşea în pauze la un suc sau la o ţigară 

- cine fuma o făcea fără teama de fi prins de pedagog sau femeia de serviciu în 

toaleta liceului –  ce mai, cam ca pe la facultate. Nu mai trebuia decât să iei 

examenul de admitere. Dar şi dacă nu-l luai, că s-au văzut atâtea cazuri de 

copii...ghinioniști, însemna că n-ai avut noroc, dar cel puţin ai fost şi tu la facultate, 

măcar în duminicile acestea de pregătire, deşi nu se prea punea atunci. Acum... 

Şi după aceea, tot ca studenţii, la o bere pe bulevardul cu castani al Ploieştiului, 

la primul sau la al doilea rond, la umbreluţe...Viaţă de ...fost viitor student! 

Luni dimineaţa, la liceu, m-am întâlnit cu Profesorul pe hol.  

      - Cum a fost la Olimpiadă? 

      - A fost bine.  

      - Mai ai un zece de la mine.  

      - Am înghițit în sec. Știam că nu-l voi mai avea, nu putea să fie atât de naiv 

şi să nu verifice, m-am întâlnit peste câteva zile cu dumnealui şi m-a întrebat, 

fără să-mi reproşeze în vreun fel: 
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  - De ce nu te-ai dus? 

   - M-am dus, dar am plecat. Mi-a fost 

frică. 

   - S-a uitat la mine, nu a zis nimic, dar 

mi s-a părut, chiar am înţeles că ar fi 

zis: 

    - Păcat. 

      Nu l-am mai văzut după terminarea 

liceului. Mi-a rămas însă imaginea sa, 

de Profesor de istorie, cu nume de 

fotbalist, care, ca și tizul său mult mai 

celebru, a driblat cu pricepere şi curaj 

printre barierele și canoanele ştiinţei 

istoriei și a punctat decisiv. Cel puțin în 

cazul meu. Mi-am amintit frumos de el 

când, după vreo 15 ani, eram student la 

istorie, la Universitatea din Bucureşti.  

      Deşi se pare că nu prea mai avem 

ce face cu ştiinţa istoriei – la care se 

pricep toţi, ca şi la fotbal, de altfel –,  

când  mă mai cheamă cineva pe la vreo 

şcoală sau facultate să le vorbesc 

elevilor și studenților, şi când vreunul 

mai politicos mă apelează – doar el ştie 

de ce – cu domn’ Profesor, gândul îmi 

fuge instantaneu la Profesorul meu de 

istorie din liceu. Şi tare mult mi-aş dori 

să-l pot întreba cum de a reușit să mă 

facă să-mi placă istoria şi, iată, încerc 

acum, chiar dacă n-o să am niciodată 

dezinvoltura şi nonşalanţa lui, să-i fac 

să creadă pe cei care mă ascultă – de 

voie sau de nevoie – că este cea mai 

frumoasă știință din lume. 

        Ave, magister, discipuli te 

salutant! 

 
*** 
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poesis 

PUIU BOBELICĂ CISLĂU 
 

 

IBU CANTANIBU 
 

Ibu cantanibu 
Unde cântă frigul 
În păduri rostite 
De voci răgușite 
Cu unde rebele 
Din râuri limpezite 
Cu lacrimi de stele 
Gândurile mele. 
 

O vară târzie  
Îmbrăcată 
În glas de ciocârlie. 
  

Javra care latră 
La hârtie 
Scrie vrute  
Şi nevrute 
Prin reviste  
Poezie. 
  

Lumea asta 
Cu ochii deschişi 
Vine să servească 
Lumină 
De la proscrişi. 
  

Ai uitat o lume 
Fără tine, 
Te-a crescut timpul 
Om, fără ruşine. 
  

Când hazul 
Are pălărie 
Dimineaţa-n zorii 
Cad cântece 
De privighetori. 
  

Sunt prea multe 
Iluzii, 
Toamna nu face fructe 
Dar, 
Scuturăm pomii 
Ca lăuzi. 
  

Dreptatea spânzurată 
Te priveşte 
Cu gura căscată. 
  

Noi, cei de azi 
Această ţară 
O ştim de mii  
De ani. 
A fost 
Şi fată mare 
Şi la jug plăvani. 
  

Din satul 
Unde am crescut 
Drumul de la şcoală 
L-am purtat cu mine 
Prin ţară, 
Aici, 

Între munţii 
Mi-am botezat 
Pseudonimul  
Şi să nu mă uiţi 
Îţi las peste timpuri 
Numele tău 
Scris pe cărţi 
Scumpa mea comună 
Natală „Cislăuˮ. 
  

Dragostea de fată 
Floare parfumată 
O ţii minte viaţa toată. 
  

Azi, 
Pe drumul 
Pe care ţi-ai rupt 
Picioarele-n bocanci, 
Toamna, 
Îşi dezbracă haina 
Din copaci, 
Şi vrabia 
Şi-adună vremuri 
Pentru o mie de ani.  
  

Viaţa mea  
A fost să fie 
Fără lăutari 
În poezie, 
Şi va mai fi 
Şi după ce 
Voi putrezi. 
  

Las aici scris 
Că-n acest sicriu 
Port un permis
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Traian Gh. Cristea 
 

IMPLORARE     
              

Nu-mi da mie, Doamne, câte pot să duc! 

Frunza disperării arde sub un nuc. 
 
Nu-mi da mie, Doamne, câte pot să rabd. 

În mine rebele păcatele ard! 

Nu-mi da mie, Doamne, câte pot să-ndur! 

Timpul crud mă cerne cu al vremii ciur. 
 
Nu-mi da mie, Doamne, câte pot să-

nghit! 

Anii cei cu soare furiş s-au răcit. 
 
Nu-mi da mie, Doamne, câte pot să zic! 

În tăceri albastre azi eu mă despic. 

 

  BIOGRAFIA UNUI ANONIM 

 

N-a fost „mare poet”,  

deşi a scris miresme, dureri şi  

alte „nimicuri” pe care  

cei”mari” nu dădeau niciun ban. 
 
El era poate un codru,  

poate un izvor sau poate  

un anotimp  

despre care nu-i plăcea  

să se vorbească. 
 
El  doar descânta stele şi  

săruta pătimaş apa, luna,  

închinându-se la aer, la strigătul  

deznădăjduit, la cer şi la oftatul  

oricărui cerşetor. 

 

N-a fost filozof, deşi a căutat  

piatra filozofală, chipul vieţii  

de dincolo şi taina  

 

ultimei respiraţii, ca să-i  

tălmăcească  poruncile… 

 

N-a fost pictor, deşi a pictat, 

pe oglinzile unor lacuri o sumedenie 

de tablouri care  

se văd cu ochiul ochiului  

din dispreţuita piatră. 

 

N-a fost compozitor, deşi a compus  

simfonii stelere ce  

ne irigă arterele  

de-alungul insomniilor.  

 

N-a fost nimic din gloriile care  

azi se trâmbiţează zgomotos. 

Aşa că nu-l mai slăviţi, înjurându-l 

 în faţa statuii ridicate, demolate de 

voi. 
 

ÎNŞELĂTOARE-I CĂRAREA? 

 

Ia-mă de mână, Doamne,  

ca pe-un copil orfan 

şi-mi arată drumul… 

Că  tot orbecăind prin viaţă, 

cărările topitu-s-au în mine. 

 

Pom roditor fiind,  

m-am lăsat prăduit… 
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Stejar nins fiind,  

                     dragoste am făcut  

cu atâtea furtuni… 

Amurg ajungând,  

am tras cu urechea  

la oftatul rădăcinii şi  

iată-mă un pumn de ţărână… 

 

Doamne, înşelătoare-i cărarea! 

 

CÂT DIN MINE, DOAMNE? 

 

Cât din mine, Doamne, este împăcare? 

Cât din mine, Doamne, neagră 

înserare? 

 

Cât din mine este  dragoste adâncă, 

Precum visul treaz în pântec de stâncă? 

 

Cât mă pasc, în noapte, ura, ne-

mpăcarea? 

Mai e loc în mine să primesc iertarea? 

Cine să-mi arate în nemărginire  

Care-i  calea dreaptă către mântuire?   

 

FOSTA-AM FIU RISIPITOR 

 

Am dat mugurilor soare, 

În seminţe-am turnat dor 

Urzit din iubiri aprinse. 

Fost-am fiu risipitor. 

 

Chiar din cupa cu iluzii, 

Din sânul unui ogor, 

Dăruit-am stele, vise. 

Fost-am fiu risipitor. 

 

Frunzelor le-am dat speranţa 

Verdelui nemuritor , 

Dragoste am pus în toate. 

Fost-am fiu risipitor.  

 

M-am întors târziu în templu 

Şi sărac, şi mai dator, 

Să-i plătesc vinovăţia 

Fiului risipitor.  

 

RÂŞNIŢE DE NERVI 

 

…. mi-aţi otrăvit iubirile târzii  

cu rânjet sălbatic nevăzutelor 

viclenelor sirene chemătoare  

de colosale iluzii...  

m-aţi vândut pe furiş dându-mi  

sărutul lui Iuda;  

pe iubire aţi pariat şi v-aţi trufit  

şi mi-aţi strigat făloase: 

 Este că am cucerit Paradisul  

fără fântâna iubirii  ?!  

Ce mândre  eraţi  

în braţele  smolitelor desfătări!!!  

 

Paradoxal! Râşniţele de nervi 

fost-au  graţiate şi despăgubite,  

chiar medaliate. O secol XXI!       
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                           Sorin Călin 

 

 
 

 

Prin urmare, cele trei elemente, 

Depuse ca mărturie juvenilă, 

Au legături amoroase încă din sânul Herei, 

Și-s crescute de Zeus cu lapte de matcă. 

Să ne facem înțeleși, 

Bărcile cu vise, plutesc. 

Au în lemn imponderabilitate, 

În vâsle mumii de cuvânt 

Și-n vâslași frecvențe netoate.  

Eu însumi fac navetă nocturnă 

Cu ochelari de anvergură 

Între un ,,a'' de camerton 

Și gropile din lună. 

Firește, cu fir roș',  

Din trefilare, 

Cu fir alb, 

De cal de mare, 

Cu... 

Hai, vise plăcute! 

                                      *** 

Constat că somnul te aduse mai aproape de relevanță 

Și pentru una, două, trei și patru elegii 

Ai revenit la siguranță. 

Dar văd piciorul de poet 

Călcând din nou în gropi de nemurire, 
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Sperând să dea botanici noi 

Omizii de pe adormire. 

Ce vorbă este asta, prea tinere proclet 

Să vrei să ari pământul fără elitră și hârleț. 

Iar boieroaicei noi de nu-i convine straiul alb 

De floare și stamine, 

Să ne mai lase, pomii dau în pârg 

În noaptea dintre file. 

Și între duzi, mătase și gogoși, 

Să fie jude pruncul, un boț de flutur roș'. 

                               *** 

 

Și când credeam că s-a epuizat subiectul,  

Îmi faci transfer bancar de oacheșe-adăstări 

La cele fructe-n rai înmiresmate. 

Maestre, vremea iasomiilor s-a dus. 

Am certitudini în privința-ți,  

Mă-ncredințez că ai participat 

La numărarea de minute.  

N-am să mai inventariez 

Licoarea din iubite, 

Butoaiele fecunde au scăzut, 

Sunt pline de cucută 

Și da, în ele-i dracu' gol 

Cu pielea pergamută! 

Le mai încurc, observi, 

Dar îmbătat de-aceeași prună, 

Cad în păcat primordial, 

Visez la 70 de ani în șură. 

Am să-ți mărturisesc fără zăbavă: 

Cunosc un mușuroi întreg 

Căznindu-se să scoată apa-n stradă... 

Dă-i drumul, răutate mică, primăverii 

Lui Topârceanu... pân' la toamnă. 

 

*** 
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Teo Cabel 
 
Livada 
 

Te-ai plimbat vreodată prin livada fără Cehov? 

să te pândească după pomi singurătatea? 

întorceam capul ea se ascundea 
   
îi flutura poala rochiei   

îi foșneau mânecile largi. 
 
a rupt  un măr 

îl răsucea ca pe un glob pământesc 

ochii îi luceau de frenezie 
 
când a tunat 

a scos un chiot de bucurie  

degeaba și-a acoperit gura 

mergeam prin livadă 

ea după pomi odată cu mine 
 
în livada fără Cehov 

uneori  

e aproape singurătate. 

 

Nu se spune 
 
las-o să sară din cuvânt în cuvânt 

în dimineața fără ancore 

iar am plecat 

eu mereu plec 

nu știu ce caut și nu găsesc 

parca am ochi în talpă 
 
martie își agață mugurii pe crengi 

gândurile se lovesc de  tristețe 

nu se mai rostogolesc se boțesc  

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 
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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. 

 
 
Albumul cu fotografii        
 
toate sunt din lumea aceasta 

te văd cum mă amăgeai  

zicând 

mai e un pic și am ajuns 
  
ne împărțeai portocale  

desfăcându-le ca pe un nufăr, 

(se dădea doar jumătate de kg  

să ajungă la toată lumea) 

tăiai pepenele felii 

 

îmi puneai ziarul pe masă  

în anul întâi de liceu 

bine, domnule, trebuie sa aflu din ziar  

că fi-miu scrie poezii? 

 

toate astea se cheamă unele pe altele 

nici nu știu de unde ies 

 

ca picăturile de ploaie  

merg.

        

 



 

 



Renașterea Buzoiană / Almanah 2022 
 

278 
 

Ștefan Dima Zărnești 

 
Streașina timpului 

 

Anii tinereții, cu amintiri frumoase, 

Păreau zaruri aruncate 

La streașina timpului. 

Undeva, departe, 

Te-am iubit, nu ne-am săturat, 

Ne-am umblatla Mamaia și Sinaia, 

Să ne cunoaștem  lacrima din 

zâmbetul 

Ce potolește ploaia. 

 

Cerșetorul de lumină 

 

Astăzi sunt de vină 

Că demult n-am mai cerșit lumină. 

Să umplu golul din mine, 

C-un dans șoptit, 

Pe o muzică de infinit. 

Deschid poarta meditației 

Și trag în memorie, 

Cu penița fanteziei, 

Să curgă pe hârtie 

Sângele din poezie 

 

Deocheații drumului 

Am tras cu pușca vieții în 

anotimpuri 

Și rânduri, rânduri, au căzut pe 

gânduri. 

Păreau doi cai deocheați de drum, 

Fugari prin timpul cu netimp, 

Pe un petic de răstimp. 

Biciuiți de-atâta vreme, 

Caii probabil îmi vor cere 

Să le-ascult a lor durere, 

Cu potcoviri de mângâiere 

 

Scrieri din clepsidră 

Hoinar, mușcat de viață, 

Născut din sărutul nopții către zi, 

I-am fost durerii motiv de înălțare. 

Din oceanul de gânduri, 

Pe o muzică astrală, 

Am tras Soarele și Luna 

Mai aproape, lângă mal, 

Și-n iubirea pământeană 

Să-mbrăcăm tot Universul, 

În costum de carnaval.
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              Din trecutul PADINEI 

                                    Alexandru Gaiţă 
    

      Conform lui  G. Mihăilă - Împrumuturi 

vechi sud-slave în limba română-, Padina era un 

loc plan sau uşor scobit, mică depresiune în 

stepă, iar după P. P. Panaitescu însemna 

rădăcină. In 1536 era amintit satul ca fiind  al 

vel spătarului Stroe. Totuşi la 1503 – 1554 satul 

se afla în relaţii de schimb cu Braşovul prin 14 

negustori. Astfel, la 1548 se exportau 71 de boi, 

31 de vaci şi 3 porci în valoare totală de 9.700 

de aspri, iar la 1549 un număr de 68 de cornute 

mari în valoare de 6.560 aspri. In 1550 creştea 

numărul de cornute la 86 în comerţ fiind implicaţi un Druva, Muşat şi un 

Voicu. Înainte de 28 mai 1536 un Lazăr megieşul vânduse banului Toma o 

ocină. Proprietatea lui Toma de aici se aflase în litigiu „pentru că a fost luat 

de Toma ban pentru o datorie pe care a pus-o Toma ban ca năpastă, pentru că 

a spus Toma ban că a fost lăsată de Calotă vornic lui Harvat logofăt”. In 

continuarea documentului se arăta că „Iar după aceia, a venit jupan Stroe 

înaintea domniei mele şi cu jupaniţa Neacşa, fiica lui Harvat logofăt, de a 

plătit tot ce a fost datorie din acea năpastă şi s-a întocmit înaintea domniei 

mele şi n-a rămas nimic datorie, nici un aspru. Iar Toma ban s-a ales că nu a 

avut nici un amestec cu acel sat”. Stan vătaful de la Bora şi o Neda contestau 

la 30 aprilie 1577 vânzarea unei ocini, dar neputând aduce şase martori vor 

pierde. In 23 mai 1586 i se întăreau proprietăţile de aici lui Stanciu armaşul 

,,partea lui Mihnea toată, ori cât va fi”. Ca închinat apare satul la 13 iunie 

1589. Satul Unteni din proximitate era amintit printr-un martor, Grozav, la 18 

iunie 1594 într-o complicată pricină privind proprietăţi moşneneşti între 

Călmăţui şi Ialomiţa – la Tătaru - protagonişti fiind Cojoceştii şi vătaful 

Necula. In 2 septembrie 1671 şi 30 iunie 1672 se aminteşte la Bora de dijma 

de pâine. In iunie acelaşi an izbucneau neînţelegeri legate de moşia Bora de 

unde cartea de blestem dată. Asupra moşiei Bora a mănăstirii Radu Vodă se 

opreau şi documentele din 1 septembrie 1673, 27 aprilie 1674, 17 august 

1676, 27 februarie 1677 menţionate în instanţele Regulamentare. Este şi 

perioada în care este reţinută dijma din Padina Borăi – 17 august 1680. 

Macoveiul era menționat la 1785 prin harta lui Franz Ludwig Güssefeld 

(06.12.1744-17.06.1808) imprimată la Nürnberg sub titlul de Charte von der 
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Moldau und Walachey nach den Astronomischen Beobachtung des Russisch 

Kayserl. Majors Islenief und denen Charten und Beschreibung des H. 

Hauptm. Sulzer, ingl. den Charten des ehmal. Russ. Kaysl. Gen. Lieut. v. 

Bauer uber die Moldau u.a.m. entworfen. In 10 iunie 1763 se reţine încălcarea 

moşiei Bora şi a moşiei Lungul din Ialomiţa. De aici cartea de blestem din 

august şi aceea din 6 noiembrie 1788 care prefaţa procesul din 18 noiembrie 

acelaşi an. După încălcările din februarie 1792 şi în baza anaforalei din 15 

iunie 1794 se începea hotărnicia moşiei în aceeaşi lună. Cartea de blestem era 

adusă în 3 august 1794. Din 14 decembrie 1792 avem o scrisoare prin care 

ispravnicii de Buzău erau rugaţi să-l scutească pe isprăvnicelul Ianache, fiul 

lui Muşat din Padina de plata unor impozite. Vel logofătul Nicolae se adresa 

domnitorului la 16 decembrie 1799 prezentând situaţia deosebit de tensionată 

de la Padina sau, mai bine zis, situaţia locuitorilor de pe moşia mănăstirii 

Radu Vodă care se plângeau de abuzurile noului arendaş „au multe necazuri 

şi nevoi, bătându-i şi spărgându-le vasele cu vinuri”. 

      Funcţionarul solicitase, conform poruncii domneşti rezultate în urma 

jalbei locuitorilor, ca aceştia să se prezinte în faţa sa împreună cu egumenul. 

Acesta din urmă nu va veni motivând că era bolnav trimiţând în schimb pe 

dichiul Grigore. Arendaşul moşiei, serdarul Nicolae Saegiu, avea contract din 

23 aprilie cu lăcaşul dar pe mai multe părţi şi două heleştee pentru suma de 

2.700 de taleri „şi banii să-i dea pă fieştecare an, la începutul anului şi nici să 

scază din preţ, nici să urce până la soroc”. Locuitorii doreau să preia ei 

contractul de arendare aşa cum fusese până în aprilie 1799, dar după ce anul 

în curs trecea. Fiind vorba de mai multe moşii arendate la un loc preţul de 500 

de lei oferit numai pentru aceea de la Padina de către locuitori i se va părea 

de neacceptat dichiului. Egumenul anunţat nu va fi nici el de acord cu oferta 

locuitorilor. In final vel logofătul va lăsa la latitudinea domnului rezolvarea 

neînţelegerii. Apărea moşia de 700 de stânjeni de la Padina în 3 septembrie 

1840 când se judeca procesul dintre sindicatul creditorilor casei răposatului 

Şt. Moscu şi banul Gh. Filipescu. Ca un prim document era adus în instanţă 

zapisul din 1723 prin care Păuna Mănescu dona mănăstirii Văcăreşti cei 700 

de stânjeni. Se va face un schimb în 1753 când Sc. Filipescu intra el în posesia 

stânjenilor care nu aveau nimic de a face cu moşia Bora. Deceniul patru al 

secolului XIX aducea mai multe date despre lăcaşurile de aici – biserica Sf. 

Nicolae (1835), biserica Sf. Ioan (1837-1838). Se reţinea şi crucea Curganului 

la 1836. Ion Manu vel logofătul, dar şi epitrop al casei domnitoare Bibescu la 

hotărnicia moşiei Macoveiu din Buzău de la 1842 va prezenta o serie de 

documente vechi între care : cartea domnească din 2 iunie 7184 (1676) dată 

economului Partenie de la m-rea Radu Vodă pentru moşia Bora (,,ce în 

vechime s-a numit Macoveiu”), hotărnicia a 12 boieri din 17 august 7184 
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(1676) pentru moşia Bora - în fruntea acestora aflându-se pe atunci Voinea 

biv portarul, hrisovul lui Duca Vodă din 27 februarie 7185 (1677) pentru 

mănăstirea Radu Vodă în care apare şi moşia Bora şi hrisovul lui C. 

Brâncoveanu din 25 aprilie 7213 (1705) din care rezulta că o hotărnicie a 

moşiei Bora se efectuase şi la 7122 (1613-1614). Tot la 1842 cu ocazia 

hotărniciei erau înştiinţaţi toţi vecinii între care polcovnicul Ioniţă Lărgeanu 

cu Comănică Lărgeanu şi cu Mariţa Bărbulescu ce se aflau în „prigonire” 

pentru moşia Largu şi unele părţi din Ruşeţu. Nu erau uitaţi pitarul Ghiţă 

Bozianu, egumenii de la mănăstirile Sf. Apostoli, Ghighiu, Văcăreşti, de la 

Epitropia Sfântului Mormânt, serdarul Costache Pitişanu de la Ialomiţa, 

principesa Marghioala Hangerli, vel aga Dim. Făcoianu, pitarul Moise 

Pănculescu de la Vălenii de Munte şi vel postelnicul I. Ghica. In 6 decembrie 

1843 se efectua hotărnicia moşiilor Bora de la Buzău, Căzăneşti şi Cervenia 

de la Ialomiţa. 

       Marginea moşiei Padina urma, conform hotărârii Înaltului Divan din 2 

iunie 1844, să fie măsurată în urma procesului dintre Obştea creditorilor a 

casei decedatului Moscu căminarul cu casa răposatului Niţu Pitişteanu pentru 

călcare de moşie. Se reţinuseră ca valabile hotărniciile din 1676 şi 1697 

precum şi alegerea de la faţa locului din 1783. In cauză se aflau moşiile Bora, 

Macavei precum şi Balaciu de Jos şi de Sus din Ialomiţa proprietăţi ale 

familiei Pitişteanu. Şi banul Gh. Filipescu se judeca în 7 februarie 1845 cu 

acelaşi Sindicat pentru hotarele moşiilor Padina şi Macovei acum apărând 

microtoponimul Nisipurile de unde urmau să se măsoare cei 700 de stânjeni. 

Moşia Gruiasca (Urâţi, Măneasca), dinspre Macovei, proprietate a prinţului 

Bibescu era hotărnicită la 1 decembrie 1850. O altă hotărnicie era făcută la 

29 februarie 1852. O serie de plângeri plecau către autorităţile judeţene şi 

centrale din cauza tratamentului aplicat unor clăcaşi de aici de către arendaşul 

moşiei „ne ia la bătăi mai rău ca pe robi şi în toată vremea am fost şi suntem 

bătuţi de dumnealui”. In 1864, la Reformă, erau împroprietăriţi cu 2.189 

pogoane cei cu patru boi, cu 210 pogoane cei cu doi boi şi cu 124 cei ce 

munceau cu braţele. La 1912 în 775 de case locuiau 1.994 suflete. Peste 170 

de pădineni vor trece în nefiinţă în luptele din 1916-1918 satul ridicându-le la 

1920-1921 un monument totodată subliniindu-le şi jertfa „pentru mărirea şi 

întregirea neamului”. 
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Un colț de rai 
Violeta Bobocea 
 

      E o liniște de-nceput de veac, o tăcere din 

adâncuri guvernează acele locuri uitate de lume, 

binecuvântate doar de Dumnezeu. 

Și timpul s-a oprit să asculte înfiorat o poveste 

neobișnuită, tainică și nevinovată. 

În amurg coboară doar tăcerea , în modesta 

cămăruță a bătrânei care comunică doar cu 

divinitatea în orice clipă. 

Doar o pasăre privește nedumerită acest tablou 

mirific, desprins din legendele ancestrale. 

      Bătrâna este singură de ani buni, uitată de toți 

în micul cătun atât de solitar, dar atât de bogat sufletește. 

Nici vântul nu suspină în acest eden în care ne cufundăm cu fiecare secundă 

din existența noastră. 

Firava făptură este fericită în raiul în care trăiește. Întrebată dacă ar vrea să 

plece din acel tărâm singuratic, bătrâna, cu zâmbetul pe buze, împovărată de 

ani și griji, adusă de spate, răspunde simplu și apăsat: 

-Nu plec din raiul meu. Moșul s-a dus la cele sfinte și am rămas doar eu; până 

oi închide ochii, aci vreau să stau, maică! 

-Mamaie, poți merge la un azil, unde sunt oameni cu care să vorbești în fiecare 

zi. 

-Nu, maică, din rai nu plec, nici vorbă, păcatele mele! Cum să plec din raiul 

meu? Cum să nu ascult păsărelele din văzduh? Ele nu cântă fără mine, să știi! 

Păsările  din văzduh se opresc pentru câteva clipe să-mi vorbească în graiul 

lor, să ciripească...au un tril deosebit. Le simt atât de aproape! 

Pentru mine, asta e adevărata viață, maică, nu viața zgomotoasă de la oraș, de 

aceea prefer viața mea simplă, înconjurată de păsări și verdeață, de lumină și 

soare. 

Iubesc liniștea asta de când mă știu, chiar dacă vecinii mei stau mai departe 

de mine; când mă duc să iau apă de la fântână îi strig și vorbim. 

-Mai gândește-te, mamaie! 

-Nu, mamă, nu am la ce să mă gândesc! Treburile mi le fac singură, tot singură 

îmi aduc apă , așa cum ți-am spus, am o pensie de 30 de lei, asta e viața mea! 

-Doar atât?! 
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-Am avut 15 lei, iar acum mi-au mai dat. Puteau să-mi dea mai mult, dar ce 

să fac? Asta e! 

-Văd că ai o găină, mamaie! Ce mănâncă? 

-Nu am ce-i da de mâncare, maică, așa că paște și ea prin curte ce găsește. 

Priveliștea din jur este desprinsă parcă din basme. 

Bătrâna și găina alcătuiesc un tot unitar. Bătrâna o privește cu tristețe, iar 

găina îi înțelege fiecare oftat din suflet. Se înțeleg din priviri... 

Doar ele două stau singure și neajutorate în cătunul îndepărtat, dar atât de 

primitor, în care Dumnezeu și-a revărsat dragostea, venind uneori să stea la 

sfat cu această ființă minunată, coborâtă parcă dintr-o lume magică, de o 

simplitate neobișnuită, acolo unde doar frumusețea sufletească poate pătrunde 

prin fiecare ungher al încăperii, acolo unde speranța trăiește nestingherită în 

micul paradis dătător de iubire și vis, de viață și lumină. 

-Mamaie, la ce te gândești, de obicei, în singurătate? 

-Maică, la rău nu mă gândesc, pentru că nu am de ce și nu se știe câte zile ne-

a pus Bunuțul în traistă! Omul trebuie să se gândească doar la bine. Ce m-aș 

fi făcut dacă mă gândeam la rău toată viața? 

Sunt doar eu cu Dumnezeu și mi-e bine așa cum sunt. Nu sunt singură. Niciun 

om nu e singur, să nu uiți! 

Omul dacă are credință, are tot pe lume, fata mea! 

Adică e cel mai bogat, mă-nțelegi! 

-Ai dreptate, mamaie! 

Un colț de rai e în fiecare dintre noi. Trebuie găsit... 

Firava făptură îmi dădea o lecție de viață. Mergeam agale, dar cuvintele 

bătrânei îmi răsunau în fiecare cotlon al sufletului: "Niciun om nu e singur! 

La rău nu mă gândesc, pentru că nu am de ce"... 

Fiecare trebuie să aibă în suflet un colț de rai, un mic paradis... 

când ne vom revedea? Cum să-i explicăm că e stare de urgență, că s-au 

închis școlile, că un virus a distrus omenirea? 

Și noi suntem confuzi, dar bietul copac neobișnuit va putea înțelege 

vreodată ceea ce se petrece cu planeta noastră? Greu de spus! 
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Cântăreața fără glas 
                                                               Gina Zaharia 

 
     Ploua în rafale. Vântul sufla cu putere, rupând crengile uscate. Un bărbat 

îmbrăcat într-un costum bej alerga ținând în mână o poșetă de damă. În fața 

lui, o femeie fugea de el.  Amândoi au trecut strada fără să se asigure,  cel din 

urmă fiind  lovit de o mașină. 

     Câțiva trecători s-au repezit să acorde primul ajutor. Bărbatul, deși lovit la 

cap, părea conștient. Un medic  aflat întâmplător prin zonă i-a acordat primul 

ajutor. Martorii chemaseră, evident, și salvarea. Victima sângera. Încercă să 

ducă mâna la tâmplă, dar simți sângele zvâcnindu-i printre degete.  

     – Mara, Mara!... 

     – Cine e Mara? îl întrebă cineva. 

     Nu răspunse. 

     – Mara... 

     Apoi a închis ochii. Parcă aluneca într-un hău.  

     Salvarea a sosit destul de repede și polițiștii la fel.  Ajuns la spital, s-a ales 

cu o plagă cusută la cap.   

     Deși ploua, tânăra  îmbrăcată într-o rochie subțire de in se opri câteva  clipe 

și privi în urmă. Apoi și-a continuat drumul aparent nestingherită, și a întrat  

în hotelul din apropiere. Clădirea era una dintre cele mai selecte din zonă. 

Scările acoperite cu covoare de plus roșu, străjuite de arbuști ornamentali, 

aveau un aspect exotic.  

     După numai câteva minute însă, a coborât în grabă și s-a întors  la locul 

accidentului. Habar nu avea de ce.  

     Încercă să caute o explicație, dar nu reuși. De ce o alerga bărbatul acela cu 

poșeta de damă în mână, și, mai ales, de ce fugise ea de el?! 

     – Să-l ia naiba, își zise, ce caut eu aici? Sigur m-a confundat, dar de ce mi 

se adresa cu acel nume de parcă ar fi fost sigur că trebuie să-i răspund?! Când 

am ieșit din magazin aproape că m-a tras de mână. Apoi s-a repezit să 

deschidă portbagajul mașinii și a luat poșeta aceea să mi-o dea.  Mă ruga să 

vin acasă. Atunci am știut că e nebun și am fugit. – Sigur nu-l cunoșteați? se 

auzi, destul de aproape, o voce.  Sunt comisarul Marin Iordache de la Judiciar, 

iar el, colegul meu Iulian Dragu. Tocmai voiam să venim la hotel. Niște 

martori ne-au spus că ați intrat acolo.   

     – Nu-l cunosc, se miră tânăra. Trebuia? 
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     – Vom încerca să aflăm.  O femeie insistă să vă căutăm și să veniți la spital.  

Pretinde că e mama, iar bărbatul  de care fugeați mai devreme,  fratele 

dumneavoastră.  

     –  Nu înțeleg nimic, domnule polițist! Mama mea a murit în urmă cu trei 

ani. Ce vor acești oameni  de la mine?  

     – Nu știm să vă răspundem acum!   

     Sara a urcat în mașina de poliție și, în câteva minute, toți trei intrau pe 

holul Spitalului de Urgență. Acolo,  rezemată de perete, o femeie se repezi  s-

o îmbrățișeze: 

     – Fata mea, zise aceasta, iartă-mă! Apoi își șterse, cu dosul palmei,  ochii 

care dădeau în lacrimi.  

     – Așezați-vă, ceru polițistul,  și a arătat spre o canapea liberă.  Noi vom 

merge să ne întâlnim cu colegii de la Rutieră  și să vorbim cu medicul.  Și cu 

pacientul, desigur!  

     Prin geamul ușii de la hol, oamenii legii urmăreau două străine aflate față 

în față, una dorind să se apropie, cealaltă parcă să fugă. Ion Cristescu era unul 

dintre „clienții” Poliției.  Fusese condamnat pentru tâlhărie și nu se lecuise de 

acest viciu nici după eliberare.  Îmbrăcat îngrijit, de obicei în costum, obișnuia 

să se  prezinte om de afaceri și încerca să intre în grație femeilor cu stare pe 

care, profitând de naivitatea lor, le deposeda de anumite bunuri.  Așa se 

alesese și Mara,  patroana unui magazin de încălțăminte,  cu o pagubă de două 

mii de euro din poșeta sustrasă fără mare efort, la un restaurant unde se 

cunoscuseră întâmplător.  Femeia depusese plângere la Poliție, iar în cercul 

bănuiților a intrat imediat  și Cristescu. Dar s-a întâmplat că tot la același 

restaurant să fie și o cunoștință a lui Ion care, observând scena, i-a zis printre 

dinți: 

     – Aceasta e sora ta, nenorocitule!  Cum ai putut s-o furi? Nu ajunge că 

mama voastră i-a luat cei mai frumoși ani ai vieții, acum tu mai urmai! Bate-

v-ar Dumnezeu să vă bată, că nu vă mai săturați!  

     Martorul din local a depus mărturie împotriva lui.  O cunoștea pe Mara de 

mică. Dar și pe alde Cristescu îi cunoștea la fel de bine. Erau părinții biologici 

ai Marei pe care o dăduseră spre adopție unei familii modeste, care-și dorise 

foarte mult copii și nu avusese parte de ei.  Copilărise cu fiica sa, în același 

cartier al Clujului. Noii părinți ai acesteia  se ocupaseră de educația ei și s-au 

bucurat că fiica lor a ajuns  să aibă propria  firmă. 

     Așa se face că, întâlnind-o întâmplător în după-amiaza aceasta,  pe 

Cristescu l-a cuprins remușcările. Cum a aflat, și-a întrebat mama despre 

existența unei surori mai mari, înstrăinată. Aceasta recunoscuse cu greu că, 

demult, dăduse o fată spre adopție. Să fie cam treizeci de ani de atunci. Acest 

lucru i-a  înmuiat sufletul bărbatului, simțind deodată că trebuie să-și dreagă 
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greșeala. În poșeta furată erau actele Marei Vasiliu. Dar nu avea cum să știe 

că femeia de pe stradă se numea Sara Bistrițeanu. Acest fapt l-au deslușit 

polițiștii, întorși din salonul în care pacientul se temea să nu i se mai adune și 

alte fapte. 

     –  Spuneți că e fiica dumneavoastră? o întrebă comisarul Dragu pe femeia 

de aproximativ șaizeci de ani.  

     – Da, am dat-o spre înfiere unor oameni de treabă.  De la o vreme însă nu 

mai m-au lăsat s-o vizitez.  

      – Domnișoară, o recunoașteți cât de puțin? Adică, ați văzut-o vreodată? 

     – Nu, nu... 

    – Auziți, doamna Cristescu! Unde spuneți că locuiesc oamenii aceștia 

adoptivi? 

     – Pe Vulturului.  

     – Așa este. Am verificat, confirmară polițiștii. Tot pe Strada Vulturului 

locuiește și Mara. Dar dumneavoastră unde locuiți?  s-a adresat  polițistul 

tinerei căreia i se părea că firul acestei povești spontane se încurcă din ce în 

ce mai tare.  

      –  În București. Sunt cântăreață. În seara asta am aici spectacol.  

     Femeia s-a îngălbenit și aproape că a cuprins-o leșinul. În capul ei s-au 

adunat deodată mii de secvențe, unele mai urâte decât altele.  Fruntea se 

umplu de sudoare. Închise ochii.  O fată încă minoră alerga prin mintea ei cu 

o mogâldeață în brațe. Era un nou născut, o fetiță. Părea speriată, se înnopta 

și era grăbită. Strada aceea era la marginea orașului. O stradă îngustă și 

necunoscută.  Se uită în stânga și în dreapta. Nimeni. Atunci a așezat-o acolo, 

lângă un gard. Iar copila nu scosese niciun scâncet. Ca o acceptare a sorții. 

Deasupra ei era cerul. Dincolo de ea, depărtarea și sufletul înghețat al unei 

mame. Nu trebuia să știe nimeni de acest copil. Aici, în București, n-ar fi avut 

cine s-o descopere.  Mai  născuse  încă o fetiță, geamănă cu Sara, înfiată de 

niște creștini. Luase pe ea niște bani pe care i-a dăruit la o nuntă.   

     – Pe Mara o rugam să mă ierte, pe Mara, se tânguia femeia, tu, Sara, știu 

că nu mă vei ierta niciodată, niciodată... Pe tine te-am omorât, cândva,  într-o 

seară.  Apoi se adresă polițiștilor: 

     – Domnilor polițiști, luați-mă  și pe mine! 

     Prin fața lor, fratele tinerei se îndrepta, împreună cu oamenii legii, spre 

secția de poliție. Numai că Ion Cristescu nu a mai apucat să afle că această 

soră a lui venită de niciunde parcă prevestise reîntoarcerea sa într-o lume 

urâtă.
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poesis 

Dumitru Hangu 

 
Zaplaziul 
dealuri și vii, 

Ai fost cât ai fost și iar ai să fii, 

Când vinul te cheamă și zorile vin 

Frumoasă natură mai vino puțin. 

 

A fost odată, frumoasa poveste, 

Un mit, o legendă, amante, neveste, 

Când versu`se cânta iar cântecu-i vers 

Boierii, trăsura, onorul din mers. 

 

Trecut-au poieții și mari scriitori 

Cântat-au pdăurea, parfumul din flori, 

Și nucul și via, bătuta din joc, 

Troieni cu zapadă, dormitu-n cojoc. 

 

Când chiotul cheamă la vie și coasă 

Iar masa îi plină în cramă și-n casă, 

Trasura, docarul, ori crucea din poartă 

Mai spune-mi părinte, a fost altădată? 

 

Boierului Chircu, paharul inchin 

Zăplaziul din urma, Zăplaziul din vin, 

Veniți la chindie cu jocuri și haz 

Cunoaște-ți trecutul, venind la Zăplaz. 

 

Masa Ciobanului Bucur 

La ceas anume rostuit 

Și din a soarelui chemare 

Gigantic pod închipuit 

Din munte peste râuri, până-n mare. 

În decor apar copacii 

Alergând spre infinit 

Astăzi se adună munții 

Cei din piatră și granit. 

Padure-n suflet și lumină 

Copaci în bernă, 

Așteaptă tăcuți, clipa eternă. 

Ceruri acoperite, vânturi țes, 

Revăd lunga adormire 

Din secolul bisect. 

Culorile din lume adunate 

Dansează în noaptea cu păcate, 

Pe bolta marii galaxii 

Se roagă să mai prind-o zi. 

 

Nisip, clepsidra și un brad 

Izvoarele ascunse-n vad, 

Lăcaș și templul unui zeu 

Precum Zalmoxe și Orfeu. 

Miros de brad în lumea sacră 

Pământ izvorâtor de mir și apa 

Munte încărunțit, abrupte coaste 

Dau sens poetic vremii noastre. 

Stea pribeagă, cand răsari, 

Spaima morții o alungă! 

Din Olimp aducem zeii 

Să le spunem “Noapte bună!” 

La colț de țară fără drum 

Simbol de țară de pe Ram, 

Scurtezi în zare depărtarea 

Albastru-i cerul precum marea. 

Privești în jur la plopi cărunți 

Izvorul curgător din munți 

Un Râmnic ce coboară lent 

Spre Nămoloasa și Siret. 
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Parohia inimii, Ţinteşti 

Stelian GRIGORE 
    Comuna Țintești, ca oricare așezare umană, şi-

a creat, de-a-lungul timpului, propria sa istorie. 

Avem o serie de documente de arhivă, dicționare 

şi monografii, care ilustrează aspecte din trecutul 

şi prezentul celor patru sate ale comunei, un 

accent binemeritat, fiind pus şi pe unele aspecte 

din viața religioasă a acestora. Locașurile de 

rugăciune, de la noi, au o istorie fascinantă. 

     În nr. 22 al revistei noastre „Caietele de la 

Țintești”, pag. 70-72,  se prezintă un extras din 

„Repere monografice”, proiect pentru o posibilă 

monografie a comunei Țintești (autori: Valeriu Nicolescu şi Stelian Grigore), cu 

titlul „Viața religioasă în Țintești”, care, la o analiză mai atentă, mă determină să 

fac unele completări şi să realizez, pentru fiecare sat al comunei noastre, câte un 

un scurt istoric al parohiei, de la începuturi şi până astăzi.  

     Voi începe cu satul Țintești, dornic să vin mai întâi cu o noutate, privind data 

așezării acestui sat. În „Monografia satului Țintești” (1939), învățătorul Ion 

Neagu scrie: „La început, satul n-a fost pe locul unde se află azi, ci la punctul 

numit «În Crucioaie», loc mai jos decât cel pe care e așezat satul. Acest loc e cam 

la 200 m înspre sud de sat. Mai târziu, din cauza ploilor şi noroiului ce nu se mai 

putea străbate, locul fiind prea jos, fie din cauza tătarilor, şi turcilor, satul s-a 

mutat pe locul unde se găsește, fiind ceva mai ridicat şi cu scurgere. Despre data 

așezării nu se știe nimic cu precizie …” 

     Iată că, până în decembrie 2017, nu s-a aflat de nici un document, care să 

ateste întemeierea satului Țintești, dar, de la această dată, pe baza unei minuțioase 

cercetări, efectuate  cu dăruire şi har, de către vrednicul şi regretatul fiu al satului 

Pogonele, inginer Ştefan Mihai s-a scos la lumină prima atestare documentară a 

acestui sat, care a fost, în anul 1790. Pe harta Munteniei (planșa nr. 87 - unde este 

reprezentată partea de sud a orașului Buzău), ridicată topografic de un grup de 

ofițeri austrieci, condus de colonelul Friedrich Specht, în perioada  septembrie 

1790 - mai 1791, rigurosul inginer Ştefan Mihai descoperă satul SZINDESTIE 

(în limba germană se citește Țintești). Apar şi satele vecine: Maxenu, Tăbărăști, 

Stăncești, Gomoești şi Cremenea. Această hartă se află în Cabinetul de Hărți al 

Bibliotecii Academiei Române. 
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     În continuare, mă voi strădui să evidențiez principalele aspecte ce vizează 

parohia satului Țintești cu slujitorii acesteia. Tot din lucrarea monografică a 

învățătorului Ion Neagu, aflăm că prima biserică şi primul cimitir au fost în 

„Crucioaie” – primul loc al satului. Urmele bisericii şi ale cimitirului din 

„Crucioaie” s-au păstrat, până în jurul anului 1860. Catagrafia preoților de la 1835, 

îl menționează ca preot, la Țintești, la biserica din „Crucioaie”, pe Dumitru, fiul 

peotului Zamfir, ceea ce presupune că, mai înainte, a fost preot tatăl său, Zamfir. 

     În 1842, proprietarul moșiei Țintești, Grigore Hrisoscoleu, a adus de la Coca (Dara-

Şarânga) o bisericuță de lemn şi a amplasat-o, la jumătatea drumului, dintre armanul 

boieresc şi punctul numit „Crucioaie”. Locuitorii din Coca au oferit ţinteştenilor ca 

danie, această bisericuță, dotată cu cele necesare oficierii serviciului divin şi care avea 

hramul „Sf. Nicolae”. Prin Legea rurală din 1864, bisericuța de lemn a fost 

împroprietărită cu 8,5 ha teren arabil, iar mai apoi, a primit şi 0,50 ha loc pentru cimitir. 

     La această sfântă bisericuță au slujit: preotul Dumitru Popescu (care slujise şi la 

biserica din „Crucioaie”), părintele Grigore, pe la 1860 şi preotul Cristea Stroe, de fel 

din Maxenu, până în 1867. 

     Din 1867, în parohia formată din satele Țintești şi Pogonele, a fost repartizat ca 

preot Constantin Iliescu, originar din satul Costești, județul Buzău, care a slujit altarul, 

timp de 57 de ani. De la început, s-a stabilit cu domiciliul, în satul Pogonele, sat 

întemeiat, în 1863, de către boierul Grigore Hrisoscoleu, şi, primind pogonul cuvenit, 

şi-a construit o casă, în centrul așezării. 

     Cea mai lungă perioadă a păstoririi a fost legată de bisericuța de lemn, cu hramul 

„Sf. Nicolae”, pe care statornicul părinte a slujit-o, de la 1867 până la 1910. 

     În anul 1910, a fost sfințită biserica actuală de zid, cu hramul „Nașterea Maicii 

Domnului” unde preotul Constantin Iliescu a slujit, până în 1924, când a trecut la cele 

veșnice. A fost înmormântat, în cimitirul din satul Pogonele, cimitir pe care îl rânduise, 

încă de la venirea sa, pe pogonul dat la marginea satului pentru loc de cimitir, prin 

Legea rurală din 1864. A fost un preot destoinic, bun organizator şi bun gospodar, 

statornic şi drept, riguros şi perseverent, în tot ceea ce a întreprins. 

     Ca dascăli, în perioada păstoririi bisericii, de către Constantin Iliescu, sunt 

nominalizați, prin documente, Pavel Georgescu şi Lupașcu Nicolescu. 

În memoria ţinteştenilor sunt reținute trei momente, legate de viața şi activitatea 

acestui preot  exemplar: 

     Primul moment este legat de răscoala țăranilor de la 1907, când preotul 

Constantin Iliescu, aflând de intenția sătenilor, de la Maxenu, de a veni să 

jefuiască şi să ardă conacul boieroaicei Maria Fărcăşanu, a organizat enoriașii săi 

pentru a sta de pază, la intrarea în sat, nepermițându-le să ajungă la conac. Când cei 

din Maxenu au sosit la intrare, în satul Țintești, au fost întâmpinați de cei din Țintești, 

în frunte cu preotul lor. Preotul Constantin Iliescu i-a lămurit pe răsculați să nu mai 

înainteze spre conac şi să plece la casele lor. Totodată, i-a convins pe aceștia, să 
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semneze un document, prin care dânsul se obligă să răspundă pentru faptul că nu le-a 

permis să atace conacul. Ca semn de mulțumire că ţinteştenii, în frunte cu preotul lor, 

i-au apărat conacul, spre a nu fi devastat, proprietara Maria Fărcăşanu a donat o parte 

din curtea hanului, unde le-a construit o biserică de zid, cu următoarea pisanie, 

deasupra ușii, de la intrare: „Această sfântă biserică s-a zidit de Doamna Maria 

Fărcăşanu, în anul 1910, în zilele M.S. Carol I, Rege al României şi a P.S. Episcop de 

Buzău, Dionisie Climescu”. 

     Pe peretele din dreapta, la intrare în locaș, era pictat chipul donatoarei, în 

mărime naturală. Ce păcat că nu mai există! Proprietara Maria Fărcăşanu a mai 

donat ţinteştenilor şi suprafața de 116 ha  pentru islazul comunal, de care aveau 

mare nevoie. 

     Al doilea moment, din viața acestui preot generos a fost legat de înființarea 

școlii, din centrul satului Pogonele, în 1912. A cedat, din curtea sa, 1250 mp, 

pentru a se construi școala, după modelul „Casei Școalelor”. 

     Al treilea moment ce ne amintește de acest neînfricat preot, este legat de 

începutul ocupației germane, din primul război mondial. În 13 decembrie 1916, 

Buzăul şi satele din jur au fost ocupate de nemți, care au intrat, din gospodărie în 

gospodărie, să rechiziționeze obiecte din cupru şi bronz. A fost luat şi clopotul 

de la biserica de zid, sfințită, în 1910, dar, la bisericuța de lemn, nu ajunseseră, 

în acea zi. 

Acest preot, dăruit cu întreaga sa ființă satului pe care-l păstorea, a vorbit cu doi 

enoriași de încredere, să facă tot ce se poate face, pentru a salva clopotul de la 

bisericuța de lemn. Preotul şi cei doi enoriași au mers, în miez de noapte, la 

bisericuţă şi au demontat clopotul, pe care l-au ascuns într-un loc bine ferit. Așa 

s-a ajuns să fie salvat clopotul bisericuței de lemn care e folosit, şi acum la 

biserica de zid cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”. 

     Absolvent al Seminarului Teologic şi al Școlii Normale, Eugeniu Iliescu, fiul 

preotului Constantin Iliescu a funcționat şi ca învățător şi ca preot. Își începe 

activitatea ca învățător, în anul 1911, la şcoala din satul Ţinteşti, dar numai după un 

an, în 1912, inaugurându-se școala din centrul satului Pogonele, va ocupa, aici, 

postul de învățător până la pensionare, în 1943. În 1924 după trecerea tatălui său, la 

cele veșnice, a ocupat şi postul de preot, la parohia, din satul Țintești, până în 1943. 

     În perioada 1924-1943, cât a slujit părintele Eugeniu Iliescu,  memoria 

ţinteştenilor reține doi dascăli: Lupașcu Nicolescu şi Petrache C. Aurelian. 

     Părintele Eugeniu Iliescu a trecut la cele veșnice, în 1955, fiind înmormântat 

în cimitirul din Pogonele. 

     Din 1943, a venit, din localitatea Albești, (ce aparține acum de comuna 

Smeeni), însoțit de presbitera Venera-Elena, învățătoare, preotul Alexandru 

Şeicărescu, pentru a sluji altarul bisericii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, 

din satul nostru. La început au stat cu chirie, dar după un timp, şi-au construit o 
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casă proprie destul de arătoasă. Au avut doi copii: Paul Păstorel (decedat de 

tânăr) şi Silvia-Otilia (căsătorită cu consăteanul, inginer silvic Alexe Grigore). 

S-au bucurat şi de doi nepoți, din parte a Silviei (Mihaela şi Radu). Am cunoscut 

destul de bine această familie model şi cu mult prestigiu, în satul Țintești. Preotul 

Şeicărescu era recunoscut pentru slujbele deosebite pe care le oficia. Spirit 

responsabil, şi gospodar de frunte, venerabilul preot a fost preocupat, pe tot 

parcursul celor 53 de ani de păstorire a comunității ţinteştene, ca locașul sfânt să 

constituie cu adevărat „casa Tatălui ceresc”, unde se oficiază Sfânta Liturghie, 

cele 7 Sfinte Taine şi toate slujbele bisericești. 

     Între anii 1971 şi 1972  s-au efectuat ample lucrări de renovare a clădirii 

bisericii, ca mai apoi, aceasta să necesite, din nou, refacerea picturii afectate, de 

cutremurul din 1977. Lucrarea executată de către pictorii Ion şi Maria Anghel 

din Curtea de Argeș, s-a bucurat de aprecierea tuturor enoriașilor. Preotul 

Şeicărescu a slujit sfântul altar la Țintești, până în martie 1996, având ca dascăli 

pe Lupaşcu Nicolescu şi Tudor Bălaş. Mai pot fi menţionaţi şi ţârcovnicii Stroie 

Puiu şi Aurel Filip. După ce sufletul blând al presbiterei Venera-Elena s-a înălțat 

la Domnul, rămas văduv şi singur, s-a gospodărit o vreme, la Țintești, după care 

s-a mutat la fiica sa la Buzău. A decedat, în 2002, la vârsta de 90 de ani. A fost 

înmormântat alături de mama sa, Stanca, de fiul său Paul Păstorel şi de soția sa 

Venera-Elena, în satul... de sub satul nostru. 

     Din martie 1996, este repartizat să slujească altarul bisericii noastre, părintele 

Jenel Palade. Originar din ținutul Vrancei, (localitatea Vulturul), preotul Jenel 

Palade este absolvent al Seminarului Teologic Liceal „Chesarie Episcopul”, din 

Buzău şi al Facultății de Teologie din București. Este căsătorit cu profesoara de 

religie Maricela şi are trei copii: Maria, Cristi şi Ionuț, copii bine educați şi cu 

respect faţă de Sfânta Biserică. 

     Fire sensibilă, iubitor de dreptate şi adevăr, de bine şi frumos, blând şi 

evlavios, preotul Palade, s-a ancorat trup şi suflet în sufletul comunității 

ţinteştene. Oficiază cu iscusință şi dăruire sfintele slujbe. Slujitor înțelept şi 

harnic al bisericii este apropiat de enoriașii săi, cărora le cunoaște îndeaproape 

nevoile şi frământările. Au fost multe situații, când enoriași, aflați la nevoie, au 

primit sprijinul preotului nostru ca să depășească unele greutăți şi necazuri. 

     În calitate de profesoară de religie, la școlile din comună, doamna preoteasă 

Maricela Palade, prin activitățile atractive şi adecvate, particularităților de vârstă, 

pe care le desfășoară, în orele de curs, stimulează cu succes elevii, pentru 

însușirea cunoștințelor, privind valorile eterne ale credinței strămoșești. 

     Preotul Palade a fost şi este conștient de faptul că mersul normal al bisericii 

cuprinde şi latura materială, care, pusă în slujba credincioșilor, ajută la îndeplinirea 

misiunii acesteia. În acest sens, a făcut eforturi susținute ca biserica şi incinta 

acesteia să fie un spațiu model pentru toți ţinteştenii şi nu numai. Casa parohială 
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cu grădina plină de flori şi de pomi fructiferi, clădirea bisericii renovată, pictura 

acesteia executată exemplar, de către pictorul Gabriela Ștefăniță, blocul social cu 

camere de dormit şi baie (la etaj), bucătărie şi sală de mese (la parter), instalația de 

încălzire cu centrală pe lemne, capela şi lumânărarul, cele două clopotnițe, cât şi 

împrejmuirile trainice ale bisericii şi cimitirului fac parte din multele realizări, 

dintr-un sfert de veac, de la venirea în Țintești, ale bravului preot Jenel Palade, 

ajutat de către membrii consiliului parohial, cât şi de dascălul cu școală, Ion 

Stanciu. Aceste obiective nu puteau fi realizate, fără sprijinul substanțial, financiar, 

material şi chiar, logistic, din partea Consiliului Județean Buzău, a Primăriei 

Țintești cât şi a unor oameni cu suflet mare, precum familiile distinșilor frați, 

Constantin Toma şi Elena Oprea, regretatul fiu, de neuitat, al satului, doctor-

inginer  Gheorghe Moldoveanu, cât şi ceilalţi consăteni, care au răspuns, în marea 

lor majoritate cu milostenie şi generozitate, la chemările bisericii. 

     Când intri în biserica noastră, de la Țintești, simți că pătrunzi cu adevărat, 

întru-un spațiu sfânt, plin de lumină, liniște şi frumusețe creându-ți momente cu 

profunde  trăiri întru dreaptă credință, smerenie, iubire de semeni, răbdare, iertare 

şi speranță. 
 

*** 

Zborul spre Calea Lactee a fost oprit la etajul III  

                                                 Dumitru K. Negoiță 
    

 După o vreme, când totul părea roz, Micul 

țăran este nevoit să dea ochii cu cine nimeni nu 

poate scăpa. Dar pe pământ sunt și salvatori.  

Pe pământ... Ca-n-cer?  

Da... Pe pământ ca-n-cer!  

    Chiar dacă mergea cu aceeași croială la drum, 

în interiorul său se răscoleau multe la care chiar 

nu era încă părtaș. Deja începuse să piardă mult 

în greutate, papilele gustative nu-l mai ascultau, 

dintr-odată nu mai putea mânca, nu mai suporta 

mirosul de mâncare. A pornit-o pe drumul 

analizelor. De acum începe să înțeleagă ce lupte se dau în interiorul stomacului 

său între anticorpii săi și boala care deja pusese stăpânire. Amețea continuu, 

obosea la fel. După o spitalizare care a avut drept scop de-a analiza și a depista 

ce boală s-a localizat, s-a întors acasă cu gândul că pe lângă șansa operației mai 

există și o altă șansă, dar  întârzierea a dus la o... agonie! 

     În agonie pe o barcă în Marele Ocean planetar, plutea Micul țăran în drum 

spre niciunde. Încă mai trăgea de el așteptând vreun semnal, că vorba 
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samariteanului buzoian „Mare este Dumnezeu”. Poate cineva se îndreaptă și-

nspre noi, să vedem ce-i de făcut.  

     Pe pământ primăvara și-a așternut toată aplecarea ei, doar pandemia era 

cea care scurtează și obstrucționază câte ceva chiar și din glasul păsărelelor 

care parcă și ele vedeau ceva nepotrivit cum lumea stă-n casă, alegându-se 

doar cu spălatul pe mâini ascultându-le doar de la ferestre, contrar timpurilor 

pline de viață a pământenilor! Barca plutea lin. Undeva în zare, dincolo de 

orizont, apare ceva ca un fel de salvare care să lege cumva speranța, să reînvie 

măcar cât o secundă în Univers. Se apropie. Agonia Micului țăran, începe să 

ia o altă turnură, simțea ceva care-i poate deschide ochii încercând să 

pactizeze cu apropiații care au deschis o cale. O cale pentru salvare nu dând 

direcție doar bărcii! Soarele începe să-și arate tot mai aprig ochii din ce în ce 

tot mai strălucitori, doar câțiva nori în marș îi mai stau în cale.  

    Micul țăran, înconjurat de apropiați este transferat într-o mașină și-n 21 

aprilie 2020. ajunge la București, chiar în plină pandemie. Apropiatul cu 

mașina, cu masca la gură, conform instrucțiunilor de la intrarea în Institutul 

Oncologic, sună la telefon. Sună o personalitate din rândul salvatorilor lumii 

din acest Institut. Abia după  semnalul primit:  

    – Da, adu-l aici! S-a putut intra și verifica datele pacientului. 

     Așa s-au putut începe întocmirea documentelor necesare, pentru analize, 

pentru pregătirea înspre opera medicilor chirurgi, ei, doar ei, ajutați de bunul 

Dumnezeu, devin salvatorii. Și... a venit ziua cea specială, când toate 

demersurile s-au oprit la ziua de luni, când a început marea bătălie pentru 

viață. Echipa de medici, condusă de un brav specialist, era deja pregătită. 

Medicul anestezist a început demersul. Astfel, Micul țăran, în zborul său spre 

Calea Lactee, a fost oprit la etajul III, unde specialiștii au muncit 9 ore pentru 

salvare...! În acest timp, Micul țăran,  A visat viața de Dincolo. Ciudat, sau 

nu, Micul țăran a visat viața de Dincolo.  

     După ce a trecut de un imens tablou, plin de informații privitoare la 

numeroși corespondenți funcționali doar de acei reprezentanți ai 

miraculoaselor așezăminte, totul în jur reprezenta o mișcare. Nimeni nu se 

oprea în loc. Erau sensuri peste sensuri, pasarele peste pasarele. În orice direcție 

priveai vedeai doar mișcare. Mișcare fără să vezi fețele mișcătorilor. Totul 

părea coordonat fără să intuiești măcar din ce direcție poate veni valul 

coordonării. Un colorit ca-n rogvaiv strălucea din fiecare direcție a orizontului. 

Dacă te gândeai la apropiate galaxii, nici măcar așa nu aveai cum să știi, când 

mișcarea era-n totul!  (Scurt fragment din volumul „Izbânda micului țăran”)  
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IAZUL MORILOR, PRINCIPALUL VECTOR 

DE DEZVOLTARE A BUZĂULUI ÎN 

EVOLUŢIA SA DE LA PRIMA LOCUIRE, 

LA MUNICIPIUL DE ASTĂZI 

 

Dr. Marius-Adrian NICOARĂ1 

 
La 31 ianuarie 2021, municipiul Buzău a sărbătorit 590 de 

ani de la prima atestare documentară certă. A fost un bun prilej 

pentru a rememora, locurile, oamenii şi faptele buzoienilor, ca 

repere ale orașului sau țării noastre şi contribuţia legendarului 

tărâm al Buzăului la evoluția socială, politică și economică a 

României. S-a constituit astfel cadrul unei acțiuni de 

redescoperire şi promovare a municipiului Buzău pornind de 

la istorie, tradiţii și adevăr, de la lucruri mai puțin știute despre 

oraş, aşa cum este şi importanţa Iazului Morilor pentru 

dezvoltarea urbei de la Curbura Carpaţilor. În acest scop, 

pornind de la informaţiile aflate în diferite izvoare istorice, am ajuns la concluzia că 

Iazul Morilor şi râul Buzău au fost elemente vitale în dezvoltarea civilizaţiei 

buzoiene. 

Sintetizând, cele mai întâlnite lămuriri pe care dicționarele explicative ale limbii 

române le dau cuvântului civilizaţie, ele ne spun că acest cuvânt provine din 

latinescul civis = cetăţean, termen ce defineşte ansamblul cunoştinţelor şi al 

experienţei umane, totalitatea achiziţiilor spiritului uman, nivelul de dezvoltare a 

unei formații sociale sau a unui grup social, a unei societăţi. Totodată termenul 

civilizaţie desemnează ansamblul valorilor de natură utilitară susceptibile de a fi 

aplicate totalității speciei umane în vederea satisfacerii unor nevoi materiale, de 

confort și securitate. Aceasta implică un ansamblu de cunoștințe și tehnici necesare 

pentru a stăpâni natura și a organiza viața socială, ideea de progres material și 

cultural, un ideal de viață umană în societate. În consecință, în urma cercetării făcute, 

considerăm că societatea buzoiană a dezvoltat o civilizaţie şi o cultură proprie, 

originală, subsumată firesc celei naţionale şi europene.  

      Deseori termenului de civilizaţie i se adaugă şi cel de cultură (materială sau 

spirituală). Cuvântul cultură, provine din latinescul colere ce se traduce prin „a 

cultiva”/„a onora” şi se referă în general la activitatea umană. UNESCO defineşte 

                                                 
1 Membru asociat al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Directorul Centrului de Ştiinţe 

Istorice şi Arheologie al Institutului European pentru Cercetãri Multidisciplinare 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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cultura ca fiind „o serie de caracteristici distincte ale unei societăți sau grupe 

sociale, în termeni spirituali, materiali, intelectuali sau emoționali”. 

     Asupra definirii termenului de iaz, în dicţionarele limbii explicative române, 

găsim diverse şi interesante definiţii precum: - canal derivat din un curs de apă 

pentru a-l conduce la o moară sau fabrică; - lac artificial format prin stăvilirea cu 

baraj de pământ sau prin abaterea unui curs de apă şi destinat creşterii peştilor ori 

folosit pentru irigaţii, morărit etc; - lac mic natural format în albia unui râu prin 

adunarea apei într-o adâncitură de teren. După cum am observat de-a lungul 

cercetării, Iazul Morilor din Buzău a acoperit prin funcţionalitatea sa toate aceste 

definiţii. 

     Străbunii buzoienilor, din vremuri imemoriale, au găsit în pădurile străvechi, o 

sursă perfectă de apă dulce esenţială vieţii, ce s-a pretat realizării uneia dintre cele 

mai vechi amenajări de irigaţii gravitaţionale din Europa - Iazul Morilor. Aceasta 

împreună cu pădurea Crâng2 şi apa Buzăului au fost pentru oraşul omonim râului, 

cele mai vechi repere topografice. Locuirea a evoluat apoi ca aşezare, târg, oraş şi 

municipiu. 

      Iazul Morilor, deviaţia naturală a râului Buzău, amenajată ulterior în folosul 

locuitorilor, a fost un vector al civilizaţiei buzoiene. Din cele mai vechi timpuri 

acesta a fost un reper topografic, geodezic şi geografic al locului, hotar de slobozenie, 

mahala sau cartier. El a creat condiţiile dezvoltării vieţii şi apariţiei unei străvechi 

aşezări umane. Peştele hrănitor şi apa bună de băut au avantajat dezvoltarea 

colectivităţilor umane. Caracteristica sa gravitaţională i-a favorizat amenajarea şi a 

susţinut practicarea agriculturii din vremuri îndepărtate pe aceste meleaguri, în mod 

special a legumiculturii. 

      Urmare a studiului, am constatat că albia râului Buzău a fost cu totul alta în 

trecut, trecând aproape de centrul de astăzi al oraşului, însă în timp, ea a migrat către 

partea de nord a oraşului, lăsând în urmă terenuri care cu multă muncă, au fost date 

agriculturii şi extinderii oraşului. Explicaţiile sunt complexe şi ţin de caracteristica 

seismologică a zonei, de climatul temperat continental ce are şi ploi torenţiale care 

influenţau şi influenţează cursul apelor curgătoare neregularizate. Este foarte posibil 

ca albia Iazului Morilor să fi fost albia principală sau secundară a râului Buzău, care 

între timp a rămas o deviaţie, râul Buzău făcându-şi alt curs. De altfel până în vremea 

lui Ştefan cel Mare râul Buzău a avut ca albie actualul vad al Călmăţuiului.3  

     Suprafaţa cuprinsă între Iazul Morilor şi râul Buzău a creat condiţiile de viaţă 

necesare apariţiei vechilor vetre ale oraşului.  

     În timp, atât Iazul Morilor cât şi albia râului Buzău au fost regularizate prin lucrări 

de îmbunătăţiri funciare, iar terenul delimitat de acestea a fost considerat slobozie. 

                                                 
2 Nota noastră (n.n.), pădurea Crâng, astăzi în suprafaţă de 182 hectare, este o mică parte rămasă din 

vechiul Codru al Vlăsiei, cunoscută de buzoieni din vremuri străvechi ca branişte sau dumbravă, din 

ea făcând acum parte şi Parcul Crâng în suprafaţă de aproximativ 10 hectare (de 2 ori mai mare decât 

Parcul Herăstrău şi de 10 ori mai mare decât Parcul Cişmigiu, ambele din Bucureşti). 
3 X.X.X., Academia Română, Istoria românilor, vol 1, Editura Enciclopedică, p. 17 
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Analizele efectuate pe profilele de sol în lunca Buzăului, între Iazul Morilor şi râul 

Buzău, arată un strat fertil ce variază între 40 - 50 cm apoi la 1,2 - 1,4 m descoperim 

roca mamă compusă din nisip şi pietriş, asemenea celei de pe prundul Buzăului. 

Pentru perioada de istorie veche a României, acolo unde izvoarele istorice exacte 

lipsesc, folosind metoda valorificării informaţiilor din context istoric imediat, 

apropiat arealului municipiului Buzău, putem urmări devenirea Iazului Morilor pe 

teritoriul actual al oraşului. Acesta a fost un reper geografic dar şi un factor esenţial 

al dezvoltării şi modernizării vieţii aşezării de la Curbura Carpaţilor, un puternic 

sprijin al activităţii agricole de aici mai ales datorită capacităţii sale de irigare a 

culturilor, dobândind în context şi un important rol social în coagularea comunităţii 

pe malurile sale. 

Deşi cu o existenţă atestată milenar pe teritoriul ţării noastre, la Buzău, morile de 

apă de pe iaz sunt consemnate pentru prima dată într-un document din 8 septembrie 

1525, emis în cancelaria domnitorului Radu de la Afumaţi, care a dăruit Episcopiei 

3 mori aflate pe Iazul Morilor.4 Morile au contribuit la prosperitatea Buzăului 

medieval, Târgul Buzăului dezvoltându-se în jurul Iazului Morilor şi al vadului de 

trecere peste râul Buzău. Până în 1603, pe cei aproape 10 km, cât măsura atunci iazul, 

se menţionează existenţa a 13 mori, deşi este posibil ca numărul acestora să fi fost 

de 15. Proprietarii erau atât Episcopia, mănăstirile Banu şi Sozopolea, cât şi câţiva 

boieri. Iazul capătă de acum o funcţie preindustrială, alimentând un număr crescând 

de mori construite de-a lungul cursului său. 

                                                 
4 Documenta Romaniae Historica, (D.R.H.) volumul VI, Editura Academiei, Bucureşti, 1985, p. 138 

Schema hidrologică şi a descoperirilor arheologice aferentă oraşului Buzău 

Legendă 

1. Complexe de locuire aparţinând neoliticului târziu, aspectul Aldeni - Stoicani, în 

Parcul Crâng, zona Obelisc. 

2. Necropolă din epoca bronzului (Monteoru) în Parcul Crâng, zona Obelisc. 

3. Fragmente ceramice, unelte de fier şi un vârf de săgeată, specifice geto dacilor 

(sec III-I î.Hr) descoperite în zona Cercului Militar. 
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Un document din 14 ianuarie 1624 menţionează moara din gârla domnească, din 

jos de bazar, cu referire la o moară ce funcţiona pe Iazul Morilor.5 Menţiunea este 

extrem de interesantă, dacă avem în vedere dreptul de proprietate pe timpul 

feudalismului românesc. Apele curgătoare şi bălţile mari puteau face parte din 

patrimoniul întregii ţări sau al proprietăţii devălmaşe a satului.6 Mai mult decât atât, 

atunci când acesta aparţinea ţării, vadul trebuia acordat de către domnul ţării, fiind 

nevoie de o carte domnească (act juridic) care să scoată din devălmăşie apa şi să 

treacă în folosinţă personală vadul de moară. Termenul gârla domnească folosit 

atunci tocmai asta face, dar ne arată totodată şi importanţa Iazului Morilor pentru 

administraţia centrală şi locală a vremii. 

     
              

La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului următor, pe Iazul 

Morilor funcţionau 18 mori, un raport din 5 octombrie 1817 menţionând 41 roate 

de moară pe 18 vaduri, majoritatea proprietatea Episcopiei, pentru ca în 1901 să 

regăsim numai 4, iar în 1929 pe ultima, vizibilă în oraş până în anii 1935 - 1940. 

                                                 
5 Documente privind istoria României(D.I.R.), veacul XVI, vol. V (1581-1590), Editura Academiei, 

Bucureşti, 1952, p. 148-149, document 157/5 februarie 1584; idem, veacul XVII, vol. IV (1621-1625), 

Editura Academiei, Bucureşti, 1954, p. 375-376, document 384/14 ianuarie 1624; Dim. Gh. Ionescu, 

Istoria oraşului Buzău, Editura Litera, Bucureşti, 1979, p. 53. (în continuare Dim. Gh. Ionescu, 

Istoria…) 
6 Cernea Emil, Molcuţ Emil, Istoria statului şi dreptului românesc, Edit Press Mihaela S.R.L., Bucureşti 

2001, p. 106 

Reconstituire grafică privind aşezarea a 15 mori pe Iazul Morilor în oraşul 

Buzău 
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Dezvoltarea instalaţiilor preindustriale precum morile de apă de pe Iaz, a adus 

bunăstare locuitorilor şi continuitate de locuire medievală. Caracteristicile 

morfofiziologice ale apei şi lutului Iazului Morilor respectiv ale râului Buzău, au dus 

la o nouă oportunitate, confecţionarea unor materiale de construcţie, chirpici şi 

cărămizi, îndelung folosite pentru diferite edificii. Aceleaşi proprietăţi chimice au 

dus mai târziu la crearea industriei ceramice performante dovedite prin produsele 

fabricii Braneski.  

       Din punct de vedere edilitar, o perioadă îndelungată Iazul Morilor a asigurat 

nevoia de apă potabilă a localităţii, a alimentat şi alimentează lacurile şi heleşteele 

de pe suprafaţa oraşului. Braţele Iazului au avut temporar şi un rol sanitar, de preluare 

a resturilor menajere, până când a fost eliminată această caracteristică, locuitorii 

înţelegând pericolul epidemiologic şi sanitar al acestei funcţii. Mai mult, conform 

practicii medicale a vremurilor, la jumătatea secolului al XVIII - lea el a capătă o 

funcţie medicală, prin amenajarea unor gropi pentru lipitori lângă iaz, spre bariera 

Baracu. 

       În ceea ce priveşte irigarea culturilor legumicole, grădinarii buzoieni autohtoni 

sau bulgari (aşa numiţii sârbi) au fost marii beneficiari ai caracteristicii gravitaţionale 

a Iazului Morilor. Ei au trecut şi prin prin încercări grele dacă ne gândindu-ne numai 

la pagubele înregistrate în urma inundării culturilor de legume, inundaţii provocate 

de râul Buzău sau de Iazul Morilor, inclusiv atunci când morile nu erau gestionate 

corect. 

      Şi din punct de vedere militar iazul a ajutat locuitorii în luptele lor de apărare a 

oraşului, multitudinea de canale de irigaţii a constituit obstacole greu de trecut de 

către trupele terestre sau de către cavalerie, ulterior de către tehnica de luptă de 

suprafaţă. 

Începutul secolului XX, Buzău, moară de apă pe Iazul Morilor 
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        După 1840, la Buzău se punea problema alimentării cu apă, înainte existând 

doar fântâni. Dificultatea acelor vremuri era adâncimea pânzei freatice care se afla 

la egală distanţă cu cea a toaletelor locuitorilor, fapt care îl determina sistematic pe 

medicul oraşului să raporteze teama sa pentru sănătatea urbei. Până în 1859 au fost 

săpate trei izvoare captate în trei rezervoare, de unde apa era transportată în oraş. 

Până la urmă se realizează un apeduct plănuit în 1844, iar banul Gheorghe Filipescu 

îşi dă acordul ca acesta să treacă pe proprietatea sa, pentru ca apa potabilă să ajungă 

până în Dumbrava oraşului (Crângul de astăzi|). 

       Apeductul (numit în vreme şi apeduc) era o coloană de tuburi ceramice aşezate 

orizontal, care transporta apa potabilă în oraş. Tuburile ceramice se aşezau pe un pat 

de cărămidă şi se acopereau cu mortar, amestecat şi el cu un adaos de cărămidă 

pentru hidraulicizare. Din fericire deoarece apa avea un debit gravitaţional destul de 

mare nu era nevoie ca panta apeductului buzoian să fie foarte mare. Cu toate acestea 

din loc în loc erau montate sisteme de scădere a presiunii apei pentru a nu se distruge 

conductele. Apeductul oraşului Buzău a fost construit în anul 1879 fiind una dintre 

primele mari realizări edilitare ale oraşului.7 În scurt timp, unele fântâni au dispărut 

din zonele de case ale oraşului Buzău. 

       Nicu Constantinescu, edilul de excepţie al Buzăului, îşi aduce contribuţia şi la 

realizarea sistemului de alimentare cu apă al oraşului. Sondajele efectuate au arătat 

că numai apa din Crâng era potabilă, concluzie în baza căreia Consiliul Sanitar 

Superior aprobă efectuarea de lucrări în vederea alimentării cu apă a oraşului, numai 

în Crâng. Nicu Constantinescu cere însă ca o conductă să ajungă în zona centrală a 

oraşului. 

      Un capitol important în viaţa oraşului Buzău este consemnat în anul 1870, 

deoarece se inaugurează linia Căilor Ferate Române (C.F.R.) Bucureşti - Buzău şi 

este înfiinţat Atelierul de Reparaţii Material Rulant de la Buzău (din 1881 Depoul 

C.F.R.). Gara Buzău este finalizată în anul 1893, dar din 1890, Buzăul devine nod 

feroviar pentru liniile: Bucureşti – Ploieşti – Buzău; Galaţi – Buzău – Ploieşti; Buzău 

- Făurei – Mărășești; Buzău - Nehoiaşu. Unul dintre motivele pentru care Buzăul a 

devenit un important nod de cale ferată este asociat nevoilor tehnice ale 

locomotivelor cu aburi care trebuiau alimentate cu apă şi cărbune după aproximativ 

100 de km parcurşi. Apa Iazului Morilor a rezolvat şi această problemă  

aprovizionând şi noile rezervoare de apă ale C.F.R. de la Buzău. 

     La 3 mai 1881 regele Carol I a promulgat Legea nr 1072 prin care Pădurea Crâng 

devenea proprietate a municipiului Buzău, Iazul Morilor alimentând lacurile din 

acest parc dar şi pe cele de pe domeniul lui Alexandru Marghiloman, extinzându-se 

ca importanţă edilitară. 

     Pe scurt, de-a lungul timpului, Iazul Morilor a răspândit valori materiale în spirit 

tehnic şi în context spiritual plin de vitalitate, definind şi cristalizând procesul 

                                                 
7 Arhivele Naţionale Serviciul Judeţean Buzău, fond Primăria oraşului Buzău, memoriu şi copii după 

documente din dosarul 102/1844 şi dosar 3/1879. 
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civilizaţiei buzoiene. Ne referim în primul rând la asigurarea condiţiilor necesare 

vieţii umane, apoi la dezvoltarea agriculturii, în special a legumiculturii şi integrarea 

comunităţilor de grădinari bulgari, dar şi strategic - militar, ca obstacol şi pavăză în 

acţiunile de luptă ale locuitorilor. A fost totodată motorul dezvoltării preindustriale 

prin punerea în funcţiune a morilor de apă, şi a avut un important rol edilitar, inclusiv 

în realizarea parcurilor pe care şi astăzi le aprovizionează permanent şi constant cu 

apă. Morile de apă de lângă oraş, erau construcţii ce au implicat nu numai meşteşugul 

morăritului dar şi pe cele ale prelucrării pietrei, lemnului şi metalurgiei, aducătoare 

de tehnică inginerească sau de arhitectură. Privind aceste plusuri şi prin intermediul 

mulinologiei (ştiinţă care studiază morile în ansamblul lor tehnic, civilizaţional, 

cultural şi istoric), putem reactiva memoria personală sau colectivă asupra Iazului 

Morilor, şi putem demonstra că de-a lungul timpului, Buzăul a fost şi a rămas unul 

din centrele importante din punct de vedere economic, spiritual şi militar ale 

României.  

 

      

Reamenajarea lui este un proiect de durată. Astăzi canalul Iazul Morilor, este o 

amenajare hidrografică ce se întinde pe o distanţă de 20,34 kilometri/km., din care 

cea mai mare parte, 14,80 km., este pe suprafaţa Unităţii Administrativ Teritoriale 

(U.A.T.) Buzău, iar diferenţa de 6,54 km. se află: 6,20 km. la U.A.T. Verneşti şi 0,34 

km. la U.A.T. Săpoca. 

      Sistematizarea datorată celor patru baraje de pe râul Buzău, a influenţat 

determinant existenţa Iazului. Soluţia adoptată de trecere a sa printr-o reţea subterană 

părea eficientă şi folositoare, curând însă lipsa umidităţii a dus la apariţia „apa 

Lacurile alimentate de Iazul Morilor, din Parcul Alexandru 

Marghiloman, astăzi 
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sâmbetei”, fenomen climatologic ce apare vara şi care face ca oraşul să fie învăluit 

de praf, părând de departe a fi în ceaţă. 

      Din păcate astăzi canalul este deteriorat deşi Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 

Funciare /A.N.I.F. – Filiala Buzău face eforturi de păstrare a sa în condiţii bune în 

limita fondurilor bugetare avute la dispoziţie. De aceea intenţia actualei administraţii 

a municipiului Buzău este de a prelua în întregime acest canal, de a-l reabilita treptat 

şi de a-i da un nou sens în dezvoltarea oraşului astfel: 

      1. Refacerea întregului sistem de irigaţii deservit de Iazul Morilor de la Verneşti 

şi până la vărsarea lui în râul Buzău, punând în valoare prin irigaţii ieftine, suprafeţe 

pe distanţe lungi, în total 30.000 de ha., introducându-se cu multă uşurinţă 

mecanizarea lucrărilor de înfiinţare a culturilor legumicole, bazate pe conceptul de 

irigare pe fâşii lungi cuprinse între 500 - 1000 m., - concept de irigaţii american; 

      2. Recuperarea canalului magistral principal de alimentare deja betonat şi dalat, 

şi totodată, a reţelei de canale secundare, unde sunt montate din loc în loc stăvilare, 

prize de apă şi sunt realizate construcţii hidrotehnice pe reţea; 

      3. Recuperarea apelor de ploaie de pe întreaga suprafaţă a U.A.T. Buzău şi a 

apelor deja tratate în staţia de epurare, şi colectarea acestora în actualele lacuri şi în 

alte lacuri identificate, de cca 100 de ha., ce se vor dezvolta ulterior; 

      4. Amenajarea de bazine piscicole şi staţii de pompare pentru irigarea 

suprafeţelor mari de legume ce se vor extinde pe măsura atât a dezvoltării Băncii de 

Gene, dar şi a realizării unui centru regional al Camerei de Comerţ cu Produse 

Agroalimentare „Unirea”, 

      5. Punerea în valoare a canalului Iazul Morilor prin reamenajarea în scop 

recreativ, a mai multor zone aflate în interiorul oraşului; 

     6. Luciurile de apă create suplimentar de aproximativ 200 de hectare, luând în 

calcul şi luciul Iazului Morilor precum şi plantările suplimentare de copaci, vor ajuta 

la reducerea secetei atmosferice, dar şi la crearea unui mediu de viaţă mult mai 

sănătos; 

     7. În plan general ar ajuta partea practică a înfiinţării învăţământului superior la 

Buzău, pornind de la domeniul agricol; 

     8. În Parcul Crâng încă există cele două vechi surse de apă ce ar putea deveni 

piesele unui muzeu al apei deoarece istoria apei la Buzău a fost o preocupare a 

conducerilor administrative, în prezent Buzăul rezervându-şi capacitatea de a 

alimenta cu apă cel puţin două judeţe limitrofe. 

    9. Râul Buzău şi Iazul Morilor trebuie să rămână apa care nu va lipsi niciodată 

buzoienilor (17 la sută din populaţia judeţului locuieşte în zona lor hidrografică) ele 

fiind un Rai pentru sănătatea oamenilor, pentru pescuitul sportiv şi al practicării 

raftingului, dar şi al exploatatorilor de agregate minerale. 

     10. Iazul Morilor poate sprijini inclusiv îndeplinirea misiunii Băncii de Resurse 

Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi 

Medicinale de la Buzău, înfiinţată pe 12 septembrie 2019, prin Hotărâre de Guvern. 
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     Din 2017 proiectele devin realitate. Au fost luate măsuri pentru curăţarea şi 

întreţinerea lacurilor din cele trei mari parcuri ale oraşului, sunt continuu reabilitate 

magistralele de aprovizionare ale Companiei de apă, au fost realizate două noi luciuri 

de apă prin scoatere la suprafaţă a Iazului Morilor şi au fost realizate fântâni arteziene 

luminoase şi muzicale în parcurile Crâng şi Tineretului, cu rol estetic şi de oxigenare 

a apei acestora.  

     Un capitol aparte îl constituie realizarea noului parc care are în centrul său cele 

două noi lacuri (o mică parte a Iazului Morilor scos la suprafaţă în oraş), şi o clădire 

ce va adăposti o cafenea culturală şi un mic muzeu al morilor de apă. Treptat, locul 

devine una dintre atracţiile oraşului prin această realizare arhitecturală minimalistă 

de nivel mondial. 

 

 

      Realizăm la finalul cercetării, că Iazul Morilor a fost şi poate redeveni un 

adevărat vector al dezvoltării umane pe meleagurile buzoiene din punct de vedere 

social, economic, ştiinţific, cultural şi al protecţiei mediului înconjurător, iar prin 

readucerea sa în atenţia cetăţenilor şi autorităţilor din oraşul nostru, ne putem regăsi 

istoria, tradiţiile şi identitatea de buzoieni.  

 

  

Noul parc ce are ca reper Iazul Morilor din Buzău 
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PLANURI PENTRU CONSTRUIREA ZONEI 

DE SPORT   

ÎN MUNICIPIUL BUZĂU 1968-1974 

(fragment) 

Dr. Viorel Gheorghe 
 

 Parcul Crâng era considerat cea mai importantă zonă verde de odihnă și 
recreere a municipiului Buzău. Pentru iubitorii de sport, normele cereau ca 2-5% 
din spațiul unui parc să fie amenajate în acest sens. În principiu, aceste amenajări 
erau destinate recreerii populației și nu activităților competiționale. Parcul Crâng, 
datorită dimensiunilor sale putea avea zone de sport dedicate și activității 
competiționale. În acest sens au fost studiate două variante pentru construirea 
obiectivelor sportive. În prima variantă s-a luat în calcul ridicarea unui patinoar 
artificial și a unor terenuri în aer liber, respectiv un teren de handbal, un teren de 
baschet, două de tenis și două de volei. În a doua variantă se propunea construirea 
unei săli de sport cu 1000 de locuri, un bazin olimpic acoperit, un patinoar artificial 
și o serie de terenuri de sport. Alexandra Andronescu considera că prima variantă 
era mult mai bună pentru parcul Crâng și ar fi evitat aglomerația și agitația care ar 
fi deranjat funcția de recreere a acestui spațiu.1 
 Acest studiu de sistematizare al zonei de sport nu a fost singurul realizat. 
Plecând de la considerațiile arhitectei Alexandra Andronescu, în perioada 
următoare au fost realizate și alte schițe de sistematizare, pentru găsirea unor 
variante acceptabile. Prima schiță a fost realizată chiar în 1969, pentru amenajarea 
zonei sportive din Parcul Crâng. Obiectivul central al acestui plan era ridicarea unei 
piscine olimpice acoperite, care devenea nucleul unei zone de sport și agrement, 
accesibilă populației municipiului. Aceasta urma să fie constituită din piscina 
olimpică acoperită, o sală de sport cu 1000 de locuri în tribună, un stadion de tenis, 
cu două terenuri și cu aproximativ 1000 de locuri în tribune, un teren de handbal 
pentru echipe de 7 jucători, un teren de baschet, două terenuri de volei. În jurul 
Crângului se dorea construirea unei șosele circulare, care să permită accesul cât mai 
ușor atât în parc, cât și în noua zonă sportivă și de agrement.2  În acel moment 
dotarea sportivă a orașului era mai mult decât precară. Stadionul Metalul (actualul 
stadion Gloria) era format dintr-un teren de fotbal și tribune pentru 5250 de 
spectatori, pe o suprafață de doar 3,35 hectare și reprezenta cea mai importantă 
bază sportivă a orașului. Mai erau săli și terenuri de sport la câteva școli, dar ele nu 

                                                 
1 Ibidem, f.74 
2 D.J.B.Z.A.N., Fond Consiliul Popular al Municipiului Buzău, dosar 32/1969, f.7-8 
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asigurau posibilitatea dezvoltării mișcării sportive buzoiene.3 Consiliul Popular al 
județului Buzău s-a adresat DSAPC Ploiești pentru realizarea documentației 
necesare construirii piscinei olimpice. Autoritățile buzoiene au cerut ca această 
piscină să aibă cel puțin 1000 de locuri, dar arhitectul Gheorghe Dumitrescu, care 
se ocupa de acest proiect a considerat că nu se justifică un număr atât de mare, ca 
urmare a experienței dobândite în realizarea unor obiective similare. ”Tribuna de 
cca. 1000 locuri de la Bazinul acoperit Ploiești abia se umple în cazul competițiilor 
oficiale”, au notat aceștia în detaliul de sistematizare.  
     În urma discuțiilor avute cu membrii Consiliul tehnico-științific al județului Buzău 
din ziua de 27 mai 1969 a rezultat că singurul amplasament valabil în acel moment 
era în vecinătatea stadionului din Crâng. Erau o serie de avantaje, în viziunea 
colectivului de arhitecții, pentru această zonă. Terenul era suficient pentru 
construirea unui complex sportiv și de agrement, mai ales că se dorea dezafectarea 
stadionului și mutarea lui într-un alt amplasament, pentru că deranja populația din 
noile blocuri construite în vecinătatea sa.4 Un alt avantaj era acela că pe terenul 
ales nu existau arbori, astfel că nu era deloc afectat fondul verde al Crângului.         
    Accesul populației municipiului la această piscină era ușor, pentru că 
amplasamentul avea o poziție centrală față de oraș. S-a propus ca aleea principală 
de acces să fie perpendiculară pe strada Stadionului. Un alt mare avantaj era acela 
că aici se găseau toate utilitățile necesare, precum alimentarea cu apă, energie 
electrică și canalizare. Pentru că pe o rază de 300 de metri nu se găsea nicio centrală 
termică pentru racordarea piscinei la aceasta, s-a propus construirea unei centrale 
termice proprii, care, după realizarea termoficării zonei să devină punct termic.5 
     Arhitectul Gheorghe Dumitrescu a venit cu două variante, pentru construirea 
piscinei olimpice. Supralărgirea străzii Stadionului rezolva problema parcării pentru 
persoanele care veneau cu autoturismul personal. Această parcare sui-generis 
urma să se întindă de la intersecția cu bulevardul Nicolae Bălcescu și până la 
intrarea în noua incintă. Piscina, conform proiectului trebuia amplasată la o distanță 
de circa 120 de metri față de Strada Stadionului, iar accesul se realiza prin două căi 
pietonale de câte 10 metri lățime, iar între ele un spațiu verde cu o lățime de 15 
metri, plantat cu arbori de talie medie. Pentru degajarea circulației, în fața piscinei 
olimpice era propusă construirea unei platforme și o derivație spre partea sudică a 
clădirii.6 Tot din accesul principal a fost prevăzută o cale de acces către terenurile 
aflate în aer liber, adică către stadionul de tenis, cele două terenuri de volei, terenul 
de handbal în 7 și terenul de baschet. Aceste terenuri trebuiau construite în locul 
vechiului stadion, dar numai după ce acesta era refăcut într-o altă bază sportivă a 

                                                 
3 D.J.B.Z.A.N., Fond Consiliul Popular al Municipiului Buzău, dosar 32/1969, f.4 
4 Ibidem, f.5 
5 Ibidem, f.6 
6 Ibidem, f.7 
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orașului. La fel, sala de sport trebuia construită în locul fostei uzine electrice a 
orașului, după dezafectarea acesteia. În această variantă, piscine olimpică urma să 
fie amplasată pe direcția est-vest, cu dezavantajul că razele soarelui, din cauza 
suprafețelor vitrate de mari dimensiuni, duceau la efectul de strălucire în apa 
piscinei. Pentru a elimina acest neajuns, era nevoie de montarea unor parasolare în 
dreptul suprafețelor vitrate.7 
     În varianta a doua, piscina olimpică urma să fie amplasată la aproximativ 100 de 
metri de Strada Stadionului, iar accesul se realiza tot prin două căi pietonale. În fața 
piscinei era prevăzută construirea unei platforme betonată, dar, spre deosebire de 
prima variată îmbogățită cu mici bazine de apă și porțiuni înierbate.8 De data 
aceasta, piscina era orientată  nord-sud și nu mai era nevoie de construirea unor 
parasolare în dreptul suprafețelor vitrate. Pentru că această variantă lăsa un spațiu 
liber destul de consistent, colectivul de arhitecți a propus construirea unei popicării. 
Principalele argumente au fost că această zonă este dedicată și agrementului, nu 
doar sportului iar popicăria era foarte rentabilă ca investiție, pentru că se amortiza 
foarte repede și aducea apoi venituri însemnate. Apariția acestei popicării avantaja 
zona printr-o construcție cu arhitectură deosebită.9 
Piscina olimpică urma să dispună de trei bazine, unul pentru copii, unul pentru 
începători și al treilea, cel principal, de dimensiuni olimpice. Acesta era prevăzut cu 
dispozitiv de sparge val pe toate cele patru laturi, dar fără șanțul de gardă pentru 
protecția igienică, pentru că accesul în bazin se făcea doar după ce intrai la duș. Era 
prevăzută și construirea unei platforme pentru sărituri.10 
Bazinul trebuia executat din beton armat, prevăzut cu hidroizolație și acoperit cu 
plăci de faianță albă sau albastră, cu excepția fundului bazinului, care urma să fie 
placat cu faianță roșie sau neagră. Locurile pentru public erau împărțite, în sensul 
că 800 erau în tribună și 200 în picioare. Piscina urma să mai aibă două vestiare 
pentru sportivi, două vestiare pentru public cu acces direct la bazin, două vestiare 
pentru copii, dușuri și toalete pentru adulți și pentru copii, vestiar, dușuri, toalete 
pentru antrenori și arbitri, cameră pentru personal, sală de odihnă, sală de forță, 
sală de antrenament, cabinet medical, etc.11 
     Autorul acestui proiect, arhitectul Gheorghe Dumitrescu 12 considera că 
amplasamentul decis de autoritățile locale pentru construirea acestei zone era bine 
ales pentru că nu trebuiau făcute exproprieri, demolări sau strămutări de familii, 

                                                 
7 Ibidem, f.8 
8 Ibidem, f.9 
9 Ibidem, f.10 
10 Ibidem, f.11 
11 Ibidem, f.12 
12 Printre altele, arhitectul Gheorghe N. Dumitrescu a condus colectivul de specialiști care au proiectat 

sălile de sport din Ploiești și Galați. Cf. Florentina Matache, lucr.cit., p.24 
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terenul era lipsit de arbori, iar impactul pentru zonele vecine, dar și pentru oraș era 
unul pozitiv. De asemenea, acest proiect se putea realiza etapizat, pentru ca efortul 
de investiție să fie favorabil autorităților locale. În prima etapă se putea construi 
bazinul și anexele, în etapa a doua tribunele și anexele dedicate publicului, iar în 
etapa a treia, acoperirea bazinului.13 
    Acest proiect era interesant, cu impact asupra locuitorilor orașului, dar și asupra 
mișcării sportive, dar el depindea de dezafectarea stadionului și construirea lui în 
alt loc și demolarea vechii centrale electrice. Ca urmare, costurile construirii acestei 
zone de sport și agrement erau mult mai mari decât cele prevăzute. În această 
perioadă fondurile disponibile erau alocate cu precădere către construirea de noi 
obiective industriale și cartiere de blocuri. Celelalte obiective, culturale, sportive 
sau sociale nu erau o prioritate. 
     În 1971 a fost solicitat un nou proiect pentru dezvoltarea zonei dedicată 
sportului din Parcul Crâng, care a fost realizat de data aceasta de către Centrul de 
Proiectare din cadrul Consiliului Popular al Județului Buzău.14 În seara zilei de 10 
iunie 1971 a avut loc o întâlnire la sediul Consiliului Popular al Județului Buzău între 
autoritățile locale și specialiștii implicați în realizarea acestui proiect. În urma 
discuției, au fost stabilite câteva elemente ale acestui proiect, printre care 
dimensionarea tribunelor stadionului din Crâng la 10-15.000 de spectatori, 
dimensionarea precisă a pasajelor din zonă și stabilirea amplasamentului acestora, 
analizarea cu atenție a extinderii stadionului prin construirea de noi tribune, mai 
ales către spre Bulevardul Stadionului, pentru a nu crea probleme, rezervarea 
amplasamentelor pentru sala de sport, piscina și terenurile de sport. Se dorea ca 
acest proiect să fie definitivat până la 20 iunie 1971, adică într-o perioadă extrem 
de scurtă.15 Această urgență era motivată de faptul că era posibilă alocarea 
imediată a unor fonduri de investiții, dar și de faptul că în schița de sistematizare a 
municipiului Buzău era prevăzută dezvoltarea zonei sportive și de agrement din 
Parcul Crâng. Cu toate acestea, detaliul de sistematizare a fost predat abia în 
decembrie 1974.  
     Plecând de la realitatea existentă, a fost propusă de către specialiștii Centrului 
de Proiectare Buzău, împărțirea parcului în zone de agrement și distracție și zone 
de cultură fizică și sport, folosirea la maximum a aleilor existente, păstrarea 
suprafeței de joc a Stadionului Municipal, care era drenat și se afla într-o condiție 
foarte bună și construirea tribunelor în jurul acestuia, pentru a putea primi între 
10.000 și 15.000 de spectatori.16 Lângă Fabrica de Lapte, care era deja construită la 
marginea orașului se afla și o Fabrică de Gheață, iar acest lucru i-a determinat pe 

                                                 
13 D.J.B.Z.A.N., Fond Consiliul Popular al Municipiului Buzău, dosar 32/1969,  f.14 
14 D.J.B.Z.A.N., Fond Consiliul Popular al Municipiului Buzău, dosar 24/1968, f.2 
15 Ibidem, f.3 
16 Ibidem, f.5 
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specialiștii Centrului de Proiectare să propună amplasarea unui patinoar artificial, 
prevăzut cu o tribună în aer liber pentru 1000 de spectatori și o parcare auto.17 
Crângul era destul de bine delimitat de DN 2, de calea ferată Buzău-Nehoiașu, de 
Bulevardul Stadionului, de noul cartier de blocuri Micro XIV și de cazărmile militare 
aflate în sud-estul și nord-vestul acesteia. Bulevardul Nicolae Bălcescu era continuat 
de aleea centrală, iar în zona centrală a Crângului se găsea restaurantul și heleșteul, 
precum și zona de captare a apei, aflată într-o zonă împrejmuită. Pădurea era 
compusă din copaci seculari, lăstăriș dar și numeroase luminișuri, care puteau fi 
folosite pentru construirea unor obiective sportive.18 
   A fost propusă de către autorul acestui studiu, arhitectul Moldoveanu Clement, 
realizarea a trei microzone cu caracter sportiv. Prima și cea mai importantă urma 
să fie constituită din stadionul municipal, aflat în extindere, sala de sport cu 2000 
de locuri și piscina olimpică cu 1000 de locuri. Stadionul municipal era prevăzut să 
fie extins cu tribunele de la peluze, iar tribuna întâi urma să fie acoperită. Tribuna a 
doua a fost construită până în 1974 și a trebuit să fie amplasată astfel ca ea să nu 
deranjeze suprafața de joc existentă și extinderea Bulevardului Stadionului la patru 
benzi de circulație. Tribuna întâi, prin dimensiuni și poziționare impunea 
construirea în proximitatea ei a sălii de sport și a piscinei olimpice. 
A doua microzonă era cea a patinoarului de lângă Fabrica de Lapte. Pentru accesul 
spectatorilor se propunea construirea unei alei carosabile, care pleca din D.N. 2 
(actuala Cale a Eroilor) și continua prin spatele unităților militare până la prima 
microzonă. Lângă patinoar se prevedea construirea unei parcări auto, iar din alee 
pleca un alt drum ce ducea către a treia microzonă compusă din campingul-
cantonament al sportivilor ce era format dintr-un pavilion pentru cazarea acestora, 
un local de alimentație publică și terenuri de antrenament.19 
     Accesul către aceste microzone se realiza din Bulevardul Stadionului și din DN 2, 
în apropierea viitorului motel de 80 de locuri. Se păstra vechea soluție de a se 
construi un drum de centură în jurul Parcului Crâng.20 
     După cum se poate observa au fost preluate o serie de propuneri făcute în 1969 
de către arhitectul Gheorghe N. Dumitrescu, dar adaptate la o realitate diferită, în 
care stadionul și uzina electrică nu mai erau propuse pentru demolare. Dimpotrivă, 
vechiul stadion a fost refăcut pentru a putea găzdui un număr mult mai mare de 
spectatori. O soluție nouă a fost construirea patinoarului artificial, favorizată și de 
existența Fabricii de Gheață în aceeași zonă. Deși soluțiile propuse erau interesante, 
nu presupuneau demolări, defrișări sau relocări de utilități ea a fost pusă în practică 

                                                 
17 Ibidem, f.6 
18 Ibidem, f.7 
19 Ibidem, f.8 
20 Ibidem, f.10 
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doar parțial. Au fost construite doar noile tribune ale stadionului municipal, 
patinoarul și parțial aleile de acces și câteva terenuri de antrenament.  
    A existat în mod evident o confuzie la nivelul autorităților, incapabile să găsească 
o soluție adecvată. Ca urmare s-a încercat punerea în practică a ambelor variante, 
inițiate în 1952, de construire a unor parcuri de cultură și sport și anume construirea 
unui parc nou, în apropierea unor mari cartiere de blocuri și reamenajarea unor 
parcuri deja existente. Așa au apărut cele două proiecte, unul de construire a unor 
obiective sportive în Parcul Crâng și cel de al doilea, de construire de la zero a unei 
zone de sport în locul oborului și abatorului. 
    În perioada următoare, după ce oborul și abatorul au fost mutate, au început 
lucrările pentru amenajarea zonei de sport din ceea ce a devenit ulterior Parcul 
Tineretului. Din planurile inițiale, au fost destule obiective care nu au mai fost 
construite sau planificate pentru perioada 1990-1995. S-a reușit construirea în zona 
de la obor a sălii de sport, a bazinului olimpic acoperit, a unui hotel cu restaurant și 
a unui teren în aer liber. Ștrandul a fost construit tot în această zonă și nu în zona 
propusă de arhitecta Alexandra Andronescu. În plus, pe terenul rămas liber a fost 
construit Parcul Tineretului, ca zonă de recreere. Construcția unui nou stadion a 
fost începută abia în anii 80, dar pe un alt amplasament, destul de neinspirat ales. 
Pista de dirt-track nici nu a mai fost luată în calcul pentru a fi construită. Singura 
pistă de acest fel, care există în România se găsește la Brăila și a fost construită în 
1974. Construirea unei asemenea piste și la Buzău ar fi fost o realizare deosebită. 
La fel, velodromul, pista de tir și terenurile de sport în aer liber. 
     Realizarea zonelor de sport s-a făcut cu greutate, prioritatea pentru Nicolae 
Ceaușescu o reprezenta construirea de noi obiective industriale și cartiere dormitor 
pentru muncitorii aduși din mediul rural. Construirea unor obiective culturale, 
sportive, chiar și a celor școlare, atât de necesare pentru dezvoltarea tinerei 
generații s-a făcut cu mare greutate, mai ales după 1975. De exemplu, zonele de 
sport din Buzău, cu toate obiectivele prevăzute, trebuiau terminate până în 1974-
1975.  În 1989 erau gata doar sala sporturilor, hotelul pentru sportivi, piscina 
olimpică acoperită, patinoarul, iar stadionul din Crâng fusese extins. Ștrandul a fost 
construit în altă zonă, iar amenajarea Parcului Tineretului s-a făcut destul de greu, 
mai mult cu munca „voluntară” a tinerilor din liceele orașului.  
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TISĂU ŞI IARBA VERDE DE ACASĂ 

                                                            Ecaterina Chifu 
 

 
...„Mi-e dor de Dumnezeu, acel Dumnezeu viu şi 

adevărat, ce străbate prin lumina zilelor şi nopţilor, 

cu tot coloritul ce schimbă mereu peisajele, cu 

blândele irizări ale luminii ce doar în Ţara  Luanei 

le pot vedea şi sorbi în mine, cu frenezie şi nesaţ. 

Mi-e dor de iarba verde de acasă. Mereu o să-mi 

fie dor. Acea iarbă de un verde pur ce pare 

însufleţită de o adiere divină, presărată cu flori 

multicolore, încărcată de miresme, îmbracă nişte 

coline dulci, împodobite cu păduri pe creste, 

înalte, nesfârşite. Uneori doresc să mă pierd în 

verdele pădurii ce împodobeşte vârfurile 

Subcarpaţilor Buzoieni, să trăiesc departe de vuietul lumii. Doar acolo, aproape de 

Dumnezeu, simt ce fericire este să te bucuri de frumuseţe. Pacea eternă a plaiurilor 

străbune aduce linişte. Sus, pe o pajişte înflorită, zăresc printre crengi, turlele argintii 

ale bisericii, lângă un brad înalt, de un verde închis, ce contrastează cu verdele auriu 

al copacilor din jur, iluminaţi de soarele amiezii. De jur-împrejur, văd doar păduri  

albastre ce se arcuiesc peste colinele largi, unele mai îndepărtate, altele apropiate, 

fiind de un verde intens, contrastând cu verdele cald al ierbii livezilor. Privesc uriaşa 

uriaşă vălătucire de dealuri verzi şi aduc închinăciune pământului ce mi-a fost leagăn 

drag al copilăriei. Văd crengile rotite de vânt şi ascult foşnetul plopilor ce pare o 

ploaie de vară. Sorb în sufletul meu umbrele lungi ale norilor ce se mişcă pe spinări 

de dealuri, încărcând de lumină  ochiurile solare dintre dârele de nori albi, pufoşi pe 

un cer azuriu, dând un aer primăvăratec culmilor împădurite. Văd un drum de pământ 

roşcat, tăiat în inima unei păduri, ca o linie ce merge spre infinit şi gândul mă poartă 

spre alte orizonturi. Dar eu, care am cutreierat Europa, nicăieri nu o să găsesc un loc 

mai frumos care să-mi încânte sufletul şi cu care să simt că mă contopesc, căci acolo 

este leagănul copilăriei mele, dulcele meu plai natal. Fluturi albaştri saltă pe garofiţe 

şi pe margarete şi un cuc îşi strigă singurătatea. Un pui de căprioară speriat de 

zgomotul frunzelor căzute la izvor se pierde în desişul pădurii, iar ciripitul 

păsărelelor se intensifică. Cerul înalt, de un albastru pur îşi poartă norii sidefii ca pe 

nişte nestemate uriaşe, în lumina depărtărilor. El se lasă oglindit în răul argintiu, 

amplificând lumina amiezii. 

 Departe, că într-o carte poştală ilustrată, se văd acoperişuri roşii în verdeaţă. 

 Peste pământul binecuvântat, doar clopotele bisericii amintesc de 

sărbătoarea Rusaliilor, picurând în suflet nostalgia trecerii ireversibile a timpului. 
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Aici, unde eternitatea a pus stăpânire pe  meleagurile de basm ce-şi schimbă formele 

şi culorile, după anotimpuri, aici este un colţ de rai. Sub umbrele pădurii, iarba pare 

mai verde, mai mătăsoasă şi eu aş întinde mâna s-o ating şi să mă înfior, ca de fiecare 

dată, când mă aflu acasă. Adun căpşuni din iarbă, îmi las capul mângâiat de flori şi 

mă aplec să ascult inima pământului, o inimă ce bate ca inima mea de pădureancă 

inadaptată unei lumi plină de făţărnicie, lumea oamenilor ce ştiu doar să-mi rănească 

sensibilitatea. În lumea mea, lumea de aici, mă închin universului întreg, un univers 

mirific, în care mă integrez cu trup şi suflet, acum şi pentru totdeauna. Raze lungi 

aruncă o lumină aurie pe piscurile înalte din faţa mea, şi eu mă pierd în contemplarea 

mişcării lente ale vârfurilor copacilor ce vuiesc uneori ca valurile mării, mai ales 

toamna, când se îmbracă în culori maronii, aurii, roşcate, violete, gălbui sau de un 

verde pal. Vuietul pădurii are uneori ecouri de glasuri omeneşti care te înfioară iarna, 

căci parcă auzi vuietul mulţimi înfuriate. 

 Nu voi uita niciodată întinderile alb-albăstrui ale zăpezii de acasă, ce 

împodobeşte cu sclipiri diamantine crengile şi poienile. Uneori, pe culmi, pomii plini 

de zăpadă strălucesc în soare, părând doar  nişte candelabre aurii, cu flori de nea, 

pictură unică ce-mi purifică sufletul. 

 Nu voi uita niciodată farmecul primăverii ce face din satul natal un ţinut de 

vis, de când dă firul ierbii presărate cu violete şi viorele, până la sfârşitul lui mai, 

când valuri de verdeaţă se unduiesc pe culmi în soarele blând, sub un cer de azur, 

cum numai plaiurile carpatine sprijină, cu  o dulce tandreţe greu de descris. Totul 

este atât de pur şi de frumos, că-mi vine să mă plec spre dragul pământ iubit de mine, 

să-mi fac semnul crucii şi să-l sărut, mulţumindu-i Domnului, că mi-a îngăduit să 

revin şi să-i simt frumuseţea, să trăiesc prin toată renaşterea naturii, propria mea 

revenire la viaţă. Mi se opreşte respiraţia, privind buchetele mari ale pomilor înfloriţi 

ce umplu văile şi dealurile cât vezi cu ochii, un spaţiu ireal, în care eu mă mişc 

fermecată, căci între mine şi cerul strălucitor nu mai există nimic, nimic decât ramuri 

înflorite. Doar vârfurile arborilor înmuguriţi pe culmi în nuanţe de verde, galben, 

maroniu, roşu, vişiniu se văd prin dantela cireşilor sălbatici înfloriţi. Cu greu mă pot 

rupe de miracolul dezvăluit sufletului meu iubitor de frumos. Iau cu mine în suflet 

spectacolul miraculos al naturii, toate culorile şi miresmele ce-mi dau puterea de a-

mi continua existenţa într-o lume ternă, anostă, unde te dezgustă răutatea, 

indiferenţa, intoleranţa, meschinăria multora. 

 Îmi place să mă urc pe culmi, să umblu singură prin păduri, să simt mirosul 

de frunze veştede şi de vegetaţie tânără, dar mai ales să privesc la nesfârşit coroanele 

maiestoase ale copacilor de un verde profund ce se mişcă pe un cer de azur, un cer 

ce parcă scrie pe infinitul său visul neamului nostru, un cer că mă îndeamnă să cred 

că pe lume nu mai există nimic decât eu, pădurea şi minunile dumnezeieşti la care 

iau parte. Aici, sunt rădăcinile mele, pământul meu natal ce-mi dă forţă, mă 

revigorează mereu, căci ştiu că are o mare energie şi putere regeneratoare. Fericirea 

mea de aici o port cu mine mereu şi revin mereu acasă, să mi-o reîmprospătez, cu 

sentimentul unic de pioşenie, că mă face să-l venerez pe Dumnezeu, să-i mulţumesc 
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căci a ales frumosul plai mioritic pentru venirea mea pe lume. Departe de dulcele 

paradis terestru, îmi simt fiinţa străbătută de  lumina răsăritului sau a apusului 

soarelui, printr-o memorie involuntară şi las bucuria să-mi mângâie inima. Umbrele 

lungi se întind pe coastă în crepusculul de aur, acea coastă ce am urcat-o de atâtea de 

ori şi o urc, prin puterea amintirii. Toate sunt leagănul unui vis, un vis ce-l retrăiesc 

an de an şi mă rog Domnului să mă mai îngăduie, să nu lase să înceteze inima mea, 

singura care ştie să se înfioare atât de mult la vederea plaiului natal, care mă 

întâmpină cu o adâncă pace, cu biserica sa argintie proiectată pe valuri de verdeaţă, 

în smaraldul dealurilor înalte. Am trăit în august bucuria unei primăveri târzii, când, 

după o vară secetoasă, a plouat şi au apărut lumini de mai peste câmpul înverzit, iar 

în salcâmi flori albe. 

 Doar plaiurile natale mă fac fericită, chiar prin simpla lor evocare, căci, pe 

filmul interior, mai port un amestec de umbre şi lumini din pădurile natale şi de prin 

livezi, iar eu respir în ritmuri cosmice, inima mea bate în ritmurile naturii de acasă, 

ce-şi mişcă ramurile, apleacă iarba înaltă şi pătrunde în mine, reglându-mi pulsul. 

Ştiu că niciodată nu voi putea sta departe de sat şi că mă voi simţi pribeagă în alte 

locuri. « A pleca însemnă a muri puţin » spune un proverb francez şi eu mor mereu 

în lumea reală, spre a reînvia în lumea de frumuseţi ce le port în mine, din copilărie. 

 Mi-e dor mereu de plaiul natal, cum mi-e dor şi de mare, imensa mare cu 

luminile ei mereu schimbătoare, cu neliniştea ei, cu freamătul ei, cu dantelele de 

spumă albă, în veşnică revărsare pe ţărmuri. La mare, ca şi la deal sau la munte, ai 

bucuria unei vieţi trăită în spaţii nelimitate, când privirea nu mai este stressată de 

construcţii uneori dizgraţioase, căci acolo, ele se armonizează cu peisajul, formând 

un spaţiu plin de farmec. Respir marea şi mă gândesc la Christ ce a călcat pe ape, cel 

care, cu puterea lui, aducea oamenilor vindecarea. Şi eu mă rog să mă vindece de tot 

răul ce mă înconjoară, să pot crea ceva, spre a fi creaţia mea bucurie altora. Mi-e dor 

de căldura ce o răspândeşte Creatorul peste oameni şi locuri şi regret că oamenii nu 

au învăţat nimic şi au uitat că lumea s-a clădit pe principiul iubirii şi observ că, în 

egoismul lor, oamenii uită să-şi dăruiască iubirea şi ea devine mai mult un simulacru. 

 Mă întreb: De ce să învăţăm a muri când iubim atât de mult viaţa? De ce 

teama de moarte, când avem un ocrotitor divin, un spirit bun ce revarsă peste noi 

acea aură magică a credinţei, aură care ne protejează ca o mantie de răul lumii. Aşa 

am învăţat eu de la bunica mea, în satul meu de sub munte. Este greu să înveţi a muri, 

când nu ai trăit cu adevărat viaţa, cu toată intensitatea ce ţi-o dă puterea ta interioară 

de a te bucura de tot ce-i frumos pe lume. 

  Aici este Hiperboreea  –  spaţiul mirific al copilăriei fericite.» 

(fragment din cartea PRIN LUMINILE DIN ȚARA LUANEI, 

Editura Editgraph, 2012) 
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POVESTIRI DIN TRANZIȚIE 

Omul care a refuzat toată viața  înscrierea  în  C.A.P.    

„AM TRĂIT ANI DE GROAZĂ” 

                                                                    Ioan Stoica 

       După revoluția postdecembristă, odată cu trecerea zilelor, un om până  atunci 

foarte lovit de soartă   a început, treptat,  să vadă că  lumea poate fi și  altfel. Mai 

suportabilă, așa cum o simțise el cândva că trebuie să fie.  Începu  să  deschidă  

ochii  mai  mari,  ca trezit   dintr-un  somn  adânc.  Simțea că ceva bun s-a petrecut 

undeva, ceva miraculos, dacă  la vârsta  sa  destul de  înaintată,  sufletul său mai 

era  capabil încă să iasă din starea de buimăceală  și să vibreze,  fie și  numai 

după  un dram de bucurie, pe care nu-l  credea capabil că-l  mai poate recepta.  

Știa că pierduse ceea ce-i  fusese  drag,  dar de un lucru era mândru  în sinea lui:  

că nu  cedase  niciodată, că a  făcut  tot  ceea  ce a depins  de el  că  poate  face... 

Așa, ca scăpat de pe o navă naufragiată, aproape năucit  după o lungă derivă,  

reușind,  la capătul puterilor,  să ajungă la mal...      

       L-am cunoscut  pe Nicolae Capotă (n.1920) la câțiva ani de la revoluție. 

Omul s-a dus, dar faptele sale, despre care nu se putea vorbi până în perioada de 

tranziție, au rămas vii în sufletele multor oameni. Așadar, Nicolae Capotă   este 

eroul acestor rânduri... Un om simplu, originar de pe locurile  deluroase ale 

Istriței județului Buzău.  Mai exact, din Pietroasele, o comună mare, destinsă, 

binecuvântată  de razele soarelui în tot timpul anului, cu iz arhaic, tradițional, cu 

oameni dezinvolți,  familiarizați cu vechi castre și terme  romane,  cu  chilii  în 

ascunse  brădișuri și  meșteșugite scorburi de deal, unde sălășluiau pustnici, 

conform unor obiceiuri străvechi. La loc de cinste, felurite livezi de pomi, dar,  

pe ansamblu, regină e  vița - de - vie,  ce se armonizează în legături ingenioase, 

prăvălindu-se ca o simfonie, de pe crestele dealurilor, trecând prin curțile 

oamenilor, până hăt, departe, în râpile de la șosea, spre Crucea Manafului, o 

imensă statuie din piatră cioplită, uitată de timp. 

        În acest cadru a trăit și s-a format tânărul Nicolae Capotă,  provenind dintr-

o familie de buni gospodari , cu rădăcini adânci pe aceste locuri. Aici, pe Istrița, 

a deprins tainele cultivării viței – de - vie, ale agriculturii în general. Simte o 

atracție deosebită pentru animale, pentru pământ. Fire dinamică, încearcă și o 

meserie, dar își dă iute seama că aceasta nu e de el. Glasul gliei strămoșești e mai 

puternic. Înțelege că sensul vieții lui este legat  de rostul pământului, să-l 

prețuiască și să-l  lucreze așa cum a învățat de la bătrânii săi în tradiția 

românească.  
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     Războiul se sfârșise și viața, în mod firesc,  intră  pe făgașul normal. Educat 

în spiritul bunelor rânduieli, la 26 de ani, tânărul Capotă dorește să-și întemeieze 

o familie. O cunoaște pe Ștefana Rădulescu, fiica unui gospodar de frunte din 

localitatea învecinată, Movila Banului, cu care se  căsătorește. „Așa a fost să fie, 

zice el acum, ca după un maraton epuizant, să mă mut din comuna mea. Socrii 

au dorit mult asta, Fănuța fiind singurul lor copil”. 

      Nicolae Capotă nu e un Ion al Glanetașului, el vine la Movila-Banului cu 

vreo 12 pogoane de pământ, pe care le alătură  celor  ale Ștefanei. Locuiesc în 

casele părinților soției și,  în afară de durerea pricinuită de  pierderea socrului, 

nimic nu părea  să le tulbure bucuria și fericirea anilor tineri. Dar, de prin 1950,  

viața începe să se complice  pentru Nicolae și Fănuța, ea derulându-se după un 

tipic ce nu prea se potrivea cu modul lor  de a gândi, cu structura sufletească... 

De aici începe o lungă și tristă poveste – de-o viață – pe care Nicolae Capotă, la 

o vărstă înaintată, peste 70 ani, a ținut să o aducă la cunoștința publică mai întâi 

într-o scrisoare, așternută  cu un scris nervos pe mai multe pagini... Apoi relatările 

prin viu grai, pe care le-am consemnat întocmai. 

 

IEȘIT DIN INFERN 

 

        Deplasat în localitatea lui, am încercat să descifrez cu strictețe filmul unei 

existențe dramatice, încărcată cu sacrificii și poticneli, cu incertitudini, renunțări 

și dureroase nedumeriri, desfășurate ca într-un complicat labirint, în care doar un 

singur fir – cel al speranței – rămâne neîntrerupt,  călăuzindu-le viața. Gospodarul 

din el a ținut să-mi spună  cum a știut el să se chivernisească,  arătându-mi mai 

întâi gospodăria,  prezentând-o ca pe un blazon foarte scump sieși. Totul era 

aranjat   milimetric. Nimic nu a rămas nefolosit. „Doar casa și grajdul sunt mai 

vechi, fiindcă n-am avut cu ce să le întrețin, sau să le refac în anii de prigoană”. 

Omul din fața mea e încă suplu, agil, cu privirea sfredelitoare, încărcată totuși de 

o întunecată căutătură. Părul șaten, încărunțit, ochii verzi, ușoară încovoiere a 

spatelui îi dădeau un aer de fermier australian. Dar el era român sadea și toate 

necazurile au început de la pământ, amplificându-se cu și mai mare intensitate 

prin anii’62, când echipe de „ lămuritori’’ veneau să-i ceară să semneze cererea 

de trecere în colectivă. Erau momente când, își amintește el, „totul se învârtea  în 

jurul meu de-mi vâjâiau urechile; nu puteam suporta să-mi știu calul, căruța, 

plugul, pământul și celelalte luate, că nu mai sunt ale mele”.  Mai întâi,  fusese 

TOZ-ul, cotele grele și corvezile îl vizau cu deosebire. Le-a suportat, fiindcă nu 

se punea încă problema înstrăinării  bunurilor sale. 
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PRIGOANA 

 

       „Taifunul colectivizării a venit – mărturisea  interlocutorul - și eu încercam 

cu orice preț să-mi apăr pământul. Apoi, chinuitoarea întrebare: <<Ce-o să 

facem?>>” „O să facem și noi ce au făcut alții, îi spunea soacra sa, n-ai văzut  ce 

necazuri au avut?”  „Vedeam cum vine duba (mașina- n.n.), te lua, te umilea, te 

deplasa pe întuneric, te învârtea, apoi te lăsa amețit”. Își amintea cum, într-una 

din zile, îl văzuse pe primarul de atunci, Gheorghe Vlad, cum a lovit o femeie cu 

piciorul, apoi a dus-o târâș în primărie. Din acel moment, nu a mai avut liniște.  

spunându-și că trebuie să facă ceva. „Pregătește-te, i s-a adresat soției, vom pleca 

3-4 zile la Buzău!” Ultima dată, când a venit „echipa”, le spusese clar: „Nu mă 

trec!” 

     Cinci nopți, cei doi soți au locuit în gară la Buzău; nu erau singuri, veniseră 

țărani și din alte sate. Începuseră să fie urmăriți și aici. „Vom merge la 

București”, decide el. Și au plecat. Ziua se plimbau pe străzi, iar noaptea dormeau 

în gară. După câteva zile, s-au întors acasă. În tren, înainte de a ajunge la 

Clondiru, i-a spus soției să meargă mai departe și să-l aștepte în gară la Buzău, 

pentru că el vrea să se repeadă până acasă pentru a vedea ce s-a mai întâmplat 

acolo. Când s-a dat jos din tren, era întuneric beznă. Nu s-a temut. A tăiat 

câmpurile cu piciorul și a ajuns acasă în miez de noapte. A bătut ușor în geam și, 

recunoscându-l, soacra i-a deschis, fără să mai aprindă lampa. 

 – Ce mai e acasă? întrebă nerăbdător. 

 –S-au trecut toți, să știi. 

– Dar calul nostru nu se simte. Ce-i cu el? 

– Nu mai e. Au venit vreo 12 inși, l-au luat și pe el,  și căruța. Au lipit o hârtie de 

ușă și duși au fost. 

Acum, omul se oprește din povestit, căutând în „arhiva” personală. Îmi arată 

procesul verbal de acum 28 de ani. „E nesemnat”, apoi oftează și reia firul 

povestirii... „În aceeași noapte, am ajuns la Buzău”. În gară își întâlnește soția. 

În cursul dimineții au plecat la Pietroasele, la un prieten. Rămân aici câteva zile. 

Dar Nicolae nu mai poate îndura și-i spune Fănuței sale: 

  -Fie ce-o fi, mergem acasă!  

  -Mergem. Când plecăm? 

  -Acum.  

 


 

 

 

 



 
Renașterea Buzoiană / Almanah 2022 

 

315 
 

poesis 
GHINEA VASILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt cineva 
Cineva îmi aruncă în obraz  

literele alfabetului 

într-o logică proprie 

de trecerea barierei. 

Cineva mă fixează într-un 

insectar 

al degetului arătător. 

Cineva… 

O mai fi și alt cineva? 

Și-mi trag singurătatea peste 

mine. 

                *** 

Cu și fără 

Întâmplător sau nu, 

mi-am inventariat gândurile. 

Mi s-a uscat cerul de așteptare, 

Cuvintele nu și-au deschis 

sămânța, 

Doar lacrima inocenței este 

singurul răspuns. 

            *** 

Travaliu 

Mă las atras de un cuvânt 

ce nu-și arată chipul, 

plimbat la întâlnirea cuvintelor  

din tăcerea neliniștii 

prin care ajung să construiesc 

în limba dulce a poeziei, 

din teluric și celest, 

cu eros și tanatos 

castele din cuvinte. 

           *** 

Cronică   
Din goana calului electric 

oboseam cu Stan banca 

de lângă Eminescu, 

cu porumbeii ciugulind 

la poarta celor necuvântate, 

ascultând creșterea orei 

pentru cele ce vor fi cuvântate 

în limba dulce a poeziei. 

Perle, rotunde, sărate 

se rostogoleau 
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în aerul de la Sadoveanu, 

de mirare că nu este Eminescu, 

în binecuvântarea lui Mircea 

pentru o corabie a 

lacrimii din ochiul singurătății. 

Ne vom întâlni, maestre 

într-o lume posibilă, 

lumea poeziei. 

       *** 

Albastre tăceri 

Iarna a sechestrat primăvara  

în catacombele furiei. 

Înălțăm imnuri de slavă 

albastrei tăceri, 

pașii Domnului coboară 

prin sanctuarul lui Zamolxis 

spre central pământului 

lăsând în urmă  

jalea omului  

doborât de om.   

           *** 

Chemare 

Privirea mi se lungește 

în picătura perfuziei,  

mâncarea așteaptă 

deshidratarea din mine. 

Vântul adie printre crengi 

liniștea luminii.  

Copacul mișcă ramurile 

ca-ntr-un salut, 

ca-ntr-o chemare 

și-n umbrele pe marginea zidului 

parcă văd chipul lui Horea. 

Petice de nori, 

o lumină cu porumbei, 

nelipsite ciori 

agitând văzduhul. 

          *** 

 

Sine die 

Iarna își leagănă 

egoistă amintirile, 

amână primăvara  

sine die.  

Drumurile noastre 

s-au ascuns în umbra  

nebuniei noastre, 

fericirea zace  

la lada de gunoi 

a istoriei. 

        *** 
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CETĂȚUIA, VATRĂ ISTORICĂ ȘI LOC  

DE RECULEGERE 

Constantin COSTEA 

Oamenii acestor locuri pe care le prezentăm aici 

au socotit că, din totdeauna, nimic nu-i mai frumos și 

mai odihnitor pe pământ decât faptul că ei există în 

mijlocul naturii, această maică eternă, bună și caldă 

care îi primește, în cele din urmă, în somnul de veac. 

Din vechime  muntele și pădurea au fost locuri de 

odihnă și de veșnică pomenire, pentru că, în acest 

cadru, totul este smerit, curat și de bun simț strivitor. 

Puține locuri pot fi asemuite acestui ținut, misterios, 

împăcat și desăvârșit aproape în toate privințele. Colindând acest ținut de 

basm simți, firesc, o stare de bucurie ce emană din ctitoriile de aici; lumina e 

atât de bogată, aici descoperi, surprins, cât de abisale pot fi culorile, cât de 

fermecătoare se oglindesc nuanțele luminii. În acest loc sacru se află Schitul 

Cetățuia, un loc cufundat în sfințenie, un licăr lăsat în istorie, unde veghează 

asupra celor ce ajung aici un înger suav al blândeții și al evlaviei. În cadrul 

Dealului Ciolanu, la extremitatea sa vestică se distinge Cetățuia, o culminație 

a masivului respectiv, care are o istorie foarte interesantă. Piscul Cetățuia este 

alcătuit dintr-o imensă stâncă calcaroasă. Din acest vârf se desfășoară spre est 

un vast platou “…acoperit cu fâneață, pădure și pomi. Aspectul încântător și 

majestoasa panoramă ce se desfășoară ochilor de aici, farmecă pe cel mai 

nesimțitor om, care nu poate pleca decât după ore de contemplație”. Vârful 

Cetățuia (632 m.) situat la 1000 metri distanță de Mănăstirea Ciolanu a 

reprezentat o așezare puternică, construită și locuită de purtători ai Culturii 

Monteoru. Afirmația nu este gratuită ci se bazează pe o serie de dovezi și 

argumente pe care le vom prezenta mai jos. Dealul Cetățuia are o poziție 

strategică deosebită. De pe acest deal unghiul deschis privirii, est, nord- vest 

oferă o bogată perspectivă, poate una dintre cele mai emoționante. În 

depărtare se pot observa siluetele misterioase ale Munților Vrancei, semeția 

Vârfului Penteleu, Munții Siriului, Ciucaș și, în fundal, proiectată parcă 

undeva, pe cer, imaginea Munților Bucegi. La poalele Cetățuii, spre nord, 
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nord-vest se deschid larg cele două depresiuni din Subcarpații Buzăului, 

Depresiunea Cislăului și Depresiune Pârscovului, ambele străbătute de râul 

Buzău. Spre sud, tot într-o largă perspectivă, de la est la vest se aliniază o 

mulțime de dealuri mărunte din care se distinge, măreț, Dealul Istrița, iar în 

fundal se înfățișează orașul Buzău; de aici începe câmpia parcă nesfârșită. Un 

alt argument în sprijinul celor afirmate mai sus este preluat de la fostul mare 

profesor buzoian Pamfil Georgian (1897-1979), născut la Gura Teghii. Acesta 

precizează că pe ogorul din preajma schitului Cetățuia, în urmă cu peste 100 

de ani, călugării de aici au găsit “mulțime de hârburi, vase de pământ, 

cărămizi și oase”. Mai recent, arheologii au descoperit pe Dealul Cetățuia 

fragmente de vase lucrate manual, deci fără roata olarului, aparținând Culturii 

Monteoru, în urmă cu 1500 de ani î.Hr. Alte obiecte descoperite tot aici 

datează din perioada marilor migrații. O parte din aceste descoperiri sunt 

expuse la muzeul mănăstirii, altele la Muzeul Județean Buzău. Unul dintre 

arheologii care au lucrat aici, prof. dr. Mircea Babeș (n. 1941), cercetător 

principal la Institutul de Arheologie București, menționa: “La Cetățuia a 

existat în acea vreme o întinsă așezare cu locuințe construite din lemn și lut. 

În mijlocul ei se ridica “Acropola” întărită cu val și șanț de apărare; având 

o remarcabilă poziție strategică deasupra văii Buzăului. Unele din 

fragmentele ceramice descoperite ar putea să aparțină epocii migrației 

popoarelor”. Șanțurile și valurile din jurul pistei ovale, asemănătoare cu alte 

puncte strategice și sanctuare geto-dace, confirmă ipoteza că în acest punct, 

mai târziu, în epoca geto-dacă ar fi existat o cetate dacică și un sanctuar de 

jertfă, în jurul ei locuind personalul de slujire (preoți) și îngrijire. Revenind la 

așezările din epoca bronzului, ele erau locuințe de suprafață construite din 

pământ și piatră, în sistem paiantă, cu anexe gospodărești cum ar fi cuptoare, 

ateliere sau gropi pentru provizii. Comunitățile umane (satele) erau destul de 

numeroase și amplasate pe înălțimi, bine protejate natural, cu largă 

perspectivă, fie spre câmpie, fie spre forme de relief mai joase, cum am 

menționat cazul așezării de pe Cetățuie, în așa manieră încât orice apariție sau 

mișcare a unor eventuali dușmani să fie urmărită anticipat În interiorul 

locuințelor se aflau, de obicei vetre de foc utilizate la prepararea hranei și la 

încălzit în perioada iernilor geroase când locuințele se aglomerau. În afara 

locuințelor își amenajau așa zisele anexe gospodărești despre care am amintit: 

ateliere, cuptoare, adăposturi pentru animale, depozite subterane pentru 

provizii. Pe micile lor ogoare, lucrate după o tehnică primitivă, cultivau grâu, 

orz, ovăz, legume (în special spanac, sfeclă, lobodă). În gospodării creșteau 

vite, oi, capre, porci. Exista și o altă ocupație moștenită din timpuri 

imemorabile care s-a transmis din generație în generație: vânătoarea. Ea se 
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practica atât pentru obținerea blănurilor cât și pentru alimentație; arheologii 

au scos la iveală un inventar bogat de oase de mistreț, cerb sau iepuri. Tehnica 

făuririi uneltelor și a armelor este înapoiată și rămâne tributară perioadei 

neolitice. Se utilizau în continuare uneltele din piatră, os, corn și,  mai rar, din 

metal. Bronzul era foarte rar și se utiliza, în special la confecționarea armelor, 

iar obiectele de podoabă se confecționau din  aur și din argint. Totuși, cel mai 

utilizat zăcământ era cel de cupru, extras și prelucrat după o tehnică 

autohtonă, împrumutată, probabil, în urma schimburilor cu populațiile din 

zona Transilvaniei. Metalul se topea la 1000-2000 grade și se turna în forme.  

Meșterii erau foarte inventivi căci foloseau mijloace interesante de 

turnare, cum ar fi metoda cerii pierdute. De exemplu, se modela o piesă din 

ceară, cum ar fi, să zicem, un topor, după care se “îngropa” în lut. După ce 

piesa era încălzită, ceara se prelingea printr-un orificiu, iar prin același 

orificiu se turna bronz. În felul acesta se confecționau vârfuri de săgeți, 

topoare, săbii ori obiecte de podoabă. În ceea ce privește ceramica, tehnica 

confecționării vaselor a evoluat. Formele caracteristice sunt: ceașca cu gâtul 

înalt, cilindric și două toarte înalte, vasul sferic cu marginea lată, amfora, 

askosul, vasul sac, cupele mici cu marginea lată și castroanele cu patru toarte. 

Decorul este și el diversificat. El constă din benzi de striuri făcute cu un 

instrument pieptene) orizontale, în zig zag, mărginite, împunsături, cercuri 

concentrice, linii în relief și împunsături. Ritul dominant în această arie tribală 

este înhumația. Morții erau îngropați în poziție chircită în gropi 

dreptunghiulare, umplute apoi cu piatră. Mormintele conțineau un inventar 

foarte bogat. Există numeroase legende legate de această zonă plină de 

mistere. Multă vreme Cetățuia era cunoscută sub denumirea de Jidova.  

Denumirea nu se referă la evrei care în popor erau cunoscuți sub 

numele de “jidovi”; termenul are o altă conotație. În acest caz, termenul de “ 

jidov” are sens de uriaș, gigant, personaj aparținând unei populații 

cvasimitologice. În legendele populare românești din vechime, jidovii erau 

persoane cu înălțimi impresionante care ar fi trăit, odinioară, pe teritoriul țării 

noastre, în special în Oltenia și Muntenia. Istoricul Nicolae Densușianu 

consideră că locul lor de baștină ar fi fost teritoriul României Aceste ființe 

fantastice ar fi trăit în primele timpuri ale antropogenezei și, potrivit legendei, 

ei ar fi existat înaintea oamenilor obișnuiți. Asemenea ființe mitologice aveau 

dimensiuni impresionante, ochi extrem de mari și trupuri masive. Când se 

deplasau călcau din deal în deal. Potrivit legendei, acești giganți sau uriași ar 

fi fost, prin excelență,  un popor de munte. Numele lor este întâlnit, mai ales, 

în legendele popoarelor din zona balcanică. În rezboaiele pe care aceștia le-

au avut cu Zeus, zeul suprem la greci, Jupiter (Joe) la romani, ei au ridicat 
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munte peste munte ca să urce în Olimp. Imensul Atlas (gigantul care ținea 

Pământul pe umerii săi)se cutremură la asaltul lor și cu toate că Zeus aruncă 

asupra lor cu fulgere, zeii nu au fost în stare să-i învingă decât după ce au 

cerut ajutorul unui om muritor, al lui Hercule. 

Schitul Cetățuia. Este un monument cu rezonanță istorică și o mică 

vatră de sihăstrie situat pe piscul Cetățuia, la granița dintre comunele Tisău și 

Măgura. Înainte de construirea bisericii de piatră, cu hramul “Schimbarea la 

Față“ doi călugări, Agaton duhovnic și Iosif Singhelul au ridicat în 1849 o 

cruce de piatră cu inscripție. Luând în considerare inițiativa celor doi călugări 

de a construi aici o biserică,  episcopal Chesarie al Buzăului (1825-1846) 

emite un document, “Așezământul episcopului Chesarie” în care se 

menționează că cei doi monahi să fie lăsați să trăiască fără supărare în chiliile 

făcute de ei, nefiind chemați la ascultări sau supărați în orice chip întrucât ei 

nu deranjează mănăstirea (Ciolanu, n.n.), ba mai mult, ierodiaconul Iosif a 

ajutat mănăstirea cu 4000 de taleri. Documentul menționat vizează pe starețul 

Mănăstirii Ciolanu, Antonie arhimandrit, stareț al acestei mănăstiri în 

perioada 1832-1854, care a încercat să obstrucționeze inițiativa celor doi 

călugări. Este probabil ca aceștia să fi părăsit Mănăstirea Ciolanu și să inițieze 

proiectul construirii unui nou așezământ. Pisania bisericii pomenește că în 

1854, singhelul Iosif cu ucenicii săi, ieromonahii Eftimie și Isidor, ajutați de 

episcopul Buzăului, Filotei, dar și cu ajutorul mai multor credincioși, 

construiesc această biserică numai din piatră pe care au cioplit-o singuri. 

Aminteam că un sprijin substanțial în înălțarea acestei biserici l-a acordat 

Filotei Pârșoi, episcop al Buzăului în perioada 1850-1859. A fost un 

intelectual desăvârșit și a desfășurat o intensă activitate în favoarea Unirii 

Principatelor Române. Prin testament a donat suma de 15.000 de galbeni 

școlii românești din Buzău. Moare la 16 august 1860 și este înmormântat la 

Mănăstirea Ciolanu. Un portret al său se află zugrăvit în biserica Cetățuia. 

Sfințirea bisericii se face în anul 1862, iar zugrăvirea în 1868, cu cheltuiala 

domnitorului Carol al României (1866-1914). Zugrăveala nu a durat prea 

mult datorită umezelii pereților, de aceea s-a făcut o nouă zugrăvire. La 17 

ianuarie 1856, episcopul Filotei dă un ordin prin care admonestează sever pe 

starețul Mănăstirii Ciolanu, Ioanichie arhimandrit (1854-1890) că nu sprijină 

ridicarea bisericii Cetățuia. Ordinul precizează că “…atât din partea 

soborului ca și a cuvioșiei tale se vede o răceală…și o împotrivire la 

săvârșirea acestei întreprinderi (zidirea bisericii Cetățuia)…că s-a făcut 

multă vorbă în lume pentru ridicarea acelei biserici și unii oameni porniți din 

dragoste au contribuit și nu se mai poate a rămâne jos facerea ei”. De aceea 

“să i se însemne un loc unde să pui sfânta biserică, curticica și o grădină 
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pentru legume” și să fie ajutat “cu de-ale mâncării pentru oameni, cu 

legumele trebuincioase ce-i va mai trebui peste cele ce va căpăta și pentru 

darea unui loc ca un pogon tot acolo aproape a face o grădiniță pentru 

legume”. În anul 1867 domnitorul Carol vizitează Mănăstirea Ciolanu și 

Cetățuia în căutarea unui loc pitoresc pentru castel, dar lipsa apei l-a 

determinat să renunțe la ideea de a-l construi aici. În amintirea acestei vizite, 

Carol dăruiește suma de bani necesară pictării bisericii Cetățuia, pictură pe 

care o execută pictorul Gh. M. Tattarescu. Ctitorii au imortalizat acest gest 

nobil al viitorului rege al României pictând în pronaosul bisericii chipul 

acestuia. La scurt timp pictura s-a degradat și s-a simțit nevoia să se facă o 

nouă pictură, parte din ea pe plăci de zinc. Ea a fost realizată de pictorul 

călugăr Eftimie Obrocea de la Mănăstirea Ciolanu, pe cheltuiala a doi 

bucureșteni pioși, Ion și Smaranda Pencovici. Pe boltă se mențin însă scene 

pictate de Gheorghe Tattarescu, iar catapeteasma este sculptată de călugării 

meșteri de la Mănăstirea Ciolanu. La cutremurul din 1940 turla bisericii, 

construită numai din piatră, este amenințată să se prăbușească. Prin străduința 

starețului Nil Beleț se repară biserica și se reconstruiește turla, consolidându-

se cu beton armat; această lucrare s-a realizat din fondurile mănăstirii. Din 

1952 schitul rămâne pustiu, atunci când moare ultimul pustnic stabilit aici. 

După multă vreme de uitare vechiul schit, rămas pustiu a renăscut. În incinta 

acestuia există azi două biserici; cea veche despre care am vorbit și cea nouă 

construită de curând. Noul Paraclis poartă hramul “Nașterea Maicii 

Domnului” și a fost sfințit în anul 2009, pe 6 august. Spațiul este mai mare, 

aici se țin slujbele iar interiorul impresionează prin obiectele din lemn 

sculptat. Din anul 2003 s-au stabilit aici două măicuțe care dau viață locului 

acesta sfințit. În prezent  își duc existența aici, în reculegere și blândă 

rugăciune patru măicuțe care continuă tradiția acestui loc binecuvântat de 

bunul Dumnezeu.  

 

 

 

 

 

 

  



 
Renașterea Buzoiană / Almanah 2022 

 

322 
 

 

Micul antivaccinist 
 

Florentin-Genovel Frăţilă 

 
     Pentru mine, toamna venea odată cu începerea 

grădiniței. În prima sau într-a doua zi, apărea nea Pavel 

adventistu' pe o motocicletă IJ cu ataș. În acel ataș căra 

un pui de căprioară împăiat pe care îl așeza în curte, 

urcându-ne apoi pe fiecare și ne poza. Mi-era și teamă, 

mi-era și milă de bietul pui de căprioară și, îmbufnat, 

abia, abia mă urcam să mă fotografieze. 

     Tot cam la acea vreme, oamenii începeau să tragă 

mustul care dădea în fiert. La noi, tataia se ocupa de 

întreg acest ritual dionisiac. Lângă cada imensă de 

lemn, în dreptul cepului, avea săpată o groapă în care 

fixa hârdăul. Cu un ciocănel lovea lateralele fusului din 

lemn de tei, iar mustul rubiniu țâșnea înspumat direct în gura acelui hârdău. Cum îl 

vedeam acolo, o luam la fugă spre el, strigându-l cât mă țineau puterile: 

     - Breee, tataieee, îmi dai și mie must!? 

Nici nu mă auzea, așa de tare gâlgâia șuvoiul de must care lovea doagele înguste ale 

hârdăului. Abia când ajungeam lângă cadă, după ce mă asiguram temeinic că nu este 

nicio viespe în preajmă, îi ziceam iarăși: 

     - Tataie, breee, îmi dai și mie must? 

     - Cum să nu-ți dau, mă! răspundea el, scufundând paharul sub spuma mustului. Na 

de-aici! zicea apoi, târșăind fundul din sticlă groasă al paharului peste buza rânjită a 

hârdăului. 

     Cum prindeam paharul, micile mele degete deveneau lipicioase instantaneu, dar asta 

nici nu mai conta. Îl duceam numaidecât la gură, sorbind nectarul rubiniu. Ușor înțepat, 

mustul îmi gâdila într-un fel deosebit de plăcut limba. Beam ce beam, și mă opream să 

răsuflu, plescăidu-mi buzele la fel de lipicioase ca degetele. Apoi beam din nou, până la 

fund și, privindu-l recunoscător, îl mai întrebam: 

     - Mai dai, bre, un pahar! 

Încântat de pofta cu care am băut, tataia umplea din nou paharul, întrebând-mă: 

    - Îi bun, mă? Văz că-ți cam place! zâmbea el, servindu-mi al doilea rând.   

    Nici nu mai aveam timp să-i răspund, că din alte două mișcări goleam iarăși paharul, 

căpătând în obraji aceiași tentă rubininie ca a mustului. Abia după ce i-am înapoiat 

paharul, i-am răspuns, luând-o la fugă înspre poartă: 

     - Îi bun, breee! Tare bun! adăugam convins, după ce-mi mai lingeam buzele. 
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    Am ieșit pe drum și nu m-am oprit din fugă până ce l-am ajuns pe taică-miu, în dreptul 

Căminului Cultural. 

    - Unde te duci, tată? îl întreb gâfâind. 

    - Până l-alde domnu' Radu, zise el, trăgând cu poftă dintr-un Carpați. 

    - Merg și eu, spusei imediat, cu gândul că voi căpăta vreo bomboană sau altceva dulce 

de la doamna Rada. 

    O chema de fapt Lili, dar eu îi ziceam Rada derivând numele soțului precum la soțiile 

rușilor. Câteodată îi mai ziceam Tanti Grasa, fiind cea mai grasă femeie pe care o 

văzusem până să o cunosc pe soacră-mea. 

    Domnu Radu și soția sa locuiau chiar în clădirea dispensarului, el fiind felcerul satului. 

Am ținut pasul cu tata și am ajuns numaidecât. Cum am intrat în hol, am strâmbat din 

nas de la izul puternic de medicamente. Ușa farmaciei era deschisă, iar în mijlocul acelei 

încăperi, pe linoleumul verde, se afla o cutie din inox racordată la o priză electrică, din 

care se auzea un fel de bolboroseală. 

     - Eiii, uite cine a venit la noi! strigă doamna Lili, râzând cu o gură până la urechi, în 

timp ce venea spre mine să mă îmbrățișeze. 

     Nu am avut nicio șansă să mă feresc, iar capul îmi fu strivit numaidecât între sânii ei 

imenși. Și ea mirosea tot a medicamente ca și cum ar fi fost o farmacie ambulantă. Când 

deja simțeam că nu mai am aer, spre norocul meu, cutia de inox pe care o auzisem 

bolborosind a început să țiuie asurzitor, iar doamna Lili, doamna Rada,        

    Tanti Grasa (trei femei într-una, la propriu!) m-a eliberat de urgență, fugind spre 

camera alăturată. După ce a scos din priză acea cutie misterioasă din inox, puse mâinile 

în șolduri și începu să strige mai ceva decât o mezzosoprană de prestigiu internațional: 

    -Raduuuuuleeeee! Răduuuuculeeeee!  

    Nici nu îmi revenisem din strânsoarea sânilor imenși, că domnu' Radu deschise brusc 

ușa din partea opusă a holului, trăgându-și halatul alb peste un pulover pe gât. Cu fața 

boțită, pesemne că dormise, și trezit de urletul prelung ca de balenă albastră al neveste-

sii a crezut că are vreo urgență. Se dumiri imediat ce o văzu în dreptul cutiei de inox din 

care ieșeau vălătuci de aburi. 

     Domnu' Radu, ceva mai în vârstă decât tata, era de trei ori mai mic decât nevastă-sa, 

și ca greutate, și ca înălțime. Dând cu ochii de noi, se înveseli instantaneu, scoțând în loc 

de râs niște onomatopee gâjâite cu un puternic accent tabagic. După ce a dat mâna cu 

taică-miu, s-a oprit lângă mine și, la fel de gâjâit, mă întrebă în timp ce mă trăgea cu 

putere de o șuviță de păr de lângă tâmple: 

    - Giani, ce pletos ești! Mă, tu n-ai început grădinița? 

    Mă ustura tâmpla de-mi venea să-i dau brânci, dar mă eliberă mai repede decât mă 

așteptam, slavă Domnului! Nu am apucat să mă bucur, că-mi vârî două degete în dreptul 

nasului și, în timp ce-mi zicea „Bagă nasul aici!”, am simțit cum mi se alungea dureros 

nasul prins în menghina degetelor sale noduroase. 

     - Hai, dragă, c-au fiert astea aici! mă salvă doamna Lili. 

Cu același râs gâjâit, domnu' Radu se îndreptă spre nevastă-sa și, ridicând capacul 

cutiei de inox, mă chemă lângă el: 
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    - Iote ce-am în sterilizator... Mâine vin să vă fac vaccinu'! 

     M-am oprit în prag, cu ochii la acea cutie. Erau mii de ace de seringă din care ieșeau 

aburi. Simțeam că-mi vine rău și m-am sprijinit de tocul ușii. Doamna Rada cotrobăia 

de zor într-un sertar din care scoase ceva și zâmbind-mi languros, veni spre mine: 

     - Uite ce-ți dă tantiii Liliiii! Îi dai un pupic? 

     Ochii mi-au scânteiat instantaneu. Un pachet întreg de mentosane! Nu am stat pe 

gânduri și, hâști, i-am smuls pachetul expus pe pernele umflate ale palmei pe care o 

întinse spre mine și... dus am fost! Prin ușa rămasă deschisă în urma mea, auzeam încă 

râsul gâjâit și tabagic al domnului Radu până am ieșit pe poarta dispensarului. 

    Gâfâind, dar încântat am desfăcut hârtia cerată a pachetului de mentosate luat trofeu 

din mâna gigantei Tanti Grasa. Scăpasem nepupat! Primul mentosan mi se topea în gură 

precum se topea soarele la chindie, undeva după dealurile Grebănului. Când am ajuns 

acasă soarele dispăru, iar eu deja terminasem satisfăcut tot tubul de mentosane, respirația 

mea căpătând prospețimea unui întreg pâlc de pini. 

     Am adormit cu gândul la vaccin. Culcușit cu mâinile sub pernă, aveam în minte 

imaginea cu acele de seringă, iar în urechi îmi răsuna râsul gâjâit al domnului Radu. Îmi 

făcuse de câteva ori injecții și știam cum e. Nu mai voiam să simt acea usturime 

insuportabilă. Clar, nu mă mai duc mâine la grădiniță! Dar ce să zic alor mei? Oricum 

tata știe acum de vaccin. Cred că și mama. 

     Dimineață m-am trezit voios, ca de obicei. Uitasem cu totul de vaccin și abia așteptam 

să ajung la grădiniță. Pe uliță, m-am întâlnit cu Vioară, vecinul meu. Mai mic cu un an, 

era în grupa mijlocie la educatoarea care îmi făcea inima să-mi spargă coșul pieptului, 

soția preotului Jinga. Preoteasa, cum îi spuneam noi. 

     - Băi, vin și io azi pe la voi să-mi facă preoteasa o mașinuță! îi zic încântat lui Vioară. 

     Însă în acea zi, nu am avut parte de mașinuța de plastilină modelată de preoteasă.     

Fiind frumos afară, ne-au scos în curtea grădiniței. Educatoarele ne-au strâns într-un cerc 

imens format din toți cei vreo 50 de copii, câți eram în toate cele trei grupe. Ținându-ne 

de mâini, ne învârteam în acel cerc, cântând în cor: 

Batista-mparfumată/E pusă la o fată!/Și fata la băiat,/Care-i mai curat!//Mi-am pierdut o 

batistuță,/Mă bate mămica,/ Cine are să mi-o deie,/Îi sărut gurița! 

     Dintre zecile de glasuri cristaline sau afon-behăietoare ale colegilor mei, auzeam doar 

glasul suav al preotesei educatoare. Nu știu când, nici cum și nici ce colegă mi-a pus mie 

batistuța la spate. Atunci, pe loc, mi-a încolțit o idee! O să-i dau batista preotesei și ea o 

să mă pupe! De bucuria acestui gând, țopăiam vesel în mijlocul cercului abia așteptând 

să se termine acel cântecel. Cu inima bubuindu-mi până în călcâie, m-am dus direct la 

preoteasa educatoare, întinzându-i nerăbdător batista și stând, cu ochii închiși să mă 

pupe. Și, m-a pupat! De două ori pe obraji și o dată pe frunte. Părul ei mătăsos mirosea 

a lavandă. Simțeam că leșin de fericire și am fugit direct în sala grupei mele. 

     La pauză, mi-am luat gentuța din cuier și am ieșit să mâncăm pachețelul. 

Grădinița funcționa în fosta casă a boierului Soare Mustățea, despre care știam că a 

fost văr primar cu altu-mamaia. Casa naționalizată nu suferise mari modificări 
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arhitecturale, iar intrarea din față se făcea pe niște trepte late pe care eu și vecinul 

Vioară ne mâncam pachețelul. 

     Aveam o gentuță vișinie din carton presat și lăcuit. Închizătoarea acesteia era din 

metal, iar când o închideam făcea un clămpănit fascinant. Întotdeauna când o 

deschideam, o închideam imediat și repetam operațiunea de câteva ori ca să aud acel 

„clanc”. Eram nespus de fericit și simțeam încă buzele preotesii pe obraji. 

     De pe treptele pe care stăteam se vedea întreaga uliță, iar pe când eram pe la al 

patrulea clămpănit al genții, am încremenit... Exact pe sub nucul secular din dreptul 

casei lui nea Melu Moacă, îl văd venind pe domnul Radu! L-am recunoscut după 

basca sa neagră cu moț și după mersul inconfundabil. Avea o alură pe care am văzut-

o, peste decenii, doar la Eustache, cel din desenele animate „Curaj, câinele fricos”. 

Cu o mână fuma, iar în cealaltă îi bălăngănea o geantă paralelipipedică din piele, în 

care sigur se afla cutia de inox cu ace de seringă! 

L-am prins numaidecât pe Vioară de cot și am zis alarmat: 

     - Băă, domnu' Raduuu! 

Mestecând cu poftă, Vioară își îndreptă nedumerit ochii săi cărăbași către mine și 

ridică impasibil din umeri. 

     - Vine să facă vaccinuuu'! 

     - De unde știi, întrebă acesta, mușcând din nou din ce avea în pachețel. 

N-am mai deschis geanta. M-am ridicat, și am pus-o de după gât, răspunzând 

precipitat: 

    - Știu io sigur! 

Apoi, ca să fiu convingător, completez numaidecât: 

    - Chiar de la el! Mi-a zis aseară.... 

     Vioară se ridică și el, cu gura încă plină și cu fața brusc îngălbenită. Din priviri, 

ne-am înțeles că trebuie să fugim. Și-a vârât ce mai avea din pachețel în gentuță, și 

tuleo amândoi spre WC-ul din curtea grădiniței. Știam acolo spărtura prin gard pe 

unde intrau gâștele lui nea Onone. Am ieșit pe o uliță mai dosnică și nu ne-am oprit 

din fugă decât la plantația de duzi, în spatele casei țaței Ioana Țiganca. 

     Ne-am așezat pe buza malului de la Ghiță Zainea, pe unde trecea gârla. După ce 

ne-am liniștit, am mâncat pachețelele, deplin satisfăcuți că am scăpat de vaccin. 

Apoi, de la acea înălțime, am început să aruncăm cu pietre în oglinda cristalină a 

apei. Sub ploaia de pietre, cerul se destrăma în zeci de cercuri concentrice. 

     La un moment dat, l-am zărit pe tata pe cărarea de pe malul opus pe cărarea 

mărginită de plantația de mlajă. Fiind învățător în satul vecin, ne-am dat seama că 

programul de la grădiniță s-a încheiat. Astfel, am zbughit-o amândoi, spre a ajunge 

acasă înaintea lui tata. Și eu, și Vioară purtam  pe chipuri fericirea de a fi scăpat de 

vaccin! 

 
                                                                  *** 
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Istorii buzoiene 

 

Frăţiile de Cruce de la Liceul Hasdeu 
Prof. Ion Costea 

 

 Liviu Cristescu, elev clasa a VIII-a, în 

timpul Statului Naţional Legionar, fusese şeful 

Unităţii F.D.C. (Frăţiile de Cruce) din Liceul 

Hasdeu, unitate formată din 10 membri. Executa 

sarcinile trasate de de Florin Stoian, comandantul 

F.D.C. pe judeţul Buzău: educaţie legionară, 

strângere de cotizaţii, sprijinirea acţiunilor 

formaţiunilor legionare organizate la nivel de 

oraş, educaţie fizică şi paramilitară, răspândirea de 

manifeste etc. 

 Nemulţumit de certurile şi neînţelegerile ce 

aveau loc în unitatea sa, cu aproape o lună înainte 

de Rebeliune, părăsea conducerea unităţii. Nu participă nici la Rebeliunea legionară, 

unde un grup de 100-120 fedecişti intraseră în Palatul Comunal pentru a se alătura 

legionarilor revoltaţi. 

 Între membrii F.D.C. ai Liceului Hasdeu: Simion V., Anton Vasile, 

Diaconescu Stelian (viitorul poet Ion Caraion) ş.a., unii dintre ei îi vom întâlni cu 

activitate ilegală în 1941 şi după. 

 23 ianuarie 1941 însemna înlăturarea de la putere a Mişcării Legionare şi 

scoaterea ei în afara legii. Conducerea Mişcării Legionare nu a renunţat la luptă şi 

şi-a trecut întreaga activitate în subteran. Unitatea F.D.C. începe să se reorganizeze 

subversiv, adoptând noi forme de activitate. 

 Când a fost reorganizată Unitatea F.D.C. - Liceul Hasdeu? 

 Din dosarul de 42 de file înaintat de Poliţia Buzău, pe 31 mai 1941, 

Parchetului Tribunalului Militar C5A Buzău, rezultă că membrii Unităţii F.D.C. din 

Liceul Hasdeu nu şi-au încetat activitatea după Rebeliune: „Aceştia au activat tot 

timpul după rebeliune, strângând fonduri pentru cei din închisori, prin cotizaţii, 

săptămânal şi la sfârşitul lunii”. 

 Unitatea F.D.C., după cum apar în sentinţele date de C.M. C5A Buzău, ar fi 

fost condusă de Liviu Cristescu. El apare în prima poziţie a condamnaţiol fedecişti, 

cu 1 an închisoare corecţională (î.c.). Îl urma, tot cu 1 an î.c., Anton Vasile (la el se 

face precizarea: „pentru colectarea de produse alimentare pentru ajutorul legionar şi 

pentru substituire de persoană”). 

 Poliţia Buzău, în cercetările făcute, în mai 1941, ajunsese la următoarele 

concluzii: Anton Vasile, elev particular, clasa a VIII-a la Liceul Hasdeu, „a 
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întreprins în oraşul Buzău şi Mizil o activitate legionară intensă.” Luase legătura cu 

George Constantinescu, şef al F.D.C. Focşani şi care „avea calitatea de şef de 

organizator al judeţului Buzău, (...) de a organiza unităţi F.D.C. în acest oraş 

[Buzău] şi Mizil”. Anton Vasile reuşise să organizeze câteva unităţi F.D.C.: 

 - la Liceul Comercial Buzău, Ionescu Şt. Radu crease Unitatea „C”. Ionescu 

R. mai îndeplinea şi munca de curier între Anton Vasile şi Unitatea F.D.C. din Mizil; 

 - la Liceul Industrial Mizil, Unitatea F.D.C. era condusă de Lefter Mihai 

(patru membri);  

 - la Liceul Comercial Mizil, Unitatea era condusă de Lefter Mihai (cinci 

membri). 

 Cotizaţiile şi rapoartele de activitate a celor doi şefi F.D.C. din liceele din 

Mizil, ajungeau la Anton V. prin curierul R. Ionescu. La rândul lui, Anton V. le 

prezenta lui G. Constantinescu, F.D.C. Focşani, cu toate activităţile şi rapoartele 

celor patru Unităţi F.D.C. 

 În dosarul înaintat de Poliţia Buzău Parchetului Tribunalului Militar Buzău 

erau trimişi spre judecată, pentru activitate legionară ilegală, şi elevii: Laurenţiu 

Vasile şi Dumitrescu Paul (de la Liceul Comercial Mizil), Potârcă Gh., Mielu Voicu, 

Godeanu V. (de la Liceul Comercial Focşani) şi doamna Ana Şerbănescu „vinovată 

că fără a cunoaşte pe numitul Anton Vasile, a primit un pachet de alimente pentru a 

fi predat elevului Liviu Cristescu, care se află condamnat în Penitenciarul local”. 

 Că L. Cristescu fusese închis în Penitenciarul Buău, aflăm chiar din 

declaraţia sa din 5 noiembrie 1942 dată la Poliţia Buzău. L. Cristescu se afla arestat 

deja din aprilie 1941. Din dosarul Poliţiei Buzău către Parchet nu se spune nimic de 

Anton Vasile că ar fi fost şi el trimis în judecată. Dacă putuse să trimită acel pachet 

deţinutului L. Cristescu, însemna că Anton Vasile era încă liber. Când „Grefa 

Generală” a „Tribunalului Militar C5A Buzău” anunţa în 18 iulie 1941 pedepsele 

date fedeciştilor din Buzău şi Mizil, lista era următoarea: 

 Liviu Cristescu - 1 an î.c., Lefter Mihai - 8 luni î.c., Ionescu Radu - 6 luni 

î.c., Dumitrescu Paul - 6 luni î.c. („pentru colectare”), Ilie Smultea, fără domiciliu, 

în lipsă, pedepsit la 1 an î.c.. 

 Mai fuseseră cercetaţi, unii arestaţi şi alţi fedecişti în cazul Unităţii F.D.C. 

subversive, menţionate mai sus: Straja Victor, Drăgănescu Stelian, Vasilescu 

Laurenţiu (toţi de la L. Teoretic Mizil), Breslaşu Constantin (de la L. Comercial 

Mizil, arestat în aprilie 1941, eliberat apoi, dar chemat la proces spre judecată). 

 Din grupul mare de fedecişti implicaţi în proces, fuseseră achitaţi: 

Manolescu Petre, Vasilescu Laurenţiu, Breslaşu Constantin şi, probabil, alţii. 

 Despre unul dintre tinerii anchetaţi în mai 1941, Breslaşu Constantin, aflăm 

din declaraţia dată în acheta la care era supus în cazul G14 F.D.C. Buzău, din 

noiembrie 1942: „În mai 1941 am fost chemat de către Poliţia Buzău, unde mi s-au 

făcut cercetări. Am fost judecat şi achitat.”  

 De fapt Breslaşu Constantin fusese salvat de la condamnare de declaraţiile 

şefului F.D.C. L. Comercial, Lefter Mihai. 
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 Din „Fişa Personală” a lui Vasilescu Laurenţiu, arestat şi el ca fedecist din 

Mizil, în primăvara anului 1941, Poliţia Buzău trecuse învinuirea: „răspândirea de 

manifeste legionare”, ceea ce însemna că tinerii erau implicaţi în acţiuni legionare. 

 Poliţia Buzău, în anchetele ce le desfăşura în aprilie-mai 1941, reuşise să 

afle (desigur, folosind metode foarte brutale) şi rolul jucat de comandantul Centrului 

F.D.C. Focşani, George Constantinescu. Acesta furnizase Unităţii F.D.C. din Buzău 

şi Mizil ordinele transmise de Comandamentul F.D.C. de prigoană, ordinele proprii. 

Tot el primea rapoartele şi cotizaţiile acestei unităţi, lunar. 

 Concluzia: în primăvara anului 1941, Centrul F.D.C. Focşani avea şi judeţul 

Buzău în subordonarea sa. Despre ce s-a întâmplat cu Centrala Focşani, cu acest 

George Constantinescu - nu avem informaţii. Desigur că Poliţia Buzău şi I.R.P. 

Galaţi au declanşat arestări, anchete, au trimis fedecişti în judecata C.M. Şi cu toate 

acestea, acţiunile de coordonare a activităţilor F.D.C. din câteva judeţe subordonate 

lui au continuat şi în anul 1942. Descoperirea G14 F.D.C. Buzău readucea în atenţi 

Poliţiei, în noiembrie 1942, Centrala F.D.C. Focşani. Declaraţiile făcute de Pavel I. 

îi prezenta ca şefi ai Centralei pe N. Teodor şi T. Cărăşel.  

 Printre primii arestaţi la descoperirea G14 F.D.C. Buzău era şi legionarul 

Liviu Cristescu, bănuit că ar fi activitat şi el în G14. În cele două declaraţii pe caesta 

le dădea Poliţiei Buzău, demonstra că nu era implicat în vreun fel în activitatea 

F.D.C.. Aflăm din ele informaţii importante: recunoştea că fusese comandant al 

Unităţii F.D.C. L. Hasdeu, în timpul Statului Naţional-Legionar; activase clandestin 

în F.D.C. (probabil şi ca şef al F.D.C. Buzău), după Rebeliune, pentru care fusese 

condamnat la 1 an î.c., sub învinuirea „insurecţiune contra siguranţei statului”. 

 Executase pedeapsa în „Penitenciarul Buzău, Ploieşti, Mislea şi Doftana”. 

Pentru comportamentul lui foarte bun, „de perfectă disciplină şi supunere, 

executând muncă brută voluntar la repararea penitenciarului Mislea, distrus de 

cutremur”, de faptul că „nu a mai întreţinut niciun fel de gânduri subversive”, 

Penitenciarul Buzău îl eliberează cu un certificat de bună purtare. 

 În urma demersurilor făcute de avocaţii puşi de părinţii săi (tatăl era profesor 

şi mama învăţătoare), „am iscălit o cerere către Tribunalul Buzău pentru eliberarea 

condiţionată”. Obţinea eliberarea condiţionată cu trei luni mai devreme. 

 Pentru toată această situaţie în care se aflase Liviu Cristescu, tatăl său era 

foarte afectat (fusese exclus din toate din toate şcolile şi-l aştepta şi renegarea). 

Tânărul făcuse o cerere de înrolare voluntară pe front pe care o adresase mareşalului 

Antonescu, o altă cerere o adresase Marelui Stat Major al Armatei - dar fusese 

refuzat. 

 Liviu Cristescu ştia că agenţii Poliţiei îl urmăresc peste tot, de aceea evita să 

se întâlnească cu foştii fedecişti. Ca să pece din Buzău, pentru a merge în câteva 

comune ale judeţului, va solicita permisiunea de a se deplasa, pentru o lună, la 

Lopătari, pentru o jumătate de lună la Vispeşti. Va încerca să lucreze la Fabrica de 

marmeladă din Cărpiniştea, dar după trei zile jandarmii îl vor scoate din muncă. 
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 Arestarea lui Liviu Cristescu din 1 noiembrie 1942 fusese precedată de o 

percheziţie domiciliară căutându-se „corespondenţa şi tipărituri ci caracter 

subversiv”. Percheziţia o făcuse comisarul aj. din Poliţia Buzău, Grigoreanu Teodor. 

 Pavel I., în declaraţia lui din 31 octombrie 1942, prezentase „Unitatea A” 

L. Hasdeu „în reorganizare”. Comisarul Gârjob A., şeful Siguranţei din Poliţia 

Buzău, l-a considerat, un timp, ca şeful Unităţii F.D.C. L. Hasdeu, ca apoi să-şi dea 

seama că această unitate nici nu exista în realitate. 

 Comisarul la chestionat pe Liviu Cristescu despre relaţiile pe care le avusese 

cu Pavel I., dar acesta nu spunea prea multe (îl ştia pe Pavel I. din perioada Statului 

Naţional-Legionar, că de el îi vorbise chiar „chiar Florin Stoian, şeful F.D.C., pe 

atunci, astăzi condamnat la trei ani” închisoare, că acesta îl exclusese „din F.D.C. 

(...) pentru rea purtare”. 

 În cea de a dou declaraţie, din 5 noiembrie 1942, după ce Liviu Cristescu s-

a convins că Pavel I. făcuse mărturisiri grave despre G14, mai adaugă: Pavel I. îl 

căutase şi îi propusese, „apelând la vechile mele sentimente legionare”, să ia 

conducerea Unităţii F.D.C. din L. Hasdeu şi să-şi creeze un grup puternic. Cristescu 

îl refuzase şi acum, şi la ofertele pe care Pavel I. i le făcuse prin scrisorile lăsate în 

cutia poştală. În cea de-a treia scrisoare, Pavel I. îl numea „trădător”, pentru că 

obţinuse permisiunea de deplasare în judeţ şi, deci, avea relaţii bune cu Poliţia. 

 Cu toate că Liviu Cristescu declarase că nu mai era interesat de activităţile 

F.D.C., în cea de-a doua declaraţie scrisă (din 5 noiembrie 1942) ecunoştea că ştia 

de cele două excursii legionare organizate în 1942 de Pavel I. şi că ele aveau ca scop 

modalităţile de reorganizare a Unităţii F.D.C. din judeţul Buzău. 

 Liviu Cristescu, prin această informaţie, se trăda - urmărea activitatea F.D.C. 

din Buzău, avea informaţii serioase despre acţiunile legionare, despre membrii 

F.D.C.! 

 În cel de-al doilea „Proces verbal” al comisarului Gârjob Alex. către I.R.P. 

Galaţi, din 6 noiembrie 1942, după ce prezenta informaţiile date de Liviu Cristescu, 

îl prezenta pe acesta nevinovat, mai ales că, însuşi Pavel I. declarase că Liviu 

Cristescu refuzase orice colaborare cu el. 

 Dacă luăm de bune cele scrise în „Fişa personală” a lui Laurenţiu Vasilescu, 

elev la Liceul Teoretic Mizil (în 1941): „cercetat în luna aprilie 1941, împreună cu 

Liviu Cristescu, Straja Victor, Drăgănescu Stelian, Vasilescu Laurenţiu şi Breslaşu 

Constantin, toţi elevi F.D.C., prin răspândire de manifeste”, deducem că Liviu 

Cristescu nu fusese descoperit ca şef al Unităţii F.D.C. L. Hasdeu (sau posibil şef  al 

F.D.C. Buzău) ci pentru asocierea la organizaţii interzise şi răspândire de manifeste 

politice. Pentru aceste fapte de „acţiune legionară” urma să fie pedepsit conform 

„art. 4, 5 şi 6, Decret 236/1941”. 

 (Din volumul în curs de pregătire „Frăţiile de Cruce” la Buzău) 
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Generali buzoieni, victime ale represiunii comuniste 
 

                                                                                    Prof. Relu Stoica 
       Lovitura de stat de la 23 august 1944, act cu 

implicaţii militare şi politice internaţionale de cea 

mai mare importanţă, a însemnat în plan intern 

deschiderea spre cea mai cruntă dictatură pe care 

avea s-o îndure poporul român. Împusă treptat, cu 

sprijinul trupelor de ocupaţie sovietice, dictatura 

comunistă avea să impună legi proprii care vor 

călca în picioare cel mai important drept al omului, 

libertatea. Cei care nu le-au acceptat sau le-au 

contestat în orice fel, de la simpla părere la acţiunea violentă, au fost pur şi simplu 

călcaţi în picioare. Şi nu numai ei. Comuniştii au avut o teamă teribilă de elitele 

intelectuale, de cei care gândeau, de cei care au avut avere, de cei care au crezut 

într-o altă ideologie decât a lor, de proprii lor „tovarăşi de drum”, de cei care 

credeau că proprietatea privată este pilonul libertăţii individuale, de cei care 

reprezentau credinţa creştină şi, nu în ultimul rând, de cei care luptaseră pentru 

redacerea României Mari în războiul antisovietic.  

       Pe baza principiului stalinist că „cei care nu sunt cu noi sunt împotriva 

noastră” au luat măsuri draconice de distrugere a tuturor celor care nu le 

împărtăşeau ideile. Sute de mii de cetăţeni români au avut de suferit chinuri 

cumplite în sutele de aresturi, penitenciare, lagăre şi colonii de muncă, mulţi fiind 

exterminaţi fizic. Între aceştia s-au numărat şi foarte mulţi militari de carieră, 

cetăţeni ai plaiurilor ce cuprind astăzi judeţul Buzău.  

 

CIUPERCĂ NICOLAE  

S-a născut la 20 aprilie 1882 (alte surse dau data de 23 

aprilie) în oraşul Râmnicu Sărat, fiul lui Gheorghe şi al 

Sandei. A urmat aici şcoala primară şi cursul inferior al 

liceului, după care a urmat cursul superior al liceului la 

Şcoala fiilor de ofiţeri din Iaşi, apoi Şcoala militară pentru 

ofiţeri activi de infanterie şi cavalerie din Bucureşti (1900-

1902), pe care a absolvit-o ca şef de promoţie, şi Şcoala 

Superioară de Război din Paris.  
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     A avut o carieră militară de excepţie: sublocotenent (1902), locotenent (1907), 

căpitan (1911), maior (1916), locotenent-colonel (1917), colonel (1920), general 

de brigadă (1930), general de divizie (1937), general de corp de armată (1941).        

     A participat la Al Doilea Război Balcanic (1913), Războiul de Întregire 

(1916-1919), Al Doilea Război Mondial (1941), luând parte la dezrobirea 

Basarabiei în calitate de comandant al Armatei a IV-a. A deţinut pentru puţin 

timp funcţia de Ministru de Război (14 oct. 1938-31 ian. 1939). După eliberarea 

Basarabiei a demisionat de la comanda Armatei a IV-a, la 9 septembrie 1941, 

nefiind de acord cu Antonescu pentru continuarea războiului dincolo de Nistru. 

El i-a spus conducătorului statului: "Măi Ioane, noi nu avem ce căuta în Rusia. 

Ne-am luat înapoi moşia noastră, furată de sovietici şi cu asta gata. Să procedăm 

şi noi cum a procedat ţăranul nostru întotdeauna. După ce a alungat animalele 

străine ce intraseră pe ogorul lui, gata, şi-a văzut de treburile din propria lui 

gospodărie. Dar nu m-a ascultat..." 

     A primit mai multe ordine, medalii şi decoraţii româneşti şi străine pentru 

activitatea sa militară: Medalia "Bărbăţie şi Credinţă"  clasa a II-a  (1914),  

“Steaua României cu spade în gradul de cavaler" (1917), “Coroana României” în 

gradul de Ofiţer (1917), Croix de Guerre (1918), Ordinul imperial rus “Sfânta 

Ana” clasa a II-a cu săbii (1917), Ordinul "Polonia Restituta" în gradul de 

Comandor (1924), “Steaua României” în gradul de Comandor cu însemnele de 

pace (1934), Ordinul “Coroana României” în grad de Mare Cruce (1940), 

Ordinul “Mihai Viteazul" clasa a III-a (1941), "Coroana României” cu spade" în 

grad de Mare Cruce cu Panglici de Virtute Militară (1942). A fost un “ofiţer 

capabil, laborios şi conştiincios”, “inteligent şi cu o judecată admirabilă”, 

“demn cu superiorii şi părintesc cu inferiorii”. 

     Devenit indezirabil comuniştilor, a fost arestat la data de 12 septembrie 1948 

(alte surse dau data de 21 aprilie 1948) pentru acuzaţia de „complot şi uneltire 

contra ordinii sociale”, pentru că s-a alăturat grupării anticomuniste „Graiul 

Sângelui” în 1946. Organizaţia “Graiul sângelui” a luat fiinţa la iniţiativa lui Ion 

Vulcănescu, în 1944, şi cuprindea militari deblocaţi conduşi de generali. 

Generalul Nicolae Ciupercă a fost încarcerat în celula numărul 8, la data de 31 

decembrie 1948, la Jilava. A decedat la data de 25 mai 1950 în spitalul central 

nr. 1 al Penitenciarului Văcăreşti, urmare a anchetei şi regimului nemilos, fiind 

bolnav de “scleroză cerebrală, sindromul Parkinson, miocardită şi azotemie”, 

cum i s-a comunicat soţiei. 
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MARINESCU GHEORGHE 

       S-a născut la 16 noiembrie 1891 (alte surse dau anul 1893) 

în comuna Cotorca, azi în componenţa comunei Glodeanu 

Siliştea, judeţul Buzău, fiul preotului şi învăţătorului Dobre 

Marinescu şi al Constandinei. A absolvit şcoala din sat, Liceul 

“Al. Haşdeu” Buzău, apoi a urmat o carieră militară după ce a 

urmat mai multe şcoli de profil: Şcoala Pregătitoare de Ofiţeri 

de Artilerie (1912), Şcoala Specială de Artilerie (1914), Şcoala 

de Observatori Aerieni (1916), Şcoala Superioară de Război 

(1921), Şcoala Militară de la Cazaux din Franţa (1926), având 

pe rand gradul de sublocotenent (1912), locotenent (1915), căpitan (1917), maior 

(1925), locotenent-colonel (1930), colonel (...), general de brigadă (1941), general de 

divizie (…). A fost  secretar general al Ministerului Aerului, comandant al apărării 

antiaeriene a trupelor de operaţii de pe lângă Marele Cartier General, comandant al 

artileriei antiaeriene române. A luat parte la Al Doilea Război Balcanic (1913), 

Războiul de Întregire (1916-1919) şi Al Doilea Război Mondial (1941-1944).  La 23 

august 1945 a refuzat să defileze cu trupele de artilerie antiaeriană în faţa 

conducătorilor  comunişti. Ca urmare a fost îndepăratat din armată prin trecerea sa în 

rezervă (1945). La 13 octombrie 1950 a fost arestat de Securitate şi la 28 aprilie 1951 

a fost condamnat la 25 de ani muncă silnică pentru “înaltă trădare”, din care a executat 

14 ani în penitenciarele de la Jilava, Aiud, Piteşti şi Gherla, fiind eliberat la 2 august 

1964. A murit la 26 august 1989. 
  
NICOLICI ALEXANDRU  

     S-a născut la 19 februarie 1892 în Bucureşti, fiul lui 

Ştefan şi al Mariei. A obţinut o licenţă în Drept, apoi a avut 

o carieră militară până la gradul de general de brigadă. A 

luat parte la Campania din Răsărit împotriva Uniunii 

Sovietice, fiind comandantul Regimentului 7 Artilerie 

Buzău (1939-1942), Brigăzii 15 Artilerie (1942-1944) şi Diviziei 8 Infanterie 

instrucţie (7 mai – 20 octombrie 1944). În octombrie 1944 a fost pus în retragere. 

A fost numit prefect al judeţului Buzău, în locul lui Ştefan Uţan, între 31 

octombrie – 4 decembrie 1944, în timpul guvernelor Constantin Sănătescu (23 

aug.- 3 nov. 1944; 4 nov. 5 dec. 1944), dar nemaifiind agreat de către sovietici, 

a fost înlăturat şi înlocuit cu generalul (r) Emil Procopiescu. În Buzău a locuit pe 

strada Horticolei nr. 29. A făcut parte un timp din Partidul Naţional Ţărănesc. 
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Căsătorit cu Maria Mariuţeanu de care a divorţat. A avut doi copii. La 16 martie 

1948 a fost arestat în legătură cu organizaţia anticomunistă „Pajura Neagră” şi 

condamnat la doi ani închisoare pentru „omisiune de denuţ”. În anul 1952 a fost 

arestat din nou şi condamnat la 24 de luni detenţie pentru „colportarea de 

zvonuri”, fiind deţinut la Râmnicu Sărat şi a murit la Poarta Albă, la 20 ianuarie 

1953. 
 
STEHAN ALEXANDRU 

     S-a născut la 17 septembrie 1897 în oraşul Râmnicu 

Sărat, fiul lui Gheorghe şi al Alexandrinei. A urmat clasele 

primare în oraşul natal, liceul la Bucureşti şi la Râmnicu 

Sărat, absolvit în 1916, după care a urmat Şcoala militară de 

ofiţeri de infanterie Bucureşti, obţinând gradul de 

locotenent (1917), după care a urcat până la gradul de 

general-maior (1946). A participat la Al Doilea Război 

Mondial, atât pe frontal de Est cât şi pe cel din Vest. A fost 

decorat cu “Virtutea militară” şi Ordinul “Coroana 

României”, refuzând decoraţiile germane. În anul 1949 a fost îndepărtat din 

armată, I s-au confiscate bunurile şi i s-a fixat domiciliu obligatoriu la Sfântul 

Gheorghe, unde a locuit în str. Cânepei nr. 41, şi nu la Miercurea Ciuc cum afirmă 

Valeriu Nicolescu. În 1952 a fost arestat şi condamnat la 12 luni muncă forţată 

pentru că “s-a manifestat duşmănos faţă de reforma bănească” şi a fost trimis în 

colonia de muncă Galeş, de unde a fost eliberat în 1953. apoi a fost trimis cu 

familia cu domiciliu forţat la Miercurea Ciuc. A revenit în judeţul Buzău în 1964, 

când i s-au recunoscut dreptul la pensie şi gradul militar. 

 

TRESTIOREANU CONSTANTIN 

     S-a născut la 18 iulie 1891 în comuna Trestioara, azi în 

componenţa comunei Chiliile, judeţul  Buzău, fiul lui Toma 

şi al Alexandrinei, ţărani. A absolvit şcoala primară din sat, 

gimnaziul la Şcoala „Dionisie Episcopul” şi liceul „Al. 

Haşdeu” din Buzău (1909), Şcoala Militară de Ofiţeri de 

Artilerie, Geniu şi Marină (1911),  Şcoala de Trageri 

Artilerie Chişinău (1918), Şcoala de Trageri Artilerie 

Oradea (1919) şi Şcoala Superioară de Război (1923). S-a 

căsătorit de două ori, prima dată în 1913 cu Margareta Mititelu din Odobeşti, şi 
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a doua oară în 1931 cu Elena Găinescu din Bucureşti. A avut domiciliul stabil în 

Bucureşti, strada Alexandru Donici nr. 36. A avut o prestigioasă carieră militară: 

sublocotenent (1911), locotenent (1914), căpitan (1917), maior (1920), 

locotenent-colonel (1929), colonel (1935), general de brigadă (1941), general de 

divizie (1944). A participat la Al Doilea Război Balcanic, la Primul Război 

Mondial şi la Al Doilea Război Mondial unde s-a acoperit de glorie şi a comandat 

mari unităţi militare. A fost decorat cu mai multe ordine şi decoraţii, între care 

amintim Ordinul „Steaua României” cu spade, clasa a V-a, „Coroana României” 

cu spade şi panglică de virtute militară, Ordinul „Mihai Viteazul” clasa a III-a, 

„Vulturul german” clasa a II-a. În 1944 a fost trecut în rezervă. La 20 octombrie 

1944 a fost arestat pentru „crime de război” şi Tribunalul Poporului din Bucureşti 

l-a condamnat la moarte, degradare şi pierderea drepturilor civile pentru 

„represiunile de la Odessa”, prin sentinţa din 22 mai 1945. Pedeapsa i-a fost 

comutată la 12 ani şi şase luni temniţă grea în 1946. A fost deţinut la 

penitenciarele Aiud, Craiova şi Gherla. A fost eliberat prin graţiere, la 25 aprilie 

1956 în baza Decretului 421/1956. A murit la Bucureşti, la 26 ianuarie 1983, la 

vârsta de 92 de ani. 

 

VOICU MIHAIL  

     S-a născut la 2 februarie 1890, în satul Marginea de Jos, fostul judeţ Buzău, 

azi în comuna Jugureni, judeţul Prahova. A urmat Şcoala de Ofiţeri de Artilerie, 

Geniu şi Marină (1910-1912); Şcoala Superioară de Război (1919-1921). A 

obţinut gradele militare de:sublocotenent (1912), locotenent (1915), căpitan 

(1917), maior (1920), locotenent-colonel (1930), colonel (1936), general de 

brigadă (1943), general de divizie (1946) şi a avut mai multe funcţii militare. A 

participat la campania din 1913 şi la cele două războaie mondiale. A fost trecut 

în rezervă şi apoi a fost arestat şi a fost condamnat la închisoare. A încetat din 

viaţă în penitenciarul Gherla, la data de 17 august 1961. 

 

 

 

 

 








