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Trebuie să tindem mereu spre realizarea ideii de 
bine, generozitate şi frumuseţe, nici o operă 
literară nu poate trăi fără ele. Puterea pe care 
Dumnezeu ne-a dat-o trebuie s-o întrebuinţăm 
bine, încât în urma noastră arta să devină mai 
bogată şi oamenii mai buni.  

MAGDA ISANOS
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MAGDA ISANOS 
 
 

 
 

ÎN PĂDURILE ŢĂRII MELE 
 
 
În pădurile ţării mele, 
trăieşte balaurul, 
care ne-nghite fierul, argintul, 
grâul şi aurul. 
 
În aurie câmpie, 
mulţi l-au pândit să iasă, 
dar el şade ascuns în casă, 
încolăcit pe-un divan de mătasă. 
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Când cântă-ntâia oară cocoşii 
sub streşina lui, 
el întinde douăsprezece gâturi gălbui 
spre douăsprezece perni roşii. 
 
Când se-ntoarce prin somn şi se clatină, 
i se văd, cât palma, solzii de platină. 
Şi are, grosul balaur, 
pe câte labe, inele de aur? 
 

* 
 
Doarme balaurul. 
Mistuie pânea, argintul şi aurul. 
Numai câteodată tresare, 
când, jos, ţara geme prea tare. 
 
Mulţi viteji de demult 
s-au furişat acolo, să-l scapete. 
Să-l suliţeze cu suliţa, 
să-i reteze măcar unul din capete. 
 
A sărăcit, fiara, 
munţii şi ţara. 
Haiducilor şi pandurilor 
le putrezesc ciolanele-n fundul pădurilor. 
 
Te-aşteaptă murgul, gata de ducă. 
I-am dat jăratec şi miez  de nucă. 
I-am gătit cu panglici frâurile, 
să sară munţii şi râurile. 
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Ţi-am gătit suliţa cu urmuz şi beteală. 
Ţi-am pus la piept, sub căptuşeală, 
trei fire dintr-o perie, 
gurile munţilor să nu te sperie. 
 
De-i cădea, iubitule, sub streşina lui, 
sugrumat de labe gălbui, 
norodul cu flamuri şi sfeşnice 
te va-ngropa-n legendele veşnice. 

 
 

***
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EUSEBIU CAMILAR 
 
 

 
 
 
 

ÎN ACEEAŞI CLIPĂ 
 
(Ştire din ziarul „Iaşul” No. 27, Sâmbătă, 30 aprilie, 1938: 

„Un tânăr tăiat de trenul Iaşi-Chişinău.  
Eri, pe la ora 2 jum. trenul de persoane Chişinău-Iaşi a 

surprins pe linie un tânăr care a fost tăiat în două. Mecanicul 
a dat semnalul, dar distanţa dintre nefericita victimă şi tren 
fiind prea mică, el n’a putut opri locomotiva decât după ce 
roţile masacrase nefericita victimă. Identitatea celui omorât 
n’a fost încă stabilită.”) 

* 
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ÎN ACEEAŞI CLIPĂ... 

 
Oamenii au o idee vagă despre ceea ce ei numesc clipă. 

Dar s’a întâmplat odată (foarte demult) că unul din ei a căpătat 
puterea dumnezeiască de a fi în acelaşi timp în mai multe 
locuri. 

Lucrurile se petreceau într’o primăvară. Şi omul acela 
văzu cât de bogată e clipa. Pomii înfloreau şi totodată nişte 
case îşi pierdeau grinzile putrede de lemn. Clipa era 
pretutindeni; ea făcea să zburde mieii în jurul lăţoaselor lor 
mame, să se dărâme un mal de lut peste o fată tânără care-şi 
aştepta iubitul, să se reverse undeva foarte departe un râu, şi 
sus unde încep ţările de gheaţă pornea spre ţări necunoscute un 
iceberg. Clipa era cu unii răutăcioasă, cu unii bună. Doi tineri 
traversau o provincie într’un tren oarecare şi pe cât de puţini 
bani aveau în buzunar, tot pe-atât de multe planuri fluturau în 
jurul frunţilor lor odată cu părul. 

Însă iată că s-apropie de calea ferată un om, sunt multe 
zile de când n’a mâncat, şi faţa şi hainele lui au culoarea 
neplăcută a sărăciei. Locomotiva s’apropie. Şi unul din cei doi 
tineri spune celuilalt: „am citit o poezie frumoasă; e vorba 
acolo despre pitorescul acestei ţări unde civilizaţia n’a distrus 
bordeele dărăpănate...” 

Chiar atunci oamenii sar la geamuri şi vagoanele se 
sgudue puţin. Se văd numai două picioare încălţate cu pantofi 
galbeni, şi multe feţe îngrozite. 

― Un om s’a aruncat sub tren... 
„Poate îi era foame”, spun unii, „poate era beat”, spun 

alţii. Clipa aleargă printre roţile negre încă pline de sânge. 
Râde şi uită. Îşi aduce aminte că mai sunt pomi care trebuesc 
înfloriţi. Şi iat-o, fluturând prin copaci: câmpul e cu totul 
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liniştit, un bou priveşte cu nedumerire trenul şi câteva 
drăgălaşe dudui îşi aduc aminte c’ar trebui să plângă.  

...Omul cu pantofi galbeni şade cu faţa spre cer şi 
zâmbeşte. El nu mai are piept, nici mâni. Aproape caraghioase 
sunt picioarele lui întregi. Pe vremuri el ceruse într’adevăr mila 
oamenilor, însă uşile se închideau repede şi mâinile se 
deschideau greu. Dacă a furat de câteva ori, nu s’a înstărit. 
Oamenii aveau ochii atât de reci când îl priveau încât a trebuit 
să-i uite cumva. 

Poate îi era foame, poate era beat... când a venit să se 
culce acolo sub roţi. Drăgălaşele dudui nu-şi aduceau aminte că 
l’au gonit de la poarta lor; însă el nu se mai gândea la asta. Faţa 
lui de culoarea neplăcută a sărăciei, pentru prima oară zâmbea.  

Pentru ce? 
Sufletul lui în cea dintâi etapă a drumului spre cer văzuse 

cât de frumos înfloresc pomii şi se întorsese spre trupul cu care 
fusese mult timp tovarăş să-i dea ceea ce nu-i putuse da 
altădată: surâsul. Omul tăiat de tren zâmbea cerului. Greutatea 
lutului l-a eliberat pentru totdeauna. 

Scriu aceste rânduri nu pentru literaturizarea unui fapt 
divers, ci pentru toţi acei dintre oameni care plâng după 
consumarea unui fapt, stropit din abundenţă cu sânge cald; 
pentru acei dintre noi care atunci când ni se întinde o mână 
tremurătoare de foame şi frig, întorcându-ne repede capul, ne 
strângem mai adânc în carapacea egoismului. Există sub noi o 
lume, o imensă lume de chipuri sumbre pentru care mirajul 
zilei de mâine e un coşmar groaznic, de a cărui spaimă robii 
acelei lumi caută căldura confratelui Om privilegiat de 
orânduielile pământului. Dar nu. Uşile calde prea arareori se 
deschid, prea arareori masa fericitului întru avuţiile pământului 
ospătează pe cei pentru care o masă îndestulătoare, o haină 
caldă sunt la o altitudine inaccesibilă. 
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Sinucigaşul de sub roţile trenului, evadând de sub ceruri, 
n’a fugit de silnicia pământului, ci de silnicia noastră, a fraţilor 
lui. Există legende cu fetiţe de pădurar arătând drumul spre târg 
fetiţei boerului; există nu legende ci realităţi cu pustnici 
coborâtori din mari mărimi omeneşti – îngropaţi între 
rădăcinile singurătăţilor, fugiţi de răutatea clanului lor, pentru a 
arunca din înălţimile solitudinii lor depline lumina fără început 
şi fără sfârşit. Nimic şi nimeni n’a putut strica orânduielile 
răului acumulat generaţie cu generaţie. 

Iisus a venit o singură dată. Săracii lui îl caută mereu în 
mine, în d-ta, iar noi ne amintim miraţi despre un Fiu al 
Omului rămas undeva la început de veac. 

Tămâiem şi candelăm reminiscenţele. Realitatea cere 
fapte. Omul de sub roţile trenului a cerut fapta unuia dintre noi. 
 
 

EUSEBIU CAMILAR, articol publicat în ziarul „Iaşul”, 
no. 28, duminică 1 mai 1938 
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FEREASTRA SPRE CER 
 
 
DORU DAVIDOVICI 
(n. 6 iulie 1945 – d. 20 aprilie 1989)  

 

 

 
Biografie 
Locotenent colonel aviator, absolvent al Şcolii Superioare de 

Ofiţeri Activi de Aviaţie în anul 1967 cu gradul de locotenent şi al 
Academiei Militare în perioada 1977 – 1979,  a fost pilot, comandant 
de patrulă şi de escadrilă în Regimentul 86 Aviaţie Vânătoare, 
inspector pentru aviaţia de vânătoare în Comandamentul Aviaţiei 
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Militare între 1981 - 1986 şi instructor cu întrebuinţarea în luptă a 
aviaţiei în Regimentul 86 Aviaţie Vânătoare în perioada 1986 - 1989. 

În cartea Lumi galactice (titlu original Colegii mei din neştiut), 
dezvoltă într-un stil propriu şi cu o competenţă conferită de profesia 
sa de pilot militar, o serie de teorii asupra probabilităţilor şi 
implicaţiilor existenţei civilizaţiilor extraterestre. Prin această carte 
şi-a arătat o altă faţă, aceea de cercetător împătimit al teoriilor despre 
lumi paralele şi al fenomenului OZN. O confirmare în acest sens sunt 
şi discuţiile pe această temă pe care le-a avut cu bunul său prieten 
Dumitru Prunariu. 
În după-amiaza zilei de  20 aprilie 1989, Doru Davidovici a zburat 
pentru ultima oară. În al şaselea zbor din acea zi, avionul MIG-21, 
pilotat împreună cu elevul său, locotenentul major Dumitru Petra, s-a 
prăbuşit de la 1.000 de metri, din motive necunoscute, la revenirea 
dintr-un zbor de antrenament. 
 

Operă 
– Caii de la Voroneţ (Ed. Eminescu, Bucureşti, 1973) - Premiul  

I la Concursul pentru debut al Ed. Eminescu (1973)  
– Ultima aventură a lui Nat Pinkerton (Ed. Eminescu,  

Bucureşti, 1975) 
– Insula nevăzută, 1976, 
– Intrarea actorilor, 1977 
– Zeiţa de oricalc, 1977  
– Celula de alarmă,  1979 
– Culoarea cerului,  1981 
– Aripi de argint,  1983 
– Lumi galactice, 1986, cu titlu iniţial Colegii mei din neştiut;  

ediţia a II-a, 1992 
– V de la Victorie, 1987 
– Ridică-te şi mergi,  1991 
– Dezminţire la Mit, 1991  
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Pe o piatră încălzită de soare 
 
 
Mai bine aşează-te strâmb pe o piatră încălzită de soare 
şi judecă-mă drept. 
Nu încerca să fii prea înţelept 
Mai bine decât binele, binelui strică 
şi orice lucru judecat în pripă 
Se-ntoarce împotrivă-ţi. 
Eşti încă prea crud să ştii ce e de ştiut, 
Ce se întâmplă, şi cum se întâmplă, 
Apa din alţii cât e de adâncă 
Vârtejul nebun cât e de nebun, 
Cum vine pârjolul, cum lasă doar scrum, 
Cum trebuie din scrum să renaşti, pocăit 
şi iar te întorci de unde ai pornit. 
Când trebuie să uiţi, sau să-ţi aminteşti 
Când trebuie să ierţi, sau să pedepseşti 
Trecând peste tine. 
Când singur rămâi, până unde să ajungi 
Când spui ce ai de spus, sau când praf să arunci 
În ochi de prieten, de părinţi, de soţie – 
Ce ţii pentru tine, ce alţii să ştie 
Ce-i bun şi ce-i rău, eterna problemă. 
Să poţi rezolva savanta dilemă 
În care, 
Prin legile firii, atât de încurcate, 
Pe rând şi deodată, cu toţii au dreptate. 
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Cu omul din tine, pustiit, fărâmat 
Să poţi să te scoli de nimic rezemat, 
Doar de omul din tine - care încă rezistă. 
Să poţi să prefaci în surâs ziua tristă 
Să treci marea-not, chiar de nu ştii să-noţi 
Când pleci, să nu laşi doar urme de roţi. 
... şi eu aş vrea să fiu turnat 
În bronzul tare şi durabil 
Ce corespunde admirabil 
Solidului portret de tată 
Din mintea ta întortocheată... 
.............................. 
Hai, dă-te jos de pe piatră... 
 
 
 
Fii atent 
 
Fii atent, 
Fii atent cum te dai, 
Niciodată de tot. 
Păstrează ceva, de o parte pus bine 
Doar pentru tine. 
O carte, un crez, un cuvânt 
Ca un borcan cu dulceaţă, ascuns de bunica-n cămară. 
Locul unde revii fără să doară 
Numai al tău, tăinuit, 
În care poţi dormi liniştit, cu tine împăcat 
somn adânc, legănat 
Şi unde poţi fi pe rând sau deodată 
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Pirat 
     Aviator 
         Pompier 
Şi axa de roată dinţată. 
Fii atent cui te dai, 
Deschide ochii larg, priveşte în jur 
S-a cam perimat noţiunea de "pur" 
În secolul nostru motorizat... 
Suntem alţii 
De noi înşine puţin depăşiţi, 
De noi înşine puţin înspăimântaţi şi siliţi 
Să facem totdeauna ce-am vrea. 
Oamenii nu sunt teribili de buni, nu sunt nici răi, 
Oamenii-s oameni 
Crede doar în ochii deschişi mai larg ca ai tăi. 
Oricum ar fi... 
E păcat pentru noi 
          Să risipim 
          orzul pe gâşte 
         şi pâinea albă pe oi 
(Ultima fărâmă, ştii bine 
Niciodată n-o păstrezi pentru tine 
Totdeauna e altul care are nevoie mai mare 
Face parte din a fi tare). 
Fii atent cum te dai, fii atent cui te dai 
Oamenii nu-s buni, nu sunt nici răi, 
Oamenii-s oameni 
Crede doar în ochii mai larg deschişi ca ai tăi. 
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De ce 
 
Nu cresc copaci şi flori pe muntele de sare? 
Cum iese apa din pământ? 
Cum iese soarele din mare? 
Ce-nseamnă ”să mă credeţi pe cuvânt?” 
 
Cum iese planta din sămânţă? 
Stejarul dintr-o ghind-atât de mică?  
Când eraţi mici, vă atingea bunica?  
Ce poate să-i provoace unui tată frică?  
 
Unde-i cişmeaua de la care curge lapte? 
Cum se cuprind tablourile-n ramă?  
Cum zboară un elicopter? 
Cum iese un copil din mamă? 
 
De ce e dudul plin de dude negre? 
De ce e corcoduşul plin de spini?  
Cum se imprimă vocile pe bandă? 
Rechinii pui sunt pui, sau tot rechini?  
 
Când un avion în aer explodează, 
Și arde, ce se-ntâmplă cu pilotul?  
De ce pe cer sunt stele numai noaptea? 
De ce copiii vor să ştie totul?  
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Pentru Pisica 
 
Plecarea în care rămâi, cea mai tristă plecare.  
Nu ajungi nicăieri înainte şi privind înapoi 
Plecând pe veci miercuri şi întorcându-te joi 
Ca un vapor uitându-şi parâma legată la chei 
Lucrurile sunt aşa cum sunt ele, nu cum vrei să le iei. 
Învaţă când se trânteşte o uşă, chiar dacă-ţi pierzi mâna în ea. 
E mult mai bine aşa 
Decât o uşă întredeschisă, prin care trece un curent de aer 
subţire 
Înroşindu-ţi nasul 
Lăcrimându-ţi ochii 
Şi schimbând întreaga ta fire 
(Neîmblânzită). 
Răsuceşte-te brusc şi du-te călcând apăsat cu un zâmbet pe 
faţă, 
Chiar dacă fiece pas te costă un an ori doi ani de viaţă, 
Învaţă să fii faţă de tine însuţi cinstit 
Face parte din lucrurile de neclintit, 
Chiar între munţii care se bat cap în cap. 
Mâna întinsă nu se refuză, ştii bine, 
Dar, înainte de a strânge o mână întinsă, întoarce-te-n tine, 
Priveşte 
   Cântăreşte 
      Gândeşte 
O legătură nicicând începută mai uşor se sfârşeşte, 
Chiar dacă doare. 
Orice mână întinsă şi strânsă e un pact încheiat. 
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Pentru mult timp. 
(Uneori, pentru personala vecie.) 
Totdeauna se ştie 
Cum începe dragostea sau o prietenie, 
Cum se termină - e mai greu de aflat. 
Un lucru e sigur: să pleci atunci când e de plecat, 
Fără să priveşti înapoi, 
Din nou singur cu tine. 

… Aţi fost doi. 
 
 
 
Plecarea băiatului 
 
Pe urmă, să ştii, 
Nu toate lucrurile sunt ceea ce par ele a fi. 
Nu tot ceea ce zboară e bun de gătit 
Nici soarele în jurul pământului nu-i învârtit 
Deşi aşa s-ar părea... 
Râmele sunt doar o parte din ce vezi umblând în noroi, 
Exista animale care veghează pe-un morman de gunoi 
Ca pe un soclu firesc 
De exemplu: falnicul vultur regesc. 
Leul înghite cadavre, iar tigrul, pe-nnoptate, 
Se ocupa de afaceri vărgate, nu tocmai curate. 
Huiduită e hiena: că-i urâtă şi tristă 
Că-i lăcrimează ochii; 
Îşi şterge nasul fără batistă 
Şi priveşte furiş. 
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Asta se potriveşte şi pentru mormanul de solzi din păpuriş 
Vestitul Ale-Croco, din cântecul cu Drili. 
Dar, să lăsăm hienele şi crocodilii 
 - Oficialii proscrişi -  
Şi să venim mai aproape de noi: 
După ce vei pricepe 
Că lupul e bun pentru ai lui şi rău pentru oi, 
După ce o să-ţi dai seama că sunt lucruri care se fac doar în doi 
Pentru că - simplu - aşa suntem construiţi. 
Ori, dimpotrivă, 
După ce o să ştii 
Cât, unde şi când singur să fii 
Uneori, doar singur răzbeşti sau te răzbeşti, 
Doar singur afli 
În ce să crezi, de ce să te-ndoieşti... 
Şi încă 
După ce o să vezi marea din tine cât e de adâncă 
Muntele mândru cât e din lut şi cât e din stâncă, 
După ce o să afli - poate plângând 
(Sunt lucruri pe care le înveţi doar peste tine trecând) – 
Ce medicament bun e strânsul din dinţi, 
Datul capului de pereţi 
Şi datul vinei pe părinţi, 
După ce o să ştii cum se strâng pumnii în buzunare, 
Doar atunci să te gândeşti la plecare. 
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Prăbuşirea lui Icar 
                             (Bruegel, III) 
 
 
Întâi, nimeni n-a observat nimic... 
Plugarul întorcea brazdele gândind la pâinea cea de toate zilele, 
Micul cioban privea atent la cer, încercând să vadă stelele, 
Bătrânul câine dormita; îl adormise pacea zilei, fireşte, 
Iar pescarul aştepta cu undiţa-n apă; 
Pescarul dorea numai peşte. 
Şi doar marinarii de pe corabia care trecea prin strâmtoare, 
Întorcându-se dintr-o lungă călătorie pe mare, 
Doar ei, obişnuiţi cu şoaptele undelor, numai lor 
parcă... 
          li s-a părut... 
                câteva pene învârtejite 
Câteva cercuri pe faţa apei, iute de valuri strivite, 
Parcă cineva a strigat, parcă cerul sau marea 
Şi ziua... cum i s-a întunecat lumina plină, strălucitoare.  
Aici, în tabloul ăsta liniştit şi curat e cineva care moare? 
Nu se vorbeşte de moarte în culorile limpezi ce Bruegel pe 
pânza le-a-ntins. 
...................................................... 
A fulgerat însă zarea, a clipit şi s-a stins. 
 
 
                   Din volumul postum Dezminţire la mit, 1991,  

Editura Labirint, Bucureşti 
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FEREASTRA CU INVITAŢI 
 
 
 

  
 
 

LUCIAN VASILESCU  
          sau VICTORIA POEZIEI 

 
 

Lucian Vasilescu s-a născut la Ploieşti, la 23 octombrie 
1958. Este poet şi jurnalist. În prezent, editor la publicaţia 
culturală Ziarul de Duminică. A publicat volumele: O mie nouă 
sute nouăzeci şi doi – sisteme de supravieţuire (în colaborare 
cu Florin Toma), Ed. Mediaprint, 1992 (carte de dialoguri cu 
33 de personalităţi ale vieţii politice şi culturale româneşti); 
Evenimentul zilei – un poem văzut de Lucian Vasilescu, Ed. 
Nemira, 1995 (premiul pentru debut al Asociaţiei Scriitorilor 
din Bucureşti); Ingineria poemului de dragoste, Ed. Albatros, 
1996 (Marele Premiu al Festivalului Internaţional de Poezie de 
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la Sighetul Marmaţiei şi premiul Asociaţiei Scriitorilor din 
Bucureşti); Sanatoriul de boli discrete, Ed. Cartea 
Românească, 1996 (volum apărut în cadrul primei serii a 
colecţiei „Poeţii oraşului Bucureşti”, premiul Asociaţiei 
Scriitorilor din Bucureşti); Manualul de literatură (în 
colaborare cu Daniel Bănulescu, Mihail Gălăţanu, Ioan Es. 
Pop, Cristian Popescu, Nicolae Ţone, Floarea Ţuţuianu), Ed. 
Vinea, 2004 (premiul revistei Poesis pentru ediţie de poezie 
acordat editurii Vinea); Confort 2 îmbunătăţit (în colaborare cu 
Ioan Es. Pop), Ed. Redacţiei Publicaţiilor pentru Străinătate, 
Bucureşti, 2004 (volum nominalizat la premiile Uniunii 
Scriitorilor din România), aproape. atât de departe. close. so 
far away (ediţie bilingvă, română-engleză), Ed. Integral/ Ed. 
Vinea, 2009 (volum nominalizat la premiile Uniunii Scriitorilor 
din România, a primit premiul Asociaţiei Scriitorilor din 
Bucureşti) ş.a. În februarie 2014 a apărut volumul Ţara mea, 
viaţa mea, dragostea mea – despre modesta mea ratare 
personală, Ed. Rentrop & Straton.  
 
 

 
*** 

 
dragii mei, vă scriu din mine însumi, unde am ajuns cu bine. 
vremea, pe aici,  
e frumoasă.  
apa e liniştită. locuiesc la acelaşi etaj cu doi oameni drăguţi: un 
tâmpit  
şi-o tâmpită. 

 
*** 
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*** 

 
sunt un om rău. de aceea, pe unde mă prind,  
pe loc mă şi calc în picioare. sunt mincinos:  
îmi vine să urlu, dar spun că nu mă doare. 
 
am şlefuit, de-o viaţă, toate păcatele. până 
s-au făcut stele strălucitoare – faruri închipuite, 
ademenind spre adâncuri corăbii, pe mare. 
 
noaptea, ascut cu otrăvuri ghearele singurătăţii.  
şi tot eu deschid barbarilor poarta cetăţii. 
pe unde calc, nimic nu răsare – nici noaptea, lună, 
nici ziua, soare. cu mine începe orice moarte. 
din pricina mea plesnesc cuvintele din fiece carte. 
 
eu sunt sfârşitul. sunt ştima cuvintelor. 
aleluia! 
eu sunt pustia. 

 
 

*** 
 

cred că m-am zdrelit destul de rău de colţul dimineţii în care m-
am născut.  
altfel de ce s-ar aşterne peste toate zilele mele nopţile, altfel de 
ce s-ar ascunde  
de cheile mele toate porţile?  
altfel de ce-ar tremura în mine viaţa de frică? 
 
că vine altul şi mi-o ridică.  
 
altfel de ce atunci când alunec în oglindă mi se face milă?  
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aşa, ca un şpriţ: trei părţi de vin şi oleacă de silă. 
 
dar încă mai stau în picioare, şi asta e bine. încă respir, încă 
văd,  
încă mă mir că nu am uitat nimic despre tine.  
deşi nici măcar nu te-am cunoscut: rătăcită cum eşti într-un 
viitor  
care pentru mine-a trecut.  
 
cred că m-am zdrelit destul de rău de colţul dimineţii în care m-
am născut. 
mai cred şi că într-o zi, cândva, o să mă vindec şi eu de viaţa 
asta  
în care mă tot prăbuşesc. c-o să înceapă şi pentru mine ceva. 
 
în lumea fioroasă de sub ceresc.  
 
 

*** 
 

m-am străduit, am sperat, am crezut o viaţă aproape întreagă.  
aşa cum a fost: strâmbă, pocită, beteagă.  
 
trecutul se aşază pe mine în straturi din ce în ce mai grele.  
viitorul se face tot mai mic şi-i bântuit de manele.  
din ceruri se-aude cum armate de îngeri ştirbi şi mahmuri 
îngână refrenul  
pe o mie voci, din o mie de guri.  
viaţa mea nu-i un roman – viaţa mea e o manea minunată.  
de-ar fi să mor aş renaşte s-o mai ascult o dată.  
 
m-am străduit, am sperat, am crezut o viaţă aproape întreagă.  
dar mi-a ieşit strâmbă, pocită, beteagă. 
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*** 

 
m-am întrebat de mai multe ori la ce bun, apoi m-am luat cu 
treaba. 
am cărat în cârcă lucruri, oameni şi întâmplări.  
pe mine însumi, adeseori.  
 
acum trăiesc în altă parte. citesc o altă carte. scriu.  
cum alţii prooroceau în pustie, scriu şi eu în pustiu.  
în nisipul pe care-l va linge marea.  
în nisipul vecin cu disperarea. 
lumea se duce de râpă. eu aş vrea să rămân. să rămân,  
peste pustia nisipurilor singur stăpân. 
 
oare din întâmplare, în limba mea, dimineaţă rimează cu 
greaţă?  
oare din întâmplare, în ţara mea, lumina e întuneric?  
oare din întâmplare viaţa mea e întunecată feeric? 
oare din întâmplare tinereţea mi s-a scurs printre degete, ca o 
apă?  
oare din întâmplare din acum şi aici nimeni nu scapă?  
 
demult, credeam că viitorul vine el, nu c-o să mi-l dea cineva.  
demult, credeam şi eu în viaţa din filmele de cinema. 
unde totul se naşte din beznă şi sfârşeşte-n lumină. 
cum credeam c-o să mi se-ntâmple şi mie, în viaţa mea. 
 
iar ea de drag – mă gândeam, de rămas bun – îmi spunea, 
mă îmbrăţişa. 
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*** 

 
în ţara mea e o veşnică primăvară. în ţara mea înfloresc toate 
bubele pământului. tot aici, de mai bine de cincizeci de ani, îmi 
locuiesc şi eu neputinţa. nevolnicia. neîmplinirile. umilinţa.  
 
aici mă simt eu acasă. un preş de şters picioarele la intrarea din 
dos. 
aici mă descompun de mai bine de jumătate de veac. aici mă 
afund, zi după zi,  
tot mai jos.  
 
în ţara mea răsună codrul de manele. şi viaţa mea joacă îndrăcit 
după ele.  
în ţara mea apele susură în ritm de manea. şi viaţa mea se 
scurge-n hazna, 
odată cu ea. durerea mi s-a schimbat în plăcere, arsura o simt  
ca pe-o mângâiere.  
 
mă rog şi eu, ca tot omul. dar icoana la care mă rog s-a tocit şi 
s-a şters. mă rog la o ramă goală. mă rog fierbinte, ca un cazan 
cu smoală. ţara mea mă iubeşte. mă strânge în gheare. îmi 
adapă zilele cu disperare. 
 
aflu, zi de zi, de la suferinţă, că-s viu. aflu, noapte de noapte, că 
trăiesc în pustiu. şi asta e bine. mă îmbărbătează. îmi confirmă 
că n-am ajuns în zadar la amiază.  
 
în arenă, dumnezeu zdrăngăne din clopoţei, costumat în 
arlechin. când a sosit,  
a spus c-o să facă doar câteva tumbe, c-o să stea puţin. cât să-i 
vedem şi noi  
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pe îngeri umblând pe sârmă. zburând la zidul morţii. plutind la 
trapez, sărind  
de colo-colo prin cercuri de foc. aşa a spus şi de atunci circul n-
a mai plecat deloc. 
 
din girofaruri, stelele sclipesc deasupra noastră, pe cer. în limba 
mea  
cuvintele cad bolnave, se umflă de puroi, apoi pier. viaţa e,  
de la un capăt la altul, o feerie. un accident fără supravieţuitori.  
o poezie din care cuvintelor li se croiesc sicrie.  
 
în ţara mea eu sunt un răspuns, dar n-am întrebare.  
în ţara mea locuiesc un coşmar cu ieşire la mare. 
 

 
 

*** 
 
v-o spun ca să ştiţi: în fiecare dimineaţă, când se scoală, 
maneaua se confruntă cu o uriaşă problemă existenţială. 
care pe dată-i şi trece. precum mahmureala,  
după câteva halbe cu bere rece. 
 
 

*** 
 
se săvârşise timpul. nimic nu mai trecea. 
doar printre blocuri, seara, 
maneaua adia. 
 
în vremea asta eu îmi descălţam bocancii de cetăţean. 
cântam din picioruşe, cântam ca la pian. 
pe borduri, prin băltoace. 
eram murit, în timpul vieţii mele; 
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pândeam la semafor să treacă 
blonde, despletite, decapotate manele. 
 
se săvârşise timpul. nimic nu mai venea. 
doar sus în cer, cum steaua, 
zvâcnea câte-o manea. 
 
în vremea asta eu număram arginţii 
pe care-mi arvunisem copiii şi părinţii. 
părea că mă desparte de ei o veşnicie, 
cum albul dintre strofe desparte-o poezie. 
 
se săvârşise timpul. nimic nu începea. 
oraşu-ntreg albise 
trăgând pe nas manea. 
 
în vremea asta eu îmi ascuţeam simţurile  
şi venele. cu cuţitul. 
boram curcubee, spoiam asfinţitul. 
 
se săvârşise timpul. nimic nu mai sfârşea. 
păşeam ca pe-o planetă 
străină şi grea. 

 
 

*** 
 

în chiar clipa de dinainte de a mă naşte, prin faţa ochilor mi-a 
străfulgerat moartea întreagă. m-am opintit înapoi, în pântecul 
mamei, împotrivindu-mă.  
dar m-au dibuit şi tot m-am născut. şi sfârşitul a luat-o, atunci, 
de la început.  
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eram bătrân destul, mă străduiam să uit. să răzuiesc pereţii de 
amintiri.  
să mă cufund în noapte curat şi liniştit.  
ca o coală albă de hârtie. pe care nu s-a aşezat încă cerneală.  
pe care nu s-a uşurat încă nicio poezie.  
 
de uitat, însă, nu puteam uita nimic. beam mult, puţin câte 
puţin, un pic  
câte un pic. mi se părea atunci că nici n-am ce uita. mi se părea  
că viaţa asta a mea mai fusese cândva şi-a altcuiva. care se 
lepădase de ea. 
că viaţa mea mai fusese odată trăită,  
că de-aia e ea acum aşa de ponosită.  
 
când mă trezeam, toată moartea prin faţa ochilor îmi 
străfulgera. toată moartea,  
care doar dânsa avea să fie numai şi numai a mea.  
 
drăguţa de dânsa, draga de ea. 

 
 

*** 
 
dragii mei, scrisul este o întreprindere cu desăvârşire 
nefolositoare.  
a scrie este ca şi cum ai căuta, cu tot dinadinsul, pete în soare.  
iar asta nu-i bine, nu-i sănătos şi nici nu se cuvine. 
scrisul nu-i decât o sminteală, la fel şi speranţa – v-o amintiţi 
pe fata aceea  
de-au luat-o într-o zi cu ambulanţa.  
voi să nu faceţi ca ea. să fiţi cuminţi şi-o să vă dea domnul, la 
fiecare,  
câte-o manea. s-o iubiţi. să vă strângeţi în braţe, să nu vă mai 
despărţiţi.  
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nici când cerul se va prăbuşi peste voi. nici când vă veţi umple 
de  
bube, mucigaiuri şi noroi.  
 
voi veţi învinge. pe voi v-am ales  
să daţi sfârşitului lumii un nou înţeles.  

 
 

*** 
 
când a început, viaţa mea a început de sus. ca o promisiune. ca 
un răsărit  
de soare la apus. zeii, congestionaţi la faţă, suflau în goarne. în 
parcări,  
toate maşinile cântau în cor, din alarme. 
 
când eram eu mic, ţara mea era mare. se întindea de la mine şi 
până hăt,  
la hotare. unde avea vecini – nişte oameni care vorbeau altă 
limbă, nişte străini.  
 
cu cât creşteam, ţara mea se făcea tot mai mică. într-o vreme, 
ea se întindea  
de la mine şi încă puţin după strada mea. unde avea vecini – 
nişte oameni  
care vorbeau altă limbă, nişte străini. 
 
acum, la cincizeci de ani, ţara mea s-a boţit de tot şi-a încăput, 
toată, în mine.  
se întinde de la cap la picioare şi are unghii la hotare. acum e 
fericită:  
toţi îi sunt vecini – nişte oameni care vorbesc altă limbă, nişte 
străini. 
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îmi amintesc că, atunci când a început, viaţa mea a început de 
sus.  
ca o promisiune. ca un răsărit de soare la apus. zeii, 
congestionaţi la faţă, 
suflau în goarne. în parcări, toate maşinile cântau în cor, din 
alarme. 
 
dar timpul, ca tot timpul, a trecut. nimic nu mai este acum ca la 
început.  
zeii ori au murit, ori au plecat – nimeni nu ştie. maşinile, şi ele, 
au ruginit.  
pe ecran mai pâlpâie doar cuvântul sfârşit.  
 
acum, ţara mea-şi doarme somnul de veci, chircită în cripta de 
carne. 

 
 

*** 
 

viaţa mea, toată, ar încăpea foarte bine într-una mai mică.  
şi încă ar mai rămâne, subţire, un loc pentru o coală de hârtie,  
o călimară şi-un toc. 
de care să mă agăţ cu disperare, ca de-un colac greu, de plumb,  
de salvare. 
viaţa mea, toată, ar putea locui într-o alta, mai mică.  
chircită-n ungherul unde odată, demult, a tors o pisică.  
viaţa mea, toată, ar încăpea într-o sticluţă  
pe care şi-ar trece-o unul altuia îngeraşii,  
sorbind câte-o litruţă. 
 
trăiesc înconjurat de lucruri pe care le-am adunat cu greu  
dar nu-mi sunt de nicio trebuinţă. 
trăiesc să apuc ziua de mâine, de parcă mi-ar folosi la ceva. 
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trăiesc nopţi de veghe şi zile de coşmar, rostogolindu-se peste 
mine.  
mă veştejesc în zadar. 
înconjurat de oameni pe care m-am străduit să-i cunosc.  
înconjurat de oameni pe care nu-i recunosc. 
mă port printre ei cu sfială şi cu umilinţă.  
sunt, din regnul meu, cea de pe urmă fiinţă. 
mă vizitează, în magazia unde scriu, popoare de şoricei.  
poate asta şi sunt – unul ca dânşii, unul ca ei. o vietate 
dăunătoare.  
al cărei suflet a apus demult, ostenit.  
în zarea unde sfârşeşte până şi cuvântul sfârşit. 
 
sunt de genul masculin, regnul animal.  
mă trezesc mahmur, dimineaţa, pe acelaşi pat de spital.  
ca s-o iau de la capăt. cu deznădejdea şi cu speratul.  
că în fine, la noapte, mă voi preface în altul. 
pentru asta veghez, pentru asta mă prefac că sunt viu.  
pentru asta mă rog în pustie.  
pentru asta trăiesc în pustiu. 
 

 
*** 

 
pe când umpleam cu sfială şi cu mare mirare, într-un caiet, 
pagini întregi cu liniuţe şi cu bastonaşe, n-aveam habar  
că acelea aveau să fie cele mai bune texte pe care 
le voi fi scris vreodată. 
 
pe vremea aceea nu ştiam mai nimic, dar pricepeam binişor.  
acum ştiu (poate) prea multe, dar nu mai pricep nimic. 
viitorul era, pe atunci, un lucru prietenos şi de la sine înţeles. 
acum, lucrul acela a crescut, s-a făcut mare şi abia aşteaptă 
ziua când are să mă calce-n picioare.  
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încerc să-mi amintesc cum a fost şi recitesc cele mai bune texte 
pe care le-am scris vreodată. cele cu liniuţe şi cu bastonaşe. 
doar aşa-mi mai pot ţine viitorul la distanţă. de ele mi-am 
atârnat, 
zdrenţuită, cea de pe urmă speranţă. 
 
pe când umpleam cu sfială şi cu mare mirare, într-un caiet, 
pagini întregi cu liniuţe şi cu bastonaşe, n-aveam habar 
că acelea aveau să fie cele mai bune texte pe care 
le voi fi scris vreodată.  
 
pe vremea aceea, viitorul era atât de îndepărtat, 
încât părea că n-o să fie niciodată. 
 
 

*** 
 
printre cutele valurilor se va aşterne tăcerea.  
acolo se vor aduna, la odihnă, cuvintele. 
tocite şi ştirbe. se vor înţelege-ntre ele doar din priviri. 
se vor ţine de mână. se vor mângâia.  
inimă către inimă. faţă către faţă. 
 
(cuvântul aici îmbrăţişează cuvântul departe,  
cuvântul viaţă sărută pe gură cuvântul moarte) 
 
văd cum printre cutele valurilor se aşterne tăcerea.  
ca zăpada pe-o urmă de pas. ca şi cum, după ce că nimic n-am 
avut,  
nimic n-a rămas. 
 
doar cele două limbi de la ceas. care învârt, ca o elice,  
lumea-nainte.  
 
unde-am fost eu: un poem părăsit, năpădit de cuvinte. 
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*** 

 
aproape de noapte, aproape viu. nefolositoare vreme, grăunţe 
de pustiu. 
sunt nisipul jucat în picioare pe terasa cu mici şi cu bere, la 
mare. 
iar marea însăşi suspină ca o manea.  
valul ei nu ştie carte – scuipă la ţărm coji de seminţe  
şi suflete moarte. 
 

 
*** 

 
toată viaţa am sărutat broaşte pe gură, nădăjduind că ele  
se vor face prinţese.  
de-o viaţă mă umplu de bube, de spume, de bale, tot încercând.  
şi niciodată nu-mi iese.  
m-am smintit în pustiu. într-un pustiu de sminteală.  
cu oaze de hârtie şi ochiuri, înşelătoare, de vodcă şi de 
cerneală.  
încă sunt viu,  
încă fac spume la gură. muşc din mine însumi,  
ca din cuminecătură.  
mă târăsc prin pustiul de sminteală şi de nerozie.  
sunt un vierme  
din care nu se va face nici flutur, nici poezie. 
am sărutat pe gură 
toate broaştele lumii de acum şi de-apoi.  
sunt doar o amintire  
de care şi lui dumnezeu îi este cam ruşine 
 
şi nu mai vrea de mine să aibă nicio ştire. 
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*** 

 
eu oare unde-oi fi fost în timpul vieţii mele?  
mi-o fi fost rău sau mi-o fi fost bine?  
oare unde şi în ce timp m-oi fi uitat pe mine? 
aiurea m-am tot dus în timpul vieţii mele.  
aiurea, răstignit între coşmar şi manele. 
dar într-o bună zi va fi bine, va fi dimineaţă.  
pretutindeni şi-n viaţa mea: 
între o greaţă, şi o alta, mai mare, mai multă,  
tot greaţă.  

 
 

*** 
 
asta de-acum pesemne că se cheamă singurătate.  
asta, când până şi umbra mea  
chicoteşte cu alţii la masă.  
ei o ciupesc de fund. ea roşeşte. se preface sfioasă. 
 
răsăritul e acru. stelele cad, una câte una, în derizoriu. 
dimineaţa abia se mai ţine-n picioare. îngână un cântec. 
încetişor.  
într-o odaie vecină, pentru o vodcă,  
noaptea face pentru ultima oară amor. 
 
niciodată n-am murit mai frumos ca în toamna aceasta.  
înghit cu smerenie ultima cuminecătură de diazepam.  
nu credeam să-nvăţ a trăi vreodată. 
 
n-am crezut şi nici n-am.  
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*** 

 
în limba în care scriu nu mai visez demult. 
în limba în care visez nu mai scriu. în limba 
în care trăiesc nici nu-s mort, nici nu-s viu – 
în limba mea vântul doar mai învârte cuvinte-n pustiu. 
în pustiul unde mă tot cufund în zare. 
în zarea unde se sting, rând pe rând, ultimele cioburi de soare.  
 
în decorul descris anterior îmi voi face tiptil apariţia 
(din stânga scenei) înveşmântat în viaţa mea stinsă, 
strălucitoare. orchestra va sublinia, cu scrâşnete adecvate, 
această întâmplare. iar spectatorii ne vor ovaţiona, ridicaţi în 
picioare. 
pe mine şi pe viaţa mea stinsă, strălucitoare. 
 
şi peste noi toţi va cădea cerul, ca o cortină pictată cu stele, 
cu lună şi soare. 
şi va fi un extaz. 
 
şi va fi desfătare. 
 
 

*** 
 

şedeam, rezemat în coate, la tejgheaua cerului. 
abia mai puteam, abia mai vedeam. 
în noaptea aceea fusesem ales. 
aveam multe de tăcut. şi tăceam. 
 
în preajmă, scânteiau constelaţii de pahare,  
luceau ca o părere comete de sticlă, 
nimicitoare, 
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iar lumea se stingea departe, în zare...  
 
în noaptea aceea fusesem ales. 
aveam multe de tăcut. şi tăceam. 
şi astfel prăpădindu-se, lumea 
căpăta, în sfârşit, înţeles.  
 
 

*** 
 
munţi de oase, câmpii de carne, râuri de sânge. o mare de 
vodcă.  
şi prea puţină speranţă. geografia fizică a vârstei mele  
pe care-o străbat legănat de ambulanţă. legat de un pat.  
nici nu mai ştiu de când nu mi s-a mai întâmplat nicio 
întâmplare.  
nici nu mai ştiu de când n-am mai turnat nicio vodcă în mare.  
sunt un adult responsabil. mă prefac că sunt viu şi o fac 
impecabil.  
nu mai întâlnesc, în calea mea, nicio întrebare. mi-e, zi de zi, o 
poftă nebună  
să mai torn şi eu o vodcă în mare. să crească în jurul meu 
copaci de fum.  
să stau la o masă cu alţii, la un capăt de lume, la început de 
drum.  
să povestim despre cum o să fie. în viitor, la periferie.  
să scoatem, cu iuţeală de mână,  
tot felul de vise din pălărie. până târziu, până departe, în 
copilărie.  
să cerem ce ni se cuvine şi să căpătăm. să cerem încă o vodcă. 
s-o răsturnăm.  
şi încă şi încă una. să umplem marea unde se va îmbăia luna.  
 
nu ştiu cum a fost: ne-au alungat sau ne-am ridicat de la masă.  
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am mers ce-am mers,  
până ne-am prăbuşit. am visat ce-am visat până ni s-a acrit. 
înainte s-a ascuns de noi – atunci am apucat înapoi.  
am mers aşa, de multe, multe ori, de luni până joi. de luni până 
joi.  
până când, la o răscruce, s-a făcut vineri. şi-mi amintesc atât:  
 
eram frumoşi, eram şi tineri şi încă nu murise nimeni.  
 

 
*** 

 
ziua se pierde, mistuită-n apus, 
se pierde în zare; 
 
blocurile o petrec cu privirea, până departe, 
până dispare; 
 
noaptea se-aşterne, îngerii zburdă 
prin canalizare; 
 
prin rigole mişună, slobode, stele băloase, 
stelele târâtoare; 
 
vântul adie, oamenii-s duşi să viseze că-s vii 
şi din visul lor se ridică, violet şi fierbinte, 
o mare duhoare; 
 
ziua de mâine, ziua de mâine de va veni, 
oricât de bine ne vom ascunde, 
ne va găsi; 
 
ziua de mâine, ziua de mâine noi n-o vom şti, 
de toată viaţa, ziua de mâine 
ne-o mântui. 
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*** 

 
drumul îngust se face tot mai îngust. 
întunericul se face tot mai întunecos. 
urcuşul devine tot mai anevoios, 
tot mai greu. 
cu fiece pas sunt mai aproape de dumnezeu. 
 
el s-a pregătit special pentru mine. m-aşteaptă, 
aşezat cu vecinii, pe băncuţă, la poartă. 
la rece, în găleata fântânii, a pus sticla fără sfârşit 
de ambrozie distilată. 
 
îngerii şi-au încordat instrumentele şi bat din aripioare 
de sete (mai mult de poftă) şi de nerăbdare; 
 
în noaptea asta, când voi ajunge, vom ridica raiu-n picioare. 
 
vom petrece şi ne vom bucura,  
îngeriţele vor dănţui, despletite, 
veşnicia însăşi va coborî, pe frânghii împletite, 
laolaltă cu toate celelalte cereşti ispite. 
 
va cădea întunericul şi noi odată cu el  
cu capul pe masă. 
dumnezeule, îngerilor, veşnicio – veniţi! 
mergem la mine acasă! 
 
dar unde-i acasă? 
 
dimineaţa, lucrurile arătau bine –   
chiar semănau, cât de cât, cu ceea ce vorbisem 
eu, doamne, cu tine. 
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când mi-ai promis ba ună, ba altă, 
pentru o vodcă,  
apoi pentru cealaltă 
 
şi tot aşa. 
 
vreo zile trei, până ne-om drege 
şi-om învia 
 
 

*** 
 

 
umbra umbrei tale are-o umbră 
la care m-am oprit şi-am adăstat 
plăpând, sfios, fără să las vreo urmă 
pe urmă am murit şi am plecat 
 
şi umbra umbrei tale, ca o umbră 
m-a urmărit şi m-a îmbrăţişat 
şi-am adormit apoi de cale lungă 
şi-n vis eu m-am trezit şi-am înviat 
 
copil senin, privind la mine ăsta 
cel ostenit, cu viaţa putrezită 
cătând spre viitor ca spre niciunde 
tot aşteptând o moarte potrivită 
 
când tremurând la umbra umbrei tale 
acolo unde m-am oprit şi am aflat 
că totul merge-n viaţă pe o cale 
pe care-o ştie numai umbra umbrei tale 
la care m-am oprit şi-am adăstat 
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iar cercul acesta se-nchide frumos 
şi plec sau mă-ntorc  
pe mine însumi pe dos 
 

 
*** 

 
 

viaţa mea este ca o maşinărie de bâlci – o ştiţi cu toţii:  
la bocca della verità. 
are o fantă pe unde strecori un bănuţ, apoi îţi bagi, după 
dorinţă, 
într-o gaură de formă adecvată, orice parte a corpului în ea. 
după ce ai făcut toate acestea, aştepţi să iasă, aşternute  
pe o bucăţică de hârtie, câteva cuvinte de care să-ţi râzi cu 
prietenii 
pe calea dintre pavilionul oglinzilor mincinoase şi baraca de tir. 
 
la viaţa mea, clienţi sunt puţini – cei mai mulţi preferă  
pavilionul oglinzilor mincinoase şi baraca de tir,  
unde poţi pocni cu bile grele, de cauciuc, o femeie grasă, 
goală şi tristă – pe rafira, fosta vedetă, acum decăzută, a 
bâlciului. 
dacă-i tragi, de trei ori la rând, cu bila în cap şi-o laşi lată, 
câştigi nesmintit o ciucalată.  
la rafira se înghesuie lumea, să-i tragă cu bila în cap. 
 
pe la bocca della verità se mai abate doar câte un chefliu 
rătăcit.  
îşi bagă ce vrea el în gură la ea şi primeşte în schimb 
câteva cuvinte imprimate pe o piele subţire. 
 
pe pielea mea.  
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*** 

 
pe mine maneaua m-a încolţit la mall.  
eram un robinson în zdrenţe, uitat pe un atol. bântuit  
de taifunul cacharel, măturat de valuri de chanel.  
scăpare pentru mine n-avea cum să fie. sub sorii de neon  
urcau pe scări rulante fiinţe-mbălsămate de vii în silicon.  
procesiunea părea cea de pe urmă migraţie,  
calea către adevărata adoraţie. a lui scaraoţchi.  
el le lumina tuturor calea către desăvârşire  
cu ochi halucinanţi, din cristale swarovski.  
strălucind în toate culorile fericirii – era doar o zi oarecare  
la mallul mântuirii. 
 
acolo, viaţa mea s-a despărţit de mine. acolo m-am simţit  
ca un robinson uitat, stingher şi hirsut.  
la outletul cu solduri la îngerii din sezonul trecut.  
 

 
*** 

 
l-am hăituit fără odihnă. l-am hăituit neîncetat. o jumătate de 
veac, fără zăbavă.  
într-un târziu l-am încolţit şi l-am rănit de moarte cu ghearele, 
cu dinţii.  
înveşmântat în zale, păream viteaz şi mândru cum prin icoane 
sfinţii. 
  
viul din mine s-a prăvălit însângerat la pământ, cerând 
îndurare.  
mi-am lepădat atunci înfăţişarea, privindu-l cum se stinge, cum 
moare.  
în clipa aceea n-am cunoscut îndurare. cum nici lui nu-i păsa  
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când îl rugam să mă cruţe, că mi-e frică şi doare.  
 
stors de vlagă, m-am rezemat de asfinţit. să-mi trag sufletul. 
dar sufletul meu  
zăcea fără suflare, prăbuşit. din nas şi din gură îi şiroia 
cuvântul sfârşit.  
 
mi-am adunat puterile şi am dat să merg mai departe. peste ce 
urma să mai fie  
era atât de noapte încât toate cuvintele fugiseră din carte. 
strigau: 
 
libertate, te iubim, 
ori învingem, ori murim! 
 
aşa strigară cuvintele, 
 
însă foarte puţin... 
 
 

*** 
 
în limba în care scriu nu se mai trăieşte demult.  
doar se moare. ba de ruşine, ba din disperare. 
şi dintr-un soi de singurătate – dintr-un soi de fericire 
răsucită, întoarsă, ca o brazdă de mare de pământ  
şi albastră. 
 
 

 
 
 
 
 



FERESTRE anul VI, nr. 1 (15), mai 2015 
 

  43  
 

 

*** 
 
aici, unde mai trăiesc doar din obişnuinţă, 
câtă mai am, viaţa e-o nesfârşită neputinţă.  
aici, cu prima geană de lumină a dimineţii 
viaţa dăunează foarte grav sănătăţii. 
 
aici, unde mai trăiesc doar din obişnuinţă, 
cuvintele împleticesc pe hârtie, în şoaptă, 
ultima lor dorinţă. 
 
 

*** 
 
la început, pe când mă locuia pustia,  
mi-am spus că o să fac eu cumva ca, într-o bună zi, 
să-i pot veni de hac. şi lucrul acesta, într-un târziu, 
s-a şi întâmplat. am crezut atunci că am izbândit.  
încărunţisem, eram obosit. pentru o clipă  
m-am simţit şi eu un om împlinit. 
însă doar pentru o clipă. până când m-am uitat înapoi 
să văd ce am adunat – un talcioc jalnic,  
un munte de pietate. cuvinte ştirbe, mute,  
boante, ciobite, sparte. 
 
cuvinte despre nimic. despre nimicul care mă locuise  
şi încă mă mai locuia, legănându-se într-un hamac  
pe care şi-l împletise din viaţa mea.  
 
pe nimicul acela cuvintele îl slujeau cu adoraţie  
şi cu nobila artă a resemnării. 
 
eram una cu el, închipuind iarna marelui prost, 
drapat de sărbătoare, în toate culorile disperării. 
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*** 
 
oare cât trecut va mai putea încăpea  
în viitorul ăsta scofâlcit şi uscat? 
cât prezent se mai zbate, sufocat de păcat? 
oare câtă vreme mai are şi trupul meu obosit 
până când va ajunge la început, în sfârşit? 
 
în lumea asta eu am avut masa mea. acolo am stat, am băut, 
am vorbit singur şi-am aşteptat. dar la masa mea viitorul 
se năştea gata trecut. m-aş fi putut muta, dar nu am vrut. 
apoi m-aş fi mutat, dar nu s-a mai putut. toate locurile 
erau ocupate de fiinţe grohăitoare, asudate. toate răcneau: 
cine, dom’le, eu?! nu se poate! 
împărţeam cu ele acelaşi timp, dar cu totul alte păcate. 
beam şi le dădeam şi lor de băut. şi viitorul se făcea 
tot mai mic şi mai mic, înghiţit de trecut. 
 
oare cât viitor va mai putea încăpea  
în trecutul ăsta scofâlcit şi uscat?  
cât de lung e prezentul acestui coşmar? 
 
iar băutură câtă va mai încăpea în pahar? 
 
împart acelaşi timp cu fiinţe halucinante, grohăitoare, 
care nu ştiu păşi dar calcă totu-n picioare.  
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*** 
 
de la o vreme văd mult mai limpede înapoi decât înainte. 
de la o vreme muşc, mestec şi-nghit  
aceleaşi cuvinte. 
 
cu cât mănânc, mi-e foame mai mult şi mai tare;  
 
muşc, mestec, înghit fără-ncetare 
din mine, pe mine.  
 
eu n-am să mă fac niciodată, 
eu n-am să fiu băiat mare. 
 
 
 

*** 
 

 
acum, la sfârşit, îmi voi lustrui viaţa cu o cârpă moale, 
să pară că-i nouă. că nici n-am atins-o. 
o voi înveli apoi într-o carte  
şi-o voi trimite la altul, 
s-o ia de la capăt: de demult şi departe. 
 
să-i fie şi bietei de ea oleacă mai bine 
să nu-i mai fie atâta de frig, nici ruşine. 
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*** 
 
zilele mele sfârşesc fără să fi început, cu adevărat, vreodată. 
mai demult am crezut că mereu, dar a fost niciodată. câtă mai 
e, 
viaţa mea abia de mai pâlpâie, îngenuncheată. ochii mei 
înţeleg, 
dar din ce în ce mai puţin. în faguri, albinele adună venin,  
în vreme ce şerpii împroaşcă miere. cu susul în jos, 
durerea s-a prefăcut în plăcere. pot vedea răsăritul 
doar la apus. au murit toate cuvintele pe care le-am spus.  
cele pe care le-am scris au murit chiar mai înainte. pulberea lor 
o învolbură acum vântul, peste tot pustiul, rotundul, pământul. 
 
şi mă cutremur de râs, în loc să plâng, 
sub cerul mort şi fără stele şi nătâng. 
 
 
 

*** 
 

în timp ce trăiam, visam că trăiesc. şi la mine în vis 
viaţa era minunată. 
la mine, în visul în care visam că trăiesc,  
eram puţin diferit de ceea ce sunt acum:  
un înalt de chiştoace şi-o câmpie de scrum.  
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*** 
 
între mine şi eu, celălalt, se cască un hău cât un munte adânc, 
cât o mare înaltă. pe care urcă vapoare încărcate cu necurăţenii.  
singurătatea şi romul (dar mai ales romul) aduc în dar 
mateloţilor 
splendide, în 3D, vedenii. căpitanul e beat – marea-i înaltă. 
cerul 
e jos, pe lumea cealaltă.  
în cambuză, pe zi ce trece, se împuţinează cuvintele. când mor 
(de la singurătate şi rom), mateloţilor li se scobesc în aer 
mormintele.  
deşi confuz, căpitanul dă ordine clare: tot înainte! dar înainte 
de ce, 
mateloţii nu-şi mai aduc aminte. se scrie astfel  
o pagină de istorie glorioasă. pentru care vitejilor  
li se vor înălţa statui când se vor întoarce acasă. 
 
între mine şi eu, celălalt, se cască un hău cât un munte adâncă  
sau o mare înalt. ultimul cuvânt din cambuză  
a fost împărţit frăţeşte: jumătate echipajului,  
jumătate lui peşte. 
 
între mine şi eu, celălalt, flote de vise tăcute 
se scufundă în cerul de-asfalt. 
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*** 

 
prezentul e pe ducă, fără de speranţă. viitorul 
trece, dus de-o ambulanţă. haos înainte, 
pustiu înapoi. tăios, timpul trece, sabie, prin noi. 
soarele se stinge-n ultimul apus; 
ultimul cuvânt se naşte mort, spus. 
 
aici se încheie, aici e sfârşitul, 
cad bucăţi de îngeri din cerul de bitum. 
 

 
*** 

 
sălbatică odinioară şi nesupusă, mâna mea s-a domesticit.  
ea, care pocnea pocitaniile vieţii peste gură, acum a obosit.  
nici de scris nu mai scrie – a amuţit. uneori, doar în somn, când 
visează,  
mâna mea mângâie pe spinare amintirea motanului pe care l-a 
iubit.  
 
altfel, ziua ei se scurge înmiresmată ca vinul din paharul  
pe care-l duce la gură cu o oarecare candoare senilă.  
mâna mea a ajuns singură şi vrednică de milă.  
în preajma ei, risipite, uneltele s-au prăfuit.  
mâna mea, mâna mea, pentru ce m-ai părăsit?  
 
bătrână, mâna mea îmbrăţişează coapsa paharului. îl ridică 
încet  
şi porneşte a-l duce la gură. dar tremură, drumul e lung şi când 
ajunge  
abia de mai rămâne-o picătură.   
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sălbatică odinioară şi nesupusă, mâna mea a obosit.  
doar noaptea, uneori, când n-o vede nimeni, mângâie pe 
spinare  
amintirea motanului.  
şi amintirii lui îi place şi se-ntinde şi toarce.  
 
dar acum, până şi visul ăsta a luat sfârşit.  
mai singură decât toată singurătatea, mâna mea tremură. 
 
dumnezeule, doamne, pentru ce ne-ai despărţit?  
 
 

*** 
 
un fel de inimă îmi bate în piept, un fel de sânge îmi curge prin 
râurile unui fel de ţară, unde mi s-a îngăduit un fel de viaţă. 
un fel de cântec îmi stăruie în auz seara, când răsar un fel de 
stele 
şi un soi de lună. un fel de singurătate străbat, deşi nu sunt 
singur, 
ci împreună.  
 
un fel de vise visez, scriu un fel de cuvinte, şi cum le scriu 
le şi uit şi nu mi le mai aduc niciodată aminte. 
când le scriu, cuvintele tremură de spaimă 
c-am să le uit şi pe ele. dar scriu mai departe, cu un fel de 
mână, 
care tremură tot mai mult, cu un fel de mână, care odinioară 
putea ajunge la stele. 
 
de sus, din înalturi, un fel de dumnezeu mă priveşte  
cu un soi de mirare; un fel de îngeri îşi smulg unul altuia 
aripile, de disperare. 
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pornind de la dânşii se lăţeşte un fel de cer de putrede pene,  
fetid, 
bolborosind ca un soi de drum mărginit  
de un fel de maci bulbucaţi, 
de carbid. 
 
 

*** 
 

rând pe rând, spaimele s-au domesticit şi s-au cuibărit, toate, 
la adăpost, în inima mea. ocrotitoare, inima mea bate acum 
încet, aproape şoptit. să nu le tulbure, să nu le trezească. 
blajine şi blânde, spaimele, toate, în inima mea s-au cuibărit. 
şi tremură acolo de singurătate şi de frică. inima mea fierbinte  
bate doar pentru ele, cerul le dezmiardă cu roiuri de stele.  
vom trăi împreună, de aici înainte, o viaţă lungă  
şi dureroasă. 
 
lungă cât drumul pe care rătăcesc de când m-am născut. 
către acasă. 
 

 
*** 

 
apoi, o seară şi o noapte întreagă a nins. şi toate liniile 
şi toate cercurile şi toate urmele au dispărut. odată cu ele 
şi eu. odată cu mine şi îngerii. odată cu ei 
şi dumnezeu. 
 
zăpada s-a aşezat, ca o lavă rece, şi pe cuvinte.  
s-a aşternut şi peste aducerile-aminte. 
 
tot e alb, pe câmp, pe dealuri, pe tejghea, în depărtare; 
o fantasmă albă, viaţa, ca un fum se pierde-n zare. 
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scrumierele-s pline.  
nicio mişcare. 
doar vodca sticleşte pe mese, 
ca-n ochiuri de copcă, 
în rotund de pahare. 
 

 
*** 

 
de pe buzele dulci ale paharului am aflat voluptatea. între 
buzele mele şi buzele lui am strivit durerea, spaima, 
singurătatea. 
buzele noastre şi-au jurat credinţă. până dimineaţă. 
când sângerând, crăpate, vor atinge împreună sublimul. 
sublimul stării de greaţă.  
 
pe zi ce trece, dragostea asta sporeşte, se face mare şi pe 
măsură 
ce creşte se ţine tot mai greu în picioare. iar lumea ne judecă. 
şi ne batjocoreşte. dar lumea asta de acum şi de-aici 
e trează şi hâdă. e doar o poveste urâtă şi scrisă prost. 
 
când buzele noastre se-ating, ea dispare. ca şi cum nici n-ar fi, 
nici n-a fost. 
 

 
*** 

 
am spus că beau. şi beau. beau oţet amestecat cu fiere. 
când înghit, închid ochii, cutremurat de plăcere. zilele mele 
se ascund pe fundul paharului. beau să le-ajung. 
şi cu cât beau mai mult, cu atât ele se lasă, tot mai grele,  
tot mai la fund.  
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asta fac zilele, însă nopţile – nu. fiindcă 
nopţile mele demult nu mai există. le plânge luna, 
le bocesc stelele pe bolta vieţii mele pustie, 
neagră şi tristă. 
 
am spus că beau. şi beau. beau doar oţet amestecat cu fiere. 
pe fundul paharului, zilele mele m-aşteaptă 
să le ajung, să le sorb, să le aduc la viaţă, să le spun pe nume. 
 
beau din toate puterile,  
dar zilele mele se chircesc şi se fac  
tot mai puţine.  
 
 

*** 
 
toate zilele mele au fost zile de ieri. azi n-am avut niciodată, 
mâine nu m-a aşteptat nicăieri. 
cuvintele mele vin din trecut – cele mai multe. celelalte 
încă n-au început.  
aşa cum mi se-arată, viaţa mea s-a oprit  
încă de când m-am născut şi-am ţipat  
aşa cum încă ţip şi acum. dar tot nu se-aude nimic 
în pustiul de scrum.  
 
şi nu-i nici cale, şi nu-i nici unde, şi nu-i nici cum. 
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*** 

 
am aşteptat toată viaţa, cu înfrigurare. am aşteptat 
să înceapă.  
acum, resemnarea mă poartă, ca pe un copac înfrânt,  
pe o repede şi tulbure apă. 
 
în urma mea, alţi lăstari vor aştepta, la rândul lor, 
să înceapă. 
vor cădea şi ei, despicaţi, în repedea,  
tulburea apă. 
 
însă asta doar până-ntr-o zi. când, în cele din urmă, 
are să-nceapă.  
 
şi toată lumea, lumea întreagă va fi luată 
de o repede şi tulbure apă. 
 

 

*** 
 
acum fac doar tumbe. cuvintele au rămas în urmă  
şi mă privesc cum mă rostogolesc în zare. spre mare, 
spre mări, spre cele de pe urmă depărtări.  
 
din urmă, cuvintele se uită cum mă rostogolesc spre apus. 
lipsit de speranţă, resemnat, zdrenţuit, descompus. 
 
mă fac tot mai mic, în drumul spre mare, şi nici măcar ele, 
cuvintele,  
nu pot pătrunde aşa depărtare. 
 
acum doar mă rostogolesc prin ocna vieţii mele şi visez 
că mare 
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mare o să fie,  
doamne, 
voia milei tale. 

 
 

*** 
 

pecete s-a pus, grea, pe toate porţile; 
cuvintele sărută, cu plumb topit,  
cărţile; 
gloanţele se ascund în adâncul ţevii,  
în puştile; 
plesneşte soarele, în mii de stele,  
în toate nopţile, 
care mă-mbie, mă cheamă la ele 
din toate părţile; 
se risipeşte privirea, cu ochi cu tot 
în toate zările; 
vii au rămas doar moartea  
şi întrebările. 
 
unde e oare, o caut pe ziua 
când am visat 
că viaţa asta a mea  
chiar s-a-ntâmplat. 
 
se risipeşte timpul 
în toate zările; 
vii sunt doar moartea  
şi întrebările. 
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*** 

 
dragii mei, a trecut ceva vreme de când n-am mai scris. dar 
totul e bine iar eu sunt cuminte, cum am promis. mă mulţumesc 
cu puţin. duc o viaţă tihnită. locuim la acelaşi etaj – doi tâmpiţi 
şi-o tâmpită.  

 
 
 

(Din volumul Ţara mea, viaţa mea, dragostea mea – 
despre modesta mea ratare personală, Ed. Rentrop & 
Straton, 2014) 
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FEREASTRA CĂLĂTORULUI 
 
 
VIRGIL ŞERBU CISTEIANU 
 
 
 
                LA NUNTA ZAMFIREI     
 
 

,,O călătorie este o experienţă unică, asemenea unui vis 
lung care nu se mai repetă...” 

                               Mircea Eliade 
 

Există o artă a călătoriilor, cum există o artă a tăcerii sau 
a comunicării. Fiecare are însă un stil al lui de călătorie, urmat 
de un stil propriu de comunicare, după ce fascinaţia voiajului a 
trecut în planul al doilea al impresiilor. Călătoria e un mod de 
afirmare a existenţei umane. Pentru a călători, trebuie să ai o 
anumită conduită spirituală. Îmi aduc aminte că Gérard de 
Nerval definea în epoca lui călătoriile ca nişte spectacole. 
Pentru cei care scriu, călătoria reprezintă, după expresia lui 
Blaga, o ,,fereastră colorată” deschisă spre lume, cu doza ei 
minimă de evadare spirituală în alt spaţiu decât cel în care se 
roteşte în fiecare zi, dar mai reprezintă şi o atitudine de 
cooperare spirituală cu tradiţia altor popoare. Personal, am 
călătorit mult, peste mări şi ţări, am cunoscut tradiţia, 
obiceiurile, cultura multor popoare din ţările pe care le-am 
colindat în trei continente. La noi, acasă, am intenţia să 
călătoresc pe la toate casele memoriale ale scriitorilor din 
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Transilvania.. Călătoria, poate, am şi început-o, chiar acum. 
Lipseşte însă ceva...              
 
                       ***    

Urcam prin respiraţia verii, spre cerul care devenea din 
ce în ce mai apropiat.  

Urcam prin peisajele naturii, printre păduri de fagi şi 
brazi, printre mesteceni subţiri şi albi ca nişte mirese, cu toate 
amintirile pe care le păstram în straturile memoriei, cu toate 
gândurile pe care le declanşează toponimia sonoră şi 
tulburătoare a locurilor. 

Părăsisem judeţul Cluj. Din aducerile aminte ale unei 
copilării zdruncinate de război, apoi de hidra roşie, gândul a 
început să fredoneze o melodie de jale care exprima marea 
îngrijorare pentru Clujul răpit de trupele amiralului fără flotă, 
Horty: 

Clujule sărman de tine 
Ai ajuns pe mâni străine 
Clujule, măi Clujule! 

Maşina ,,aleargă” pe şosea cu viteză ponderată. Satele cu 
pădurile lor defilau în faţa noastră. În dreapta, zăresc panoul pe 
care scrie: ,,Judeţul Bistriţa Năsăud – Bine aţi venit!” De la 
intrarea în acest judeţ eşti întâmpinat de sate şi oraşe care te 
transferă în literatura românească. 

Beclean pe Someş. Primul oraş din ţinutul bistriţean prin 
care trecem. Îmi aduc aminte că, prin deceniul şapte al 
secolului scurs, postul de radio Bucureşti, comunica: în 
localitatea Beclean pe Someş, din regiunea Cluj, a avut loc o 
furtună groaznică care a provocat importante pagube 
materiale. Nu am aflat din ştire dacă au fost şi victime 
omeneşti. Uraganul a smuls copaci din rădăcini. Castanii 
despre care Liviu Rebreanu ne vorbeşte în capodopera sa 
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Pădurea spânzuraţilor, ce se aflau în preajma gării CFR 
Beclean, au fost doborâţi, casele au rămas fără acoperişuri. 
Durere în suflete. Era 14 august 1963. 

Dar oraşul Beclean ce loc ocupă în geneza familiei 
Rebreanu?  

Luna februarie, ziua 15, din anul 1885. La primăria din 
Beclean, se prezintă doi tineri: Vasile Rebreanu şi Ludovica 
Diuganu, ,,prima diletantă teatrală din Beclean”, pentru a 
încheia actele de căsătorie. Logodna avusese loc în data de 13 
noiembrie 1884, tot la Beclean, la casa viitoarei mirese. Tot la 
Beclean, are loc un episod interesant. Sever Ursa, omul, 
istoricul literar şi profesorul, care l-a văzut o singură dată pe 
Liviu Rebreanu, în cartea sa: Vasile Rebreanu, învăţător, 
folclorist şi animator cultural, relatează că Maria Ludovica 
Rebreanu, alintată Miţi în familie, în anul 1918, a întâmpinat 
armata română care a eliberat localitatea Beclean şi pe primul 
ostaş român întâlnit l-a sărutat. Era ofiţerul Procopiu Strat. 
Ulterior, Maria Ludovica a devenit soţia acestuia. 

La ieşirea din Beclean, un indicator ne arată direcţia spre 
Târlişua, un sat cu accentuate energii româneşti, cum ar spune 
eseistul Vasile Băncilă, aşezat la poalele Ţibleşului, în inima 
Transilvaniei. Cei doi tineri căsătoriţi se vor întoarce de la 
Beclean, la Târlişua, unde Vasile Rebreanu funcţiona deja ca 
,,adjunct notarial”, la primărie, şi nu ca învăţător la şcoala din 
sat.  

Aici, la 27 noiembrie 1885 va veni pe lume Liviu Vasile, 
primul născut în familia Rebreanu. Se spune că, atunci, cerul s-
a luminat şi o ploaie de stele din cometa Bialla a căzut. Un 
semn al prevestirii apariţiei unui viitor mare romancier? Un 
semn biblic? Dar micul Liviu va pleca de aici, când nu 
împlinise încă un an, împreună cu familia, în alte părţi şi în cei 
59 de ani de viaţă pe care i-a trăit, nu va reveni niciodată în 
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satul în care a văzut lumina zilei. Despre satul natal, Rebreanu 
mărturisea cu tristeţe că nu l-a găsit pe nicio hartă dar, s-a 
întipărit în inima mea tot atât de puternic ca şi Maieru. De la 
Târlişua familia se mută la Tg. Lăpuş. De aici, Prin câte alte 
sate au mai vagabondat părinţii mei, scrie Rebreanu în 
memoriile sale, n-aş putea spune, până ce au ajuns în comuna 
Maieru.  

Din Beclean, ajungem în satul Reteag, în care s-a născut 
cel care ne-a încântat copilăria cu minunatele sale basme, Ioan 
Pop - Reteganul. Într-un parc, zăresc statuia povestitorului. 
Oamenii din satul său nu l-au uitat. Povestitorul are rădăcini 
adânci şi în judeţul Alba. Este amintit şi astăzi de mulţi 
condeieri ai judeţului şi basmele lui au fost citite în multe din 
satele de aici. Ioan Pop-Reteganul fusese învăţător în satul 
Sâncel, aflat la circa 4 km de Mica Romă – Blaj. În perioada 
dăscăliei sale aici, culege o seamă de basme din satele din jurul 
Blajului. Între acestea s-a aflat şi satul meu natal, Cisteiu, aflat 
la doar 16 km de Sâncel. Bătrânii din sat îşi aduceau aminte 
perfect de domnul învăţător din Sâncel care îi întreba ce poveşti 
ştiu, de când le ştiu şi de la cine le ştiu. Tot în acest timp, îl 
cunoaşte şi se împrieteneşte cu Grigore Sima al lui Ioan 
(21.IX.1856 - Gârbova de Sebeş – 26.XII.1907 - Cărpiniş), 
învăţător în satul lui Cloşca, Cărpiniş, un alt folclorist de la 
care, de asemenea, ne-au rămas basme care  ne-au încântat 
copilăria, precum: Tei legănat, Din bătrâni, precum şi 
numeroase cântece lirice, balade, colinde, pe care le publică în 
revistele timpului, „Familia”, „Convorbiri literare”, „Telegraful 
român”, „Tribuna”, „Transilvania” etc. În anul 1886, editează 
revista: „Foişoara pentru răspândirea cunoştinţelor folositoare 
şi a iubirei de carte”, care a avut o viaţă scurtă şi la care Ioan 
Pop-Reteganul era prim colaborator. Dar de acest folclorist 
sunt legate şi prieteniile cu alţi scriitori. 
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BISTRIŢA. Un municipiu pe harta geografică şi istorică 
a României, aşezat pe cursul superior al râului Bistriţa. Bistriţa, 
capitala judeţului Bistriţa - Năsăud, găzduieşte, an de an, o 
sumă importantă de Festivaluri Internaţionale: teatru, folclor 
etc. dar este şi judeţul care a dat pentru literatura românească 
mari scriitori. 

Un panou mare ne ,,anunţă” că am intrat în municipiul 
imnului naţional. Aici s-a născut poetul Andrei Mureşanu 
(1816-1863), autorul poeziei Răsunetul, devenită mai târziu, 
după 1989, imn naţional al României. Poetul care, mai târziu, a 
lăsat amprente adânci asupra poeziei ardelenilor, Coşbuc, 
Goga, Cotruş şi Beniuc. Chiar şi marele Eminescu, în poezia 
lui socială, a fost influenţat de Mureşanu.  

Bistriţa e unul dintre cele mai vechi oraşe ale ţării. 
Istoricii spun că oraşul a fost întemeiat de saşii aduşi aici de 
regele Geza al II-lea, în mai multe etape, în Transilvania, de pe 
valea râului Mosela şi din Luxembourg, numiţi în documente 
teutonici, iar mai târziu saşi, datorită participării elementelor 
saxonice la procesul de colonizare. Cei dintâi saşi din 
Transilvania au fost aduşi şi colonizaţi pe teritoriul judeţului 
Alba de acelaşi rege, în localităţile Bărăbanţ, Ighiu şi Cricău, 
precum şi Romos, din actualul judeţ Hunedoara. Dar localitatea 
exista cu mult înainte de venirea saşilor. Legenda spune că 
saşii au fost aduşi în Transilvania imediat după luptele din 
ducatul Lotharingia aflat în apropiere de Strasbourg, când 
ungurii lui Geza al II-lea trec prin foc şi sabie ducatul. Odată 
cu venirea saşilor şi întemeierea oraşului, aici s-au dezvoltat 
meşteşugurile. Despre luptele din ducatul Lotharingia, există o 
legendă foarte frumoasă, dar şi dureroasă, pe care am relatat-o 
pe scurt în volumul I al Dicţionarului istoric şi statistic al 
localităţilor din judeţul Alba. Municipiile-pe care l-am tipărit 
în anul 2009 - legendă reprodusă după Cronica pictată de la 



FERESTRE anul VI, nr. 1 (15), mai 2015 
 

  61  
 

 Viena, capitolul XXXIII. 
Între Bistriţa şi Alba Iulia, au existat multe legături. Una 

dintre acestea, consemnată de turcul Osman Aga ne aminteşte 
de răscoala curuţilor condusă de Gheorghe Rákóczi al II-lea. În 
6 iulie 1704, reprezentanţii dietei de la Alba Iulia au o întâlnire 
cu Rákóczi, care se afla pe câmpul de luptă la Bistriţa, 
informându-l despre alegerea acestuia ca principe al 
Transilvaniei. 
Şi mai există o legătură de suflet între Alba Iulia şi Bistriţa: 
fratele Luceafărului poeziei româneşti, Matei Eminescu, a cărui 
soţie (cea de a treia) Silvia, este înmormântată în localitatea 
Vingard, din judeţul Alba, fiind născută aici, dacă datele 
furnizate de istoricul albaiulian Ioan Bâscă sunt corecte, iar 
după o perioadă de şedere la Vingard, Matei Eminescu merge 
la Bistriţa, unde moare la 12 decembrie 1929 şi unde îşi are 
mormântul1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Nepoata lui Mihai şi Matei Eminescu, Natalia Eminescu 
 

                                                 
1 Ioan Bâscă, „Eminovici la Vingard”, în Ethos, an II,  nr. 3, 2011, p. 16-17. 
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M-am întrebat, nu o dată, dacă numele de Bistriţa are la 
origine denumirea saşilor colonizaţi aici sau este mai vechi. 
Oare acest topic nu are nimic comun cu românii? Nu cumva 
afluenţii Repede şi Valea-Repede au ceva comun cu toponimul 
Bistriţa, ştiut fiind că numele apelor se dau la izvor? Oare tot 
de la slavi am primit şi acest toponim? Oare renumitele prune 
bistriţene, adică brumării, tot de origine săsească sau slavă 
sunt? În România sunt o sumedenie de localităţi cu numele de 
Bistriţa. Toate au fost ,,botezate” de saşi, unguri, slavi? 
Personal, nu cred acest lucru. E treaba filologilor să lămurească 
acest aspect. A continua să credem că toponomastica daco-
romană a dispărut, aşa cum susţin unii, şi că toate, sau aproape 
toate, denumirile de sate, oraşe, oameni, locuri ne-au venit de 
la alţii ar fi o mare aberaţie.  

Tot meditând la istoria acestei localităţi, fără să simt 
furnicarul în plină caniculă, am ajuns în inima oraşului, pe care 
îl mai vizitasem în urmă cu şapte luni, atunci când redacţia 
revistei „Gând Românesc” s-a întâlnit cu scriitorii din 
Bistriţa. Aici, lângă sediul prestigiosului cotidian „Răsunetul”, 
nume dat după poezia cu acelaşi nume a lui Andrei Mureşanu, 
ne aştepta prietenul nostru, scriitorul şi ziaristul Menuţ 
Maximinian care ne conduce la... NUNTA ZAMFIREI. 
 

*** 
 
Tradiţiile unui popor pot deveni un fenomen spiritual 

pentru toate popoarele lumii. În aceste condiţii, trebuie să 
profităm de ceea ce Europa şi întreaga lume ne oferă. 
Propagarea culturii româneşti, a tradiţiilor şi obiceiurilor 
noastre, este importantă; chiar dacă noi, cei de astăzi, nu ne 
vom putea bucura în totalitate de rodul muncii noastre, avem 
satisfacţia de a fi mentorii unui ,,fenomen” cultural. Munca 
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noastră va fi dobândită şi continuată de generaţiile care vor 
urma. 

Invitat fiind la ,,Nunta Zamfirei”, devenită o nuntă 
internaţională, graţie acestui minunat OM al Bistriţei, prof. dr. 
Dorel Cosma, ,,naşul”, dar şi ,,vornicul” acestei mari bucurii 
internaţionale, la care au participat vreo unsprezece ţări, printre 
care şi ,,minusculele” Insule Mayotte din Africa, am putut 
constata modul cum pot fi promovate tradiţiile, valorile 
culturale ale unei ţări, în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii. 
Mircea Eliade, în scrierile sale, spune că pe acest pământ 
românesc a crescut: „[...] un fenomen originar. Aici s-au 
manifestat simboluri, s-au transmis tradiţii. Lucrurile acestea 
au ajuns astăzi de mare preţ.”  

Cultura şi arta au realizat, şi realizează încă, cea mai 
ideală osmoză dintre popoarele lumii. Prin artă şi cultură 
popoarele îşi definesc personalitatea în istorie. 

E un lucru bine ştiut că valoarea unei culturi nu ţine de 
mărimea unui stat sau de cea a populaţiei. Nu marile puteri 
impun valorile spirituale în istorie, ci marile culturi. Dacă citim 
paginile istoriei, vom constata că popoarele sunt cunoscute 
dincolo de graniţele lor numai prin marii creatori. 

Nu cunosc niciun mare om de cultură din Insulele 
Mayotte, dar la acest festival am constatat că marele creator al 
acestor Insule este însuşi poporul mayoten care, iată, datorită 
lui Dorel Cosma, ne-a demonstrat că a găsit un limbaj comun 
pentru cultură şi artă cu al nostru, cu al celorlalte formaţii 
invitate la acest festival. Şi acest lucru este valabil pentru toate 
ţările participante la Festivalul ,,Nunta Zamfirei”. Cu alte 
cuvinte, omenirea e dornică să se cunoască mai bine, să-şi 
cunoască comorile culturii, artei şi culturii populare, să-şi 
promoveze propriile valori în circuitul universal. 
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Da! Aşa este. Aici, la Bistriţa, am văzut un ,,fenomen 
originar”. Lucruri de mare preţ. Grupuri folclorice, care au 
prezentat tradiţii, obiceiuri, muzică, dansuri autentice din ţările 
pe care le-au reprezentat. ,,Nunta Zamfirei” a devenit o punte 
de legătură între popoarele lumii. 

Timp de patru zile am văzut, la Bistriţa, nuntaşi care au 
prezentat ,,fenomene originare” de o mare diversitate spirituală 
ceea ce m-a făcut să exclam: iată un moment prin care ne 
putem schimba ,,porecla în renume”. 
 

Ce mai chiu şi chef pe scenă 
Se încinsese atunci! 
 Şi români şi alte neamuri  
Au umplut această ţară! 
Fiindcă aici se adunară 
Mulţi străini din unşpe... lunci! 

(Pastişă după Nuntă în codru) 
 

Cinci sute de „nuntaşi” din cele 11 ţări s-au adunat joi, 
din iulie 2011 la Bistriţa, pentru a lua parte la cea de-a 15-a 
ediţie a Festivalului Internaţional de Folclor „Nunta Zamfirei”, 
coordonat de directorul Centrului municipal de cultură Bistriţa, 
Dorel Cosma, care este şi vicepreşedinte al Federaţiei 
Europene de Folclor. 

La Festivalul Internaţional de Folclor de la Bistriţa, 
desfăşurat în perioada 29 iulie-1 august 2010, au participat 
Ansamblurile şi Grupurile folclorice ODRA din Ostrava, 
Cehia, care au prezentat tradiţii din zona Silesia şi nordul 
Moraviei; Grupul Folcloric Arkadi din localitatea Rethymno-
Insula Creta, Grecia, prezent pentru prima dată la festival a 
prezentat costume, dansuri şi muzică grecească; Italia a fost 
reprezentată de Grupul Folcloric CASTROVILARI din 
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localitatea cu acelaşi nume care, pe lângă tradiţii din partea 
locului, au adus cu ei şi antrenanta muzică italiană; din 
localitatea Cermel, Israel, a fost prezent Grupul Folcloric 
GALILE DABKA, au prezentat publicului minunata muzică şi 
portul israelian; Grupul Folcloric VILTUKAS a venit din 
regiunea Vilnius – Lituania, pentru a-şi prezenta tradiţiile la 
acest festival, muzica şi autenticul port lituanian.  

 
 

 
Foto: Echipa de dansuri din Insula Mayotte 
 
 
Din îndepărtata şi minuscula Insulă Mayotte, situată în 

sud-estul continentului african, în apropiere de Madagascar, 
după 16 ore de zbor, Grupul Folcloric NOUROUL HAYATI 
DE LABATTOIR MAYOTTE, ajunge la Bistriţa şi prezintă 
minunatele tradiţii de acolo, muzica şi portul popular al 
locuitorilor acestor insule; Rusia, prezentă cu Grupul Folcloric 
SPUTNIK, care a venit tocmai de la poalele Uralilor, din 
localitatea Ekaterinburg şi a călătorit cinci zile pentru a 
prezenta valorile şi tradiţiile folclorului rusesc. Acest grup ne-a 
adus aminte că, dacă în al Doilea Război Mondial, ruşii au 
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folosit katiuşa ca armă de foc împotriva nemţilor, acum au 
reuşit să pună pe ,,note” această armă, dând o melodie de un 
impresionant ritm, la fel şi Calinca. Cu alte cuvinte, au 
transformat katiuşa în... muzică. Din Obrenovak, vecinii noştri 
sârbi au venit cu un Grup Folcloric de elită, care a reprezentat 
ţara la mai multe festivaluri internaţionale; Grupul Folcloric 
FROLES NOVAS, din zona Lavadores, care are în 
componenţa sa dansatori cu vârste între 13 şi 38 de ani, a venit 
tocmai din Spania să prezinte pe scena bistriţeană tradiţiile, 
muzica şi dansurile spaniole. Nici ,,otomanii” n-au lipsit, ei 
fiind reprezentaţi de Grupul Folcloric GEHEM din Ankara. Au 
prezentat folclor autentic turcesc. Bineînţeles că de la acest 
festival nu au lipsit excelentele Ansambluri Folclorice Cununa 
de pe Someş şi Balada, din Bistriţa, care, de peste 40 de ani, 
reprezintă România la numeroase Festivaluri Internaţionale de 
Folclor, cucerind lumea şi câştigând numeroase premii. În cele 
peste 4 decenii, aceste ansambluri nu au dus peste hotare numai 
faima portului românesc, obiceiurile, inegalabilele noastre 
jocuri şi melodii populare, ci şi antologii reprezentative din 
creaţia poeţilor bistriţeni şi naţionali traduşi în principalele 
limbi de circulaţie internaţională, antologii cu lada de zestre a 
tezaurului folcloric românesc etc. 

Unul dintre cele mai atractive puncte ale Festivalului a 
fost concursul pentru Miss ,,Nunta Zamfirei”. Concurentele au 
avut de trecut trei probe care au constat în prezentarea 
propriului costum de port popular, interpretarea unei melodii 
populare româneşti şi interpretarea unui dans popular românesc 
din diferite zone ale României. 

Juriul Festivalului a acordat premiul ,,Miss Zamfira” 
tinerei Laura (foto), din Insulele Mayotte, care a trecut cele 
trei probe fără nicio greşeală. Pe locurile următoare s-au situat 
Rusia, Serbia, Italia, Cehia etc. 
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Foto: Laura din Insulele Mayotte, „Miss Zamfira” 

 
La Bistriţa am văzut o lume pe scenă, care şi-a prezentat 

tradiţiile, obiceiurile, dansurile şi muzica. Ceea ce a 
impresionat a fost tinereţea unor ansambluri care au cuprins 
copii de 9 ani, toate acestea pentru a moşteni cum se cuvine 
tradiţiile ţărilor respective. 

La Bistriţa, la „Nunta Zamfirei”:  
A fost atâta chiu şi cânt 
Cum nu s-a pomenit cuvânt! 
Şi soarele mirat sta-n loc, 
Că l-a ajuns şi-acest noroc, 
Să vadă el atâta joc 
Pe acest pământ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Dansatori din Cehia 
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ACASĂ LA ION ŞI ANA 
 

 
MOTO:  „…O farmec, dulce farmec al vieţii călătoare”. 

Alecsandri     
       

Vineri 30 iulie. Prietenul nostru Menuţ Maximinian, 
talentatul jurnalist care este oricând pregătit să ducă de unul 
singur munca dintr-un jurnal cotidian, scriitor tânăr şi înzestrat 
cu mult talent, mă anunţă programul zilei de sâmbătă 31 iulie. 
Un program surpriză, dar plăcut: Mâine, vom vizita mai multe 
obiective turistice importante, printre care Casele memoriale 
„George Coşbuc” de la Hordou şi Prislop-Năsăud, apoi 
muzeul „Cuibul viselor” de la Maieru etc. 

Bucuria mea şi a poetului albaiulian Sorin Mugurel Bota, 
,,şoferul” nostru pe propria-i maşină, a fost ca a unor copii. 
Emoţiile au început să se instaleze. Nu mai fusesem niciodată 
pe aceste meleaguri mirifice, pe care le visam atunci când 
citeam operele acestor doi titani ai literaturii române. 

Sâmbătă 31 iulie. La ora zece fix, maşina noastră se 
îndreaptă spre Prislop şi Năsăud, oraşul cu unele din cele mai 
vechi şcoli româneşti din Transilvania după cele ale Blajului. 
La şcolile acestui oraş au fost elevi: George Coşbuc, Andrei 
Mureşanu, Veronica Micle, folcloriştii Simion Florea Marian şi 
Ion Pop - Reteganul, compozitorul Tiberiu Brediceanu, Liviu 
Rebreanu şi mulţi alţii. Peisajul natural e mirific. ,, La noi sunt 
codri verzi de brad”, cum spune poetul Octavian Goga. Până la 
Prislop, străbatem mai multe sate. Unul îmi atrage atenţia, după 
nume, în mod deosebit. Dumitra. O localitate cu acest nume 



FERESTRE anul VI, nr. 1 (15), mai 2015 
 

  69  
 

există şi în judeţul Alba, la vreo 15 km de capitala Marii Uniri. 
Aici, la Dumitra bistriţeană, văd un turn. Îl întreb pe Menuţ 
Maximinian ce reprezintă. Îmi răspunde că e Turnul slăninilor, 
unde saşii îşi afumau slănina după tăierea porcilor. Românii nu 
aveau voie să fac acest lucru în turn. Din acest motiv, când 
saşii se aflau la biserică, de multe ori rămâneau fără slănină. 

Privirea se desfăta cu pădurile şi dealurile acestor locuri. 
Îmi imaginam aspecte din opera lui Rebreanu. Familia 
Rebreanu avea strânse legături cu multe localităţi din judeţul 
Alba. Marele romancier Liviu Rebreanu avea o fină la 
Saracsău, fiica scriitorului Valeriu Bora, cu care era bun 
prieten şi căruia i-a făcut mai multe vizite pe când acesta era 
învăţător în această localitate. De asemenea, conform unei 
însemnări a surorii sale, Liviu Rebreanu, în anul 1922, s-a aflat 
într-un turneu cu Societatea Scriitorilor din Ardeal, cu ocazia 
organizării unor şezători literare, prilej de a se opri la sora sa 
Livia Rebreanu 2 , căsătorită cu poetul şi profesorul Ovidiu 
Hulea, o rudenie de a noastră prin alianţă, Maria, soţia fratelui 
nostru, medic la Blaj, dr. Ioan Şerbu, fiind nepoata lui Ovidiu 
Hulea. În această vizită, Rebreanu a fost însoţit de Victor 
Papilian, Lucian Blaga, Victor Eftimiu etc. şi au fost primiţi de 
primul prefect român al judeţului Alba, Camil Velican, în sala 
festivă a prefecturii. Cu această ocazie, l-a vizitat şi pe 
dramaturgul şi cumnatul său Mihail Sorbul, transportat de pe 
front cu trei răni la spate, aici, la Spitalul din Aiud, unde încă 
mai făcea tratament şi unde soţia lui era directoarea internatului 
de fete al liceului. Tot la Aiud, la sora sa Livia, a locuit şi 
fratele romancierului, Tiberiu Rebreanu, pe care l-am cunoscut 
în anul 1958, la Aiud. Din discuţiile cu el, am înţeles că familia 
era foarte nemulţumită de tăcerea îndelungată a scriitorului, ba, 

                                                 
2 O copie după aceste însemnări se află şi în arhiva personală. 
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mai mult, o acuza pe cumnata lui, Ştefana (Fany - născută 
Rădulescu), de influenţă negativă asupra lui Liviu, în relaţiile 
cu familia sa. Dar, aşa cum consemnează şi Sever Ursa, în 
cartea mai sus amintită, noi credem că Rebreanu şi-a iubit 
familia şi a ajutat-o când a fost nevoie. Şi aici mă gândesc la 
perioada când mama romancierului s-a retras la Cluj, locuind la 
familia Visalon Bota, pe actuala stradă 9 Mai, după cum 
mărturiseşte fiul acestuia, fostul prof. univ. dr. Octavian Bota, 
cel care, în calitate de inginer, a refăcut podurile de cale ferată 
de la Beclean, Ilva, Năsăud, Feldru etc. după război. Acest 
lucru s-a întâmplat în anul 1940 şi a fost posibil datorită 
faptului că mama universitarului era nepoata lui Ovidiu Hulea 
şi a Liviei Hulea. De aici, Ludovica Rebreanu se va stabili la 
Aiud, la fiica şi ginerele ei, unde va şi deceda. 

Din aceste meditaţii mă trezeşte vocea lui Menuţ. Am 
intrat în Prislop sau Pripas, astăzi ,,Liviu Rebreanu”, cartier al 
Năsăudului.  

O vizită la Casa Memorială Liviu Rebreanu unde, între 
timp, pe la 1898, familia se mutase pentru un salariu mai bun în 
învăţământ. Părăsise Maieru atât de drag lui Liviu şi familiei 
sale, din cauza unor intrigi lansate de familia altui dascăl, 
Laurenţiu Ilieşiu. 

De aici, de la Prislop, a izvorât farmecul, tainele, care au 
dat atâta viaţă personajelor din romanul Ion. Ne aflăm în satul 
lui Ion Pop Glanetaşul şi al soţiei sale, Ana, pe numele real 
Rodovica Boldijar, al Floricăi, al lui Vasile Baciu, tatăl Anei, 
George Bulbuc, Zenobia, oloaga Savista şi Simion Lungu, al 
familiei Herdelea şi al preotului Belciug etc. Când am ajuns la 
Prislop, satul părea mut. Oamenii săi nu se mai aflau la horă ca 
altădată, ca pe timpul domnişorului Liviu, să ,,bată Someşana”. 
Căldura picura mereu din cer. N-am văzut ţăranul acela 
sărutând pământul, nici n-am auzit ţipetele fetei bătute de 
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celălalt ţăran pentru că păcătuise cu un flăcău leneş care nu 
iubea pământul, întâmplare care a devenit subiectul nuvelei 
Ruşinea, de la care a plecat geneza romanului. În goana maşinii 
şi în meditaţiile mele, nici n-am observat că trecusem de capul 
satului. Voiam să văd dacă mai există crucea aceea cu un 
Cristos răstignit pe ea. Intrarea în sat mi-a deschis posibilitatea 
unei călătorii fictive, livreşti, într-un univers al romanului. 
Crucea aceea de ,,tinichea ruginită” s-a transformat într-o 
emblemă a tragicului, anticipând o umanitate (lucru valabil şi 
pentru zilele noastre) care a uitat să respecte legile morale, 
ignorând pe Dumnezeu. În imaginaţia mea, vedeam totuşi hora, 
mi-l închipuiam pe Ion al Glanetaşului jucând cu Ana, în 
dorinţa de a o seduce. Oare Savista oloaga, nelipsită de la hore, 
să fi întruchipat tragicul? Îl văd aievea şi pe tatăl Anei, Vasile 
Baciu, care simte intenţiile lui Ion, gata să provoace scandalul. 
Nu se întâmplă însă. Oare unde o fi cârciuma lui Avrum? Mai 
există? Aici se petrecuse adevăratul scandal între Ion şi George 
Bulbuc.   

 
     

 
 

Foto: fosta cârciumă a lui Avrum, azi dispărută 
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Mă uit prin parbrizul maşinii. Nu se vede colb pe uliţă. 

Nici câinele învăţătorului Herdelea în mijlocul uliţii, picotind. 
Privesc împrejurimile. Pământ, numai pământ. Pământ 

,,negru-gălbui” care îmi părea un ,,obraz mare ras de curând” în 
satul acesta ,,mititel” de-l poţi cuprinde tot în căuşul palmei. 
Dar oare ce semnifică acest pământ? Nu cumva un act de 
creaţie, echivalent cu cel divin, aidoma creării Universului? 

Aici, pământul respiră încă, trăieşte. Totul e aducere 
aminte. Glasul pământului se aude încă în sufletul Ionilor 
urmaşi.  

Oare cum s-a împărţit lumea în timpul bătăii de la crâşmă 
dintre Ion şi George Bulbuc? Care erau cu Ion, care cu George? 

Îmi imaginez apoi întâlnirea dintre cele două familii, 
pentru tocmeală, apoi nunta lui Ion şi a Anei şi naşterea 
copilului. Din îndepărtare, ecoul îmi aduce în urechi gemetele 
durerii de naştere ale Anei. Naşterea are loc tot pe pământ, în 
câmp, asistată de Zenobia. Văd parcă reacţiile lui Ion şi ale 
Glanetaşului când află de la Zenobia că e băiat. Ion se apropie 
de Ana şi alături vede ,,o pată mare negricioasă” pe care 
pământul o sorbise lacom. Este aici o viziune a civilizaţiilor 
agrare care leagă omul de ritmurile vegetale într-o reînnoire 
periodică a Universului. Este vorba – spune Mircea Eliade – de 
un mister religios. Naşterea pe pământ este legată în acest sens 
de fertilitate, apariţia vieţii semnifică ,,misterul central al 
lumii”. Totul îmi trece prin memorie ca o filmare cu 
încetinitorul care, în final, îmi aduce în auzul urechilor 
loviturile de sapă date de George lui Ion şi vorbele spuse 
Floricăi ,,L-am omorât!” 
   Paşii lui Liviu Rebreanu, se aud pe ,,uliţele” Pripasului. 
Îmbrăcat în uniformă militară, se plimbă, gândindu-se probabil 
la viitorii săi eroi. 
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   Dar oare casa Glanetaşului unde este? Câţi mai trăiesc din 
descendenţii eroilor lui Rebreanu?... 
  Claxonul unei maşini închide lumea iluziei.  Casa 
memorială. Suntem aşteptaţi de profesorul Valer Ilovan, 
directorul acestei case-muzeu. Înainte de a pune piciorul în 
pridvorul casei şi înainte de a intra în tinda casei învăţătorului 
Vasile Rebreanu, emoţiile au pus total stăpânire pe mine. 
Aproape am uitat să-mi rostesc numele atunci când am fost 
prezentat custodelui acestei case. Lucru firesc. Mă aflam în 
localitatea şi pe locul unde s-au născut mari idei spre înălţarea 
culturii româneşti, mari capodopere ale literaturii române. 
Profesorul Valer Ilovan, gazda noastră ospitalieră, îşi ia în 
primire ,,elevii” cărora le explică modul în care a fost fondată 
această casă memorială şi ce se află în ea. 
 

 
Foto: Valer Ilovan primul din stânga, în centru Menuţ,  

în dreapta autorul 
 

Înainte de intrarea în Casa memorială, privim bustul 
marelui romancier, executat de sculptorul năsăudean Nichifor 
Someşan. Referitor la acesta, într-o scrisoare expediată de fiica 
scriitorului, Puia Florica Rebreanu –Vasilescu, din Bucureşti, 
la 11 februarie 1979, îi cere finului său Sever Ursa, amănunte 
despre acest sculptor: Dragă Sever, Te rog mult să îmi scrii 
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numele exact al sculptorului Someşanu, autorul bustului tatei, 
care stăpâneşte casa memorială din Liviu Rebreanu. Aştept 
curând răspunsul tău. Cu aceeaşi statornică afecţiune pentru 
voi toţi -Puia. 3 

 
 

 
          Foto: Copie după scrisoare 

 
Pe frontispiciul casei, pe o placă de marmură, scrie: În 

această casă, reclădită în anul 1957, prin munca locuitorilor 
din Prislop-Năsăud, a trăit în mijlocul eroilor săi din 
romanul Ion, marele scriitor Liviu Rebreanu, fiu neuitat al 
poporului nostru. Din acest an, satul a căpătat numele 
romancierului. Din pridvorul casei, intrăm în prima cameră, 

                                                 
3 Copia se află în posesia noastră. 
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unde sunt expuse nenumărate manuscrise din romanele lui 
Liviu Rebreanu, sentinţa de condamnare la moarte prin 
spânzurătoare a fratelui său, ofiţerul Emil Rebreanu, eroul 
principal, sub numele de Apostol Bologa, din romanul Pădurea 
Spânzuraţilor, multe alte lucruri care i-au aparţinut eroului 
naţional: portofelul, casca militară, o aşchie din lemnul 
blestemat al spânzurătorii. Intrăm în camera din mijloc, camera 
unde sunt expuse în două vitrine costumele originale pe care le-
au purtat cândva Ion Pop al Glanetaşului şi ,,Ana”, dar şi ale 
,,Floricăi”. Pozez lângă ele, pentru amintire. Profesorul Ilovan 
ne dă explicaţii amănunţite. Îl întreb dacă mai există urmaşi ai 
eroilor, dacă mai există casa lui Ion şi aflu că nu mai există 
urmaşi direcţi şi nici casa, dar îmi arată locul de peste drum de 
casa lui Vasile Rebreanu, un loc semănat cu porumb, unde 
cândva a fost casa celui care a fost prototipul de erou al 
prietenului său, domnişorul Liviu. Tot aici se află fotoliul lui 
Vasile Rebreanu, cel cumpărat la licitaţie de preotul Belciug. 

 

 
       Foto: Casa în care au locuit cei doi eroi, Ion şi Ana 

 
Cea de-a treia cameră e denumită ,,salonul Laurei 

Herdelea”, alias Livia Hulea, sora romancierului, donat de 
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către familia din Aiud; tot aici vedem biroul la care a lucrat 
autorul Răscoalei şi al Crăişorului Horea. Trecem apoi în 
clădirea alăturată, unde este deschis Amfiteatrul „George 
Coşbuc” şi semnăm în cartea de onoare a casei memoriale. Ne 
despărţim de ospitaliera noastră gazdă. Afară – căldură. Parcă 
îmi vine un miros de fân călcat de opincile lui Ion şi ale Anei. 
Îi mulţumesc profesorului Ilovan pentru că am retrăit din plin 
printre personajele lui Liviu Rebreanu. Mi-a oferit un nou prilej 
de meditaţie. Maşina porneşte din nou la drum. 
 
  Ajungem în centrul oraşului Năsăud. O scurtă vizită la 
Muzeul Grăniceresc, unde îl întâlnim pe istoricul şi scriitorul 
Ioan Seni şi pe dr. Dascălu, un om de cultură important al 
locului. Simpatica prof. drd. Rodica Petreanu, ne prezintă 
muzeul. 
 

 

Foto: De la stânga la dreapta: Menuţ Maximinian, 
Ioan Seni, Rodica Petreanu şi Virgil Şerbu Cisteianu. 
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Nu zăbovim mult nici aici. Nu mai apucasem să discut cu 
dr. Dascălu. Îl luăm cu noi pe profesorul Ioan Seni. Urcăm pe 
valea Sălăuţei, trecem prin localitatea Salva, unde, la întoarcere 
ne oprim la rapsodul popular Genuca Ceuca, care, împreună cu 
fiica sa, Alina Ceuca, elevă la Liceul de muzică din Bistriţa, 
reprezintă două voci ale muzicii populare româneşti din partea 
locului, un scurt popas apoi, la cimitirul din satul Telciu, la 
mormântul celei mai îndrăgite interprete profesioniste de 
muzică populară, Valeria Peter-Predescu, plecată dintre noi 
anul trecut, unde am păstrat un moment de reculegere. 

 

 
Foto: La mormântul Valeriei Peter-Predescu 

    
După această reculegere, mi-am adus aminte de priceasna 

Cruce Sfântă părăsită, pe care regretata interpretă de muzică 
populară Valeria Peter-Predescu o cânta la emisiunile TV. 
Această priceasnă îmi era cunoscută încă din anul 1953 când, 
la Biserica din satul meu, a fost interpretată chiar de autorul 
acestor rânduri. Ea este compoziţia monseniorului profesor 
univ. dr. Octavian Bârlea, fost preot greco-catolic, astăzi 
decedat şi înmormântat în Germania, fratele marelui folclorist 
Ovidiu Bârlea, care rămăsese exilat la Roma după năvălirea 
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comuniştilor la noi. Nu este prima priceasnă compusă de acest 
nu numai preot, ci şi mare om de cultură, mare istoric, despre 
care noi vorbim şi scriem... nimic. O bună parte din aceste 
pricesne au fost preluate şi cântate în Bisericile Ortodoxe care 
şi-au autoatribuit muzica şi textul!! Şi dacă cineva are 
argumente contra, să provoace o polemică. 

 
 
 

 
ACASĂ LA GEORGE COŞBUC 

 
 

 
 

Cu cât urcăm mai sus pe valea Sălăuţei, cu atât emoţiile 
cresc din nou. 

Prin minte îmi curg sensuri de idei. Nu mai aud vocile lui 
Menuţ şi Seni din maşină! În schimb, aud în mine vocea celei 
care, cu zeci de ani în urmă, cânta romanţa pe versurile lui 
Coşbuc, Pocnind din bici pe lângă boi, Rodica Bujor, şi 
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fredonam melodia în gând: „...Şi de pe bici l-am cunoscut, / Şi 
cum ţeseam, nici n-am ştiut/ Cum am sărit şi m-am zbătut/ Să 
ies de la război”. 

Începusem apoi să fredonez în gând şi romanţa cântată de 
Angela Moldovan, La oglindă. Gândurile îmi zburau departe, 
mă reîntorceau în istorie. George Coşbuc este legat de judeţul 
Alba prin prietenia cu Grigorie Sima al lui Ioan, de pe vremea 
când erau colegi la revista „Tribuna”, care apărea la Sibiu, 
patronată de Ioan Slavici, la care mai colaborau, printre alţii, 
Silvestru Moldovan şi I. T. Mera. Dar Coşbuc s-a avut bine şi 
cu sculptorul Cornel Medrea din Sebeş, cel care i-a făcut bustul 
pentru Casa Memorială. 

Coşbuc a avut legături cu Blajul încă înainte de a trece 
munţii la Bucureşti. El însuşi o mărturiseşte într-o scrisoare 
adresată tatălui său, că, dacă se va înţelege cu ministrul Titu 
Maiorescu, va pleca la Viena „căci acolo vreau ei să mă 
trimiţă. Mitropolitul Vancea încă s-ar afla aplecat să-mi dea 
bani ca să studiez în Germania” (Cf. George Monahu, Din 
corespondenţa lui Coşbuc cu familia, „Tribuna Ardealului” nr. 
172, 19 aprilie 1941). De asemenea, este semnalată prezenţa lui 
la Blaj, de către scriitorul Alexandru Ciura în anul 1911, la 
serbările organizate de ASTRA în Mica Romă. 

 
 „Acum că îl revedeam la Blaj” - scrie Ciura – „aveam 

parcă mai mare îndrăzneală să mă apropii de masa lui. 
 Să trăieşti, neică, mi-a zis strângându-mi mâna. 
Şi eu n-am putut să-i răspund decât: 
  Să trăieşti, bade Gheorghe. 
Se schimbase puţin. În barbă – câteva fire argintate mai 

mult, încolo «veşnic tânăr şi ferice». Părea şi ceva mai palid, 
lucru ce se datora celor două nopţi nedurmite. 
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 Şi aşa, băieţi, m-am dat jos la Blaj, fără să-mi treacă 
prin minte. Băieţii din capul mesei sunt vinovaţi. Vine unul la 
mine şi mă întreabă: «Dumneata eşti Coşbuc?» Mi-a plăcut 
întrebarea asta fără înconjur. «Da, eu sunt Coşbuc! îi răspund, 
ce doreşti?». «Doresc să te opreşti cu noi la Blaj» Şi se 
prezintă: teolog absolut; celălalt iarăşi: teolog absolut. 
Înţelegeţi, mă, e o vorbă cu mare greutate asta. Eu mă ştiu 
fecior de popă, şi am avut totdeauna multă dragoste pentru 
rânduielile popiei, dar când m-am văzut în faţa ălor doi 
absoluţi, era să mi se taie picioarele... Ce puteam să le zic? 
«Mă dau jos la Blaj, măi băieţi, dacă sunteţi chiar aşa, teologi 
absoluţi». 

Închinăm paharele, şi maestrul, după ce se potoli 
ovaţiile, spuse: 

 Eu v-am ascultat vorba, măi băieţi, dar şi voi s-o 
ascultaţi pe a mea... Să nu mai spuneţi teolog absolut, că vă ia 
dracu... Spuneţi absolvent ori cum veţi vrea, dar absolut – nu! 
Absolut, mă, e numai Dumnezeu. 

Şi badea Gheorghe îşi dezlegă sacul cu glumele. 
Conversaţia era din ce în ce mai veselă. 

[...]  
 Cântaţi, băieţi, ceva! Ceva de pe la noi. A, uite, mi-am 

însemnat pe o cartă postală patru versuri, ce le-am auzit în 
drum la Caţa:  
                      Cine ţi-o fura mărgele 
                      Să se deşire cu ele. 

Băgaţi de seamă ce adâncă e expresia. Apoi alta: 
                    Tu te-ai dus bade de joi, 
                    Parc-ai mers de-un an, de doi! 

Ce adânc spune românul asta, mă, ticălos de adânc!... 
Intonăm cu toţii: 

              Pe umeri pletele-i curg râu, 
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              Mlădie ca un spic de grâu... 
şi poetul se amestecă şi el în cor, desluşindu-ne apoi cum a 
scris poezia aceasta şi cum tot ce a scris are întotdeauna un 
substrat real. 

 Din vânt nu poţi scrie, băieţi, trebuie să trăieşti şi să 
simţeşti singur mai întâi... 

Era aproape de miezul nopţii. 
 Nişte lăutari, ce naiba, n-aveţi niciun lăutar pe aici? 

Ce calicie! 
 Măi, Iacobe! răspunse poetul maestrului Mureşanu 

(compozitorul Iacob Mureşanu, n. n.) – care se avântase să-i 
ţie o dicţie – aş putea să-ţi răspund că tu ai merita o altă 
soartă şi o altă recunoştinţă din partea neamului. Pe alţii mai 
mici ca tine, valul i-a ridicat sus... [...] 

Vorbi tot mai încet, cu gesturi nervoase, clipind tot mai 
des din gene... 

Păi câte un şvarţ (cafea neagră n.n.) nu luăm noi?...” 
     

În timpul şederii la Blaj, Coşbuc a locuit pe actuala stradă 
a Mitropoliei, în imediata vecinătate a   hotelului-restaurant pe 
atunci Universul, demolat, în perioada ,,epocii de aur”, de minţi 
întunecate. 

Nu putem şti ce sentimente înnobilau sufletul marelui 
poet, aici, la Blaj, într-un moment când încă nu se uscase 
sângele luptătorilor de la 1848, al concetăţenilor mei ucişi în 
data de 2 iunie 1848 în măcelul de la Mihalţ. Şi de la Coşlariu. 

Poate că în sinea lui recita poezia Pământul uitării: 
Eu nu mă voi plânge nepoţilor tăi, 

    Pământule sfinte-al uitării! 
    Desfă-te tu singur, şi-nghite-i pe răi... 
    Căci iată-i pe toate gătitele căi 
    Răsar conjuraţii pierzării!        
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De câte ori îl pomenesc pe Coşbuc, îmi aduc aminte că, 
în serile de iarnă, în casa părintească, împreună cu fraţii şi 
părinţii, cântam romanţele compuse după versurile lui Coşbuc; 
întâietate avea Numai una. 

Am ajuns la Hordou. Satul, aşezat pe valea Sălăuţei, între 
dealuri, poartă astăzi numele marelui poet George Coşbuc. Şi 
parcă-l aud recitând:  

Iar de-aici, din zarea culmii 
Şir de dealuri eu privesc; 

    Culmea lor o-mpodobesc 
    Ca şi tine ulmii. 

Pătrundem în curtea unde se află casa în care, în secolul 
XIX, la 20 septembrie 1866, vede lumina cel  de-al optulea 
copil al preotului Sebastian şi al preotesei Maria Coşbuc. 
Emoţiile mă stăpânesc puternic. Cu glasul tremurând, rostesc 
numele meu pentru cel care, de zeci de ani, conduce destinele 
primei Case Muzeu a unui scriitor din România, înfiinţată în 
anul 1905, profesorul Constantin Roco Catalano. După o scurtă 
prezentare a membrilor grupului nostru, acest om, un adevărat 
,,amfiteatru” al vieţii şi operei coşbuciene, ne prezintă istoria 
satului Hordou de-a lungul veacurilor. Îmi oferă, cu autograf, 
una din cărţile domniei sale, monografia satului ,,Hordou-
Coşbuc”. Ne povesteşte că George Coşbuc a fost coleg de 
bancă la liceul din Năsăud cu tatăl celui mai mare romancier al 
literaturii române, Liviu Rebreanu, învăţătorul Vasile 
Rebreanu. În numeroasele sale reveniri la Năsăud, George 
Coşbuc se oprea pe la prietenii lui din Năsăud. În anul 1909, 
probabil una din ultimele vizite ale poetului în locurile natale ( 
se pare că ultima a fost prin 1914, însoţit de sculptorul Cornel 
Medrea?), se opreşte în oraşul grăniceresc la prietenul său, 
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avocatul Paulin, împreună cu un alt prieten, George Malciu. În 
Năsăud locuia un alt prieten al lui Coşbuc, preotul greco-
catolic George Linu, protopopul Năsăudului. Dorind să-l 
întâlnească, Coşbuc îi trimite un bilet pe care scrie următoarele 
versuri: ,,Noi rugăm pe protopopu / Să-şi pună degrabă clopu / 
Şi să vină către noi / Că suntem la Paulini / Şi petrecem ca 
vecini / Cu vin vechi şi chelneri noi”. 

 

 
Foto: Pălăria şi pelerina poetului 

 
Intrăm în muzeul memorial ,,George Coşbuc”, astăzi, pe 

bună dreptate, declarat monument istoric. Interiorul invită 
vizitatorul la reculegere. Întâlnim aici o atmosferă patriarhală. 
După tindă, urmează următoarele trei camere în care vizitatorul 
poate privi documente, fotografii, corespondenţă, ediţii din 
opera poetului, traduceri şi unele manuscrise. Toate obiectele 
expuse sunt originale. 
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Foto: Aspect din interiorul Casei memoriale 
 

E foarte greu să reproducem întregul cuprins al acestui 
muzeu. Totuşi, amintim că în ultima odaie, cea dinapoi, cum 
spun ardelenii, pot fi văzute obiecte personale care au aparţinut 
marelui poet: Geanta de voiaj a lui Coşbuc, în care poetul 
purta cu el manuscrisele sale, mobilă originală, diverse obiecte 
de artă populară care au aparţinut familiei Coşbuc. Odaia din 
mijloc, mai spaţioasă decât celelalte două, era destinată pentru 
supravegherea celor 12 copii ai familiei Coşbuc. 

 
 

 

Foto: Geanta de voiaj a lui Coşbuc 
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Prima însemnare despre muzeul Coşbuc o întâlnim la 
filologul Sextil Puşcariu care, în anul 1905, însoţit de ziaristul 
şi scriitorul Ioan Rusu Şirianu, rudenie a lui Ioan Slavici, poeţii 
Octavian Goga (cel care în 1923 urma să-i ia locul în 
Academie lui George Coşbuc cu un cuvânt fulminant) şi 
Zaharia Bârsan, în nr. 8 al revistei „Luceafărul” de la Sibiu, p. 
168 (cf. Constantin Roco Catalano, monografia ,,Hordou-
Coşbuc” p. 6), scrie, imaginându-şi personajele din poeziile lui 
Coşbuc: „...Punând urechea la uşa casei din vecini, auzim pe 
fata săracă dar frumoasă, plângându-se măsii de clevetirile 
«duşmancei» sale bogate şi urâte, dosindu-ne după un gard, ne 
facem martorii unei scene de hânjoneală nevinovată între doi 
îndrăgostiţi şi apoi ne oprim acolo, unde s-a strâns atâta 
norod, că nu-l încape hotarul. Ce e chiotul şi veselia asta? 
Săgeată bogătaşul îşi mărită pe Zamfira şi asistăm la un 
ospăţ... Trei paşi la stânga binişor / Alţi trei paşi la dreapta 
lor...” 

Am discutat mult cu custodele muzeului despre George 
Coşbuc. Spre surpriza mea, aflu că a fost coleg şi prieten cu 
consăteanul meu Simion Totoian-Zelea, trecut de mult la cele 
veşnice. Am aflat multe lucruri interesante, am abordat şi 
problema unei scrisori a lui George Coşbuc, aflată în posesia 
noastră. Profesorul a confirmat ineditul acestei scrisori pe care 
poetul a adresat-o surorii sale Anghelina Coşbuc, căsătorită 
Pop, soţul ei fiind preot greco-catolic în localitatea Feldru, nu 
departe de Năsăud. Iată conţinutul parţial al acestei scrisori 
datată în 30.XI.1899, din Herăstrău-Bucureşti:4 

 

                                                 
4 Scrisoarea se află în arhiva autorului. 
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                            Dragă Anghelina, 
 

Îţi răspund la scrisoare. Copila pot să ţi-o trimit numai 
la Crăciun, căci numai atunci aş putea găsi vreun năsăudean 
de pe aici, care să meargă, acasă. Singură nu o pot trimete. 

De altfel am scris lui Aurel (fratele lui George Coşbuc 
n.n.) să facă ce o face şi să vină la Bucureşti. Eu îl aştept. Cât 
ce-o avea paşaport, să vie numai decât. Întâiu singur, să vadă 
cum e drumul, apoi la primăvară prin Aprilie, poţi să vii tu cu 
el.  Numai întâiu e greu; ştiu că vi se pare lucru mare drumul 
până aici-odată numai să veniţi că apoi veţi veni mai des. 

…  
Aurel mă întreabă ce boală am! N-am nici una, la adecă 

sufăr din când în când de stomac. Am şi reumatism în piciorul 
stâng, dar nu simt boala de speriat… Te sărut, George. 
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Din păcate, manuscrisul fiind puţin deteriorat, nu se 
poate citi după reproducere. 

Am încercat să consemnăm doar o frântură din bogăţia 
datelor culese în periplul nostru la Hordou-Coşbuc.  
  M-am despărţit de Hordou-Coşbuc, recitând în gând: 

 
Eu nu mai am nimic de spus! 
Voi braţele jurând le-aţi pus 
Pe scut! Puterea este-n voi 
Şi-n zei! Dar vă gândiţi, eroi, 
Că zeii sunt departe, sus, 
Duşmanii lângă noi? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lângă bustul poetului, aflat în faţa casei natale, de la stânga la 
dreapta: scriitorul Menuţ Maximinian, Ioan Seni, Constantin 
Roco Catalano, Virgil Şerbu Cisteianu şi poetul albaiulian Sorin 
Mugurel Bota. 
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Mi-am pus mereu întrebarea, după anul 1989, cum sunt 
receptaţi marii noştri scriitori în şcoli? Din păcate, am constatat 
că în manualele şcolare s-a produs o adevărată revoluţie, în stil 
proletcultist. Chiar dacă nu sunt în totalitate excluşi, despre 
clasicii noştri se vorbeşte din ce în ce mai puţin. Unii nici nu 
mai sunt incluşi în programa şcolară! E mult mai important 
fotbalistul Hagi, decât Eminescu, e mult mai adulat antrenorul 
Lăcătuş de la Steaua, decât George Coşbuc, ca să nu mai 
vorbim de introducerea în manuale a unor simpli prezentatori 
de ştiri la posturile de TV. Toţi aceştia, poate, au îmbogăţit 
cultura românească? Cu ce? Tonul acestei melodii false îl dă 
critica noastră literară care se conduce după un dicton propriu 
cuiva: ,,A dărâma este lozinca vremii”. Dărâmăm, dărâmăm, 
dar ce punem în loc? Fără cronicarii şi clasicii noştri, literatura 
română e bolnavă. Boala aceasta, numită invidie, a devenit 
transmisibilă din generaţie în generaţie. 

Acestora li se potrivesc versurile dedicate lui Spiru Haret 
dintr-o poezie postumă: 

              Iar când e să-mi văd Trofeul 
              Glas triumfător s-ascult, 
              Voi m-aţi omorât cu zile 
              Şi m-aţi îngropat de mult. 

Coşbuc a fost considerat, după Eminescu, cel mai mare 
poet al neamului nostru. Lucrul acesta a iritat pe mulţi poeţi 
minori dirijaţi din umbră de acelaşi Macedonski care îl 
denigrase şi pe marele Eminescu. Atacul unor anonimi precum 
Gr. N. Lazu, D. A Teodoru, Caion etc. este plin de calomnii. 
Din păcate, şi George Călinescu l-a ,,apăsat” pe Coşbuc şi nu 
numai. Ca şi Eminescu, Coşbuc aparţinea, după ei, oricărui 
neam, numai neamului românesc nu. Numele detractorilor s-a 
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scufundat demult în negura vremii. Coşbuc însă trăieşte prin 
noi şi va trăi mult timp. 

De mai bine de 2000 de ani, italienii n-au demolat pe 
marii poeţi latini Virgiliu, Ovidiu şi nici pe Horaţiu. De 
aproape 7 secole, Dante, Petrarca etc. n-au devenit demodaţi în 
Italia. Ca să nu mai amintim de marii scriitori germani, francezi 
şi chiar ruşi. 

Câtă dreptate avea Marin Preda când afirma: „O ţară 
care nu ştie să-şi apere poeţii va fi învinsă sau va supravieţui 
lamentabil la coada altor naţiuni, fiindcă poezia e sângele unui 
popor care curge subteran prin veacuri şi îl face nepieritor”. 
Oare supraveţuim astăzi lamentabil la coada altor naţiuni?  

Suntem suflet din sufletul neamului românesc, degeaba?           
   

Am plecat din Hordou-Coşbuc cu satisfacţia unui om 
care şi-a realizat o dorinţă mai veche, fredonând melodia pe 
versurile poetului din Numai una: 

 
                La vorbă-n drum, trec ceasuri, trec 
                Ea pleacă, eu mă fac că plec, 
                Dar stau acolo şi-o petrec 
                Cu ochii cât e zarea. 
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ACASĂ LA GENUCA ŞI ALINA 
 

         
 

 

Foto: Genuca şi fiica ei, Alina Ceuca, la târgul Festivalului, în 
minunatele lor costume populare 

 
Părăsind satul Zamfirei, privind încă o dată vadul apei 

repezi Sălăuţa, ne oprim la Salva, un sat în care tradiţia şi 
meşteşugurile sunt la ele acasă. Satul este numit „al clopului cu 
păun”. Aici se confecţionează celebrele pălării cu pana de 
păun, pe care deseori o vedem purtată de dansatorii 
Ansamblurilor folclorice din această parte a ţării. 

Maşina ,, dirijată” de Menuţ ajunge în faţa unei porţi. 
Aici ne aşteaptă una din cele mai pricepute artiste în 
confecţionarea costumelor portului popular românesc din zonă: 
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Genuca Ceuca. Pe această artistă o mai văzusem la târgul 
organizat cu prilejul Festivalului, lângă propria-i tarabă. Nu o 
cunoşteam atunci. Acum însă, conform unui obicei mai vechi, 
încetăţenit la Salva, suntem invitaţi în casă. Ospitaliera noastră 
gazdă, fără prea multă introducere, întinde masa cu bucate 
tradiţionale. După masa aceasta de prânz, binevenită, începem 
vizita în „atelier”, unde primitoarea noastră gazdă ne prezintă 
,,opera sa” compusă din cătrinţe, ii, ştergare, mărgele etc. 
Piesele acestea din portul popular par lucrate de nişte mâini 
care, timp de 6 ore pe zi, sunt înzestrate cu divinitate. 
Meşteşugul este învăţat de la mama sa. Aflu de la amfitrioana 
noastră că la Salva, aproape în fiecare casă, există preocupări în 
acest sens. În timp ce ne arăta minunatele costume lucrate de 
mâinile sale, împreună cu fiica ei Alina, elevă a Liceului de 
Muzică din Bistriţa, au început să cânte. Două voci de aur, 
două interprete ale cântecului popular din zona Salvei, care nu 
imită pe nimeni, nu copiază pe nimeni, ci sunt originale. 
Dovadă este doina dedicată regretatei cântăreţe Valeria Peter-
Predescu, dar şi Balada Truţii, care ne vorbeşte despre lupta 
unei mame, dusă în urmă cu peste 7 veacuri, cu tătarii, pentru a 
salva viaţa copilului pe care aceştia l-au răpit. 

Alina, deşi încă elevă, este câştigătoarea unor numeroase 
concursuri de muzică populară, o apariţie la emisiunile 
Mărioarei Murărescu de la Televiziunea Română şi se 
pregăteşte pentru Conservator. O voce de care vom mai auzi. 

Grija pentru educaţia aleasă a fiicei sale, pe care Genuca 
Ceuca pune mare preţ, poate propulsa acest talent sus, lângă 
gloriile cântecului nostru popular. 
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În foto de la stânga la dreapta: poetul Sorin Mugurel Bota, 
Genuca Ceuca, Virgil Şerbu Cisteianu, Alina Ceuca şi Ioan Seni 

 
Am parcurs, stimate cititor, o etapă din călătoria noastră, 

la unele obiective turistice din judeţul Bistriţa – Năsăud. Ea nu 
se opreşte aici. Vom continua cu „Cuibul visurilor” lui Liviu 
Rebreanu de la Maieru. Acolo unde, de decenii bune, un om, 
un profesor, Sever Ursa, care ar fi putut avea alte destine, a 
renunţat la o carieră universitară pentru a se ocupa de Casa 
memorială şi de Muzeul „Cuibul visurilor”. 

Când am părăsit Maierul, se înserase de-a binelea. 
Maşina alerga cu viteză spre Bistriţa. Urma o nouă seară a 
Festivalului, în care se interpretau cântece populare româneşti 
de către participanţii din toate ţările. 

Îmi îngădui să spun că am avut şi surpriza să constat că 
nici Casa memorială de la Prislop, nici Muzeul Grăniceresc din 
Năsăud, nici Casa memorială din Hordou, nu au pliante de 
popularizare. La nici unul n-am găsit o monografie, un istoric 
care ar prinde bine, mai ales turiştilor străini! Oare de ce? Eu 
am pus doar întrebarea! 

Ziua de 31 iulie 2010 a fost pentru mine o sărbătoare a 
sufletului, o cultivare a spiritului. 
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LA ,,CUIBUL VISELOR” 
 
                      
  

      
 

 
Aşadar... Năsăud, Hordou, Telciu, Salva! Amintiri pentru 

o viaţă. Maşina ocoleşte centrul Năsăudului. Ne îndreptăm spre 
,,Cuibul viselor” – Maieru. Trecem prin multe sate... Nepos, 
Feldru, satul în care cumnatul lui Coşbuc a fost preot greco-
catolic şi unde sora marelui poet a primit scrisoarea. Scriitorul 
Menuţ Maximinian ne spune: „Feldru este satul cu cei mai 
mulţi locuitori din judeţul Bistriţa care au plecat în străinătate 
să lucreze. Se întorc acasă, rezolvă ce au de rezolvat şi din nou 
la drum şi la muncă”. Mi-am adus aminte de versurile lui Al. 
Toma, poet de tristă amintire: „Azi ţara ta e casa ta // Popor 
destoinic, muncitor / Azi nu mai slugăreşti în ea...”. Aşa este. 
Astăzi ,,slugărim” la străini, care ne apreciază munca şi o 
plătesc mai bine. 

Privesc satele. Peisajul este încântător. Deapăn din nou 
din caierul amintirilor tors cândva pe retina memoriei. Din 
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oamenii aceştia am luat toate personajele rustice din literatura 
mea. Unora le-am pus o mână, altora le-am tăiat un picior, i-
am împătimat pe unii, i-am făcut să cugete pe alţii şi oriunde i-
am pasat în cărţile mele tot din Maierii Năsăudului i-am luat, 
scrie Rebreanu. 

Din când în când, claxonul unei maşini mă trezeşte din 
gândurile mele. Drumul acesta nu-mi este cunoscut. Nu l-am 
mai bătătorit niciodată. Dar mi-a devenit drag. Privesc în jur. 
Mi se pare că dealurile se odihnesc. Parcă le aud cum respiră 
liniştite. Câtă istorie ne-ar putea ele povesti dacă ar vorbi? Mă 
gândesc dacă imperativele imediate cu care se confruntă 
cultura noastră nu ne îndeamnă să studiem mai amănunţit 
istoria dezvoltării noastre de-a lungul secolelor ca pe o 
fiziologie a geniului naţional, gândindu-mă că studiul trecutului 
culturii noastre româneşti, pe care unii aşa-zişi exegeţi încearcă 
să o îngroape, ne deschide calea înţelegerii, dăinuirii, 
ascensiunii, în condiţii dintre cele mai dificile pe care  le-a 
putut întâlni vreodată o cultură a lumii. Dacă eludăm unele din 
marile valori ale culturii româneşti, înseamnă că nu am ajuns să 
le cunoaştem, le-am cunoscut superficial, sau, pur şi simplu, nu 
vrem să le recunoaştem fiindcă strălucesc prea mult faţă de noi. 
  Atunci când un om de cultură a intrat în sufletul neamului său, 
a devenit suflet din sufletul lui, cum spune Coşbuc. Este 
dureros când deschizi un manual pentru şcolari şi vezi cât de 
puţin se vorbeşte despre unii dintre marii noştri scriitori, iar 
alţii sunt neglijaţi total. E neplăcut când deschizi dicţionare, fie 
ele şi ,,critice” şi afli că unele din marile valori ale culturii 
noastre sunt ,,îndosariate”. Unii dintre aceştia au devenit mit, 
au devenit porumbelul din basmul românesc care a găsit apa 
vie şi a trecut printre ,,munţii răi” care se ,,bat” în capete. 

Liviu Rebreanu, farul romanului românesc, a trecut aceşti 
munţi fiindcă opera sa a învins adversităţile, nu fără contestaţii. 



FERESTRE anul VI, nr. 1 (15), mai 2015 
 

  95  
 

El a crezut în certitudinea biruinţei, a fost conştiinţa profundă a 
creatorului angajat cu toată fiinţa într-o imensă realitate, aceea 
a poporului său. 

În ultimul timp, în literatura noastră încearcă să-şi facă 
loc, cu ajutor intern, o seamă de scriitoraşi ,,eropeni” (sic), în 
detrimentul scriitorului român contemporan care nu are bani 
să-şi scoată o carte, iar atunci când încearcă să ceară de 
undeva, de la cineva, trebuie să se căciulească, uneori fiind 
chiar umilit: „Do’le, literatura astăzi nu are valoare, nu înveţi 
nimic din ea! Banii, do’le, banii, asta-i puterea” auzi, nu 
rareori, spunându-se atunci când ceri sprijin financiar pentru a 
publica o carte sau a scoate o revistă, de la unul bănos, cu burta 
mare. Literatura noastră trebuie să-şi găsească un stil propriu, 
capabil să transmită... ,,tehnicii mondiale” a scrisului un mesaj 
propriu, care poate servi umanitatea în totalitatea ei, să 
intereseze această lume. Tot mai mulţi scriitori români îl resimt 
ca un imperativ, decurgând din însăşi evoluţia culturii noastre. 

Putem, oare, spune că făuritorii culturii noastre de astăzi 
beneficiază de posibilităţi reale de propagare în lume a 
scriitorului român? Tot Rebreanu spunea că: „Dincolo de 
hotare nu va trece decât scriitorul care a izbutit să exprime 
sufletul specific românesc”. Găsindu-l în sufletul neamului său, 
Rebreanu a trecut graniţa cu opera sa în peste 40 de ţări, fapt 
care spune de la sine că cultura noastră în general, literatura în 
special, sunt departe de a fi atât de puţin importante, cum lasă 
unii să se înţeleagă, în contextul culturii europene şi mondiale. 
Francezul Ferdinand Lot spunea că poporul nostru este o 
,,enigmă” şi un ,,miracol”, italianul Mariano Baffi i-a răspuns 
în cartea sa, La Romania a la ricerrca di Roma, că enigma s-a 
dezlegat, miracolul rămâne, fiindcă am putut supravieţui ca 
popor latin şi român ,,într-o mare de slavi”, fiindcă istoria 
poporului nostru este piesă dramatică de teatru, jucată de multe 
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ori pe marile scene ale lumii, dar, în acelaşi timp, extrem de 
optimistă, care trebuie să capete reflexe şi semnificaţii 
universale. Şi asta depinde numai şi numai de noi. Mircea 
Eliade spunea că protoistoria noastră ne aşează pe picior de 
egalitate cu seminţiile germanice şi latine. Dacă aşa stau 
lucrurile, oare ce ne împiedică să valorificăm spiritual şi 
cultural trecutul?  

Din îndepărtare zăresc un deal. Este Măgura Maierului, 
la poalele căreia s-a aşezat satul. 

De Maieru deci se leagă toată copilăria lui Liviu 
Rebreanu, toate amintirile de primul contact cu lumea 
exterioară [...] Dincolo de hotare, nu va trece decât scriitorul 
care a izbutit să exprime sufletul specific românesc. Rebreanu 
a fost tradus în peste 40 de ,,hotare”, pe care le-a trecut cu mare 
succes pentru romanul românesc. La apariţia romanului Ion, 
Eugen Lovinescu, spunea că ,,este cea mai mare creaţie epică 
românească”. Arghezi, în schimb, considera romanul un semn 
de literatură ,,dedesubtul realităţii”. Arghezi, mai târziu, şi-a 
dat seama că a gafat. Nicolae Manolescu spune despre 
Rebreanu că e un ,,observator, cam atât”. Oare îşi va da seama 
de gafă? Când se va trezi din amorţeală?  
 După aproape două ore de mers, ne apropiem de destinaţia 
noastră finală. Intrăm în Maieru, maşina virează spre stânga. 
De aici îl vom lua pe profesorul Ursa. 

Maieru, este un sat care, în afară de Liviu Rebreanu, a 
mai dat culturii româneşti şi alţi scriitori precum Olimpiu I. 
Barna, folclorist, care a publicat numeroase culegeri de poezii 
populare. Amintim doar volumul Veselie, dor şi jale, cu 
excelente piese adunate în exclusivitate din Maieru. Unul 
dintre cei mai buni prieteni ai publicistului a fost Horea 
Teculescu, ajuns director al Liceului ,,Mihai Viteazul” din 
Alba Iulia, fiul preotului ortodox Ioan Teculescu, participant 
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activ la înfăptuirea Marii Uniri, Iustin Ilieşiu, poet, care a 
absolvit Liceul ,,Sf. Vasile cel Mare” din Blaj şi absolvent şi al 
Şcolii de ofiţeri de la Alba Iulia, autor a peste 32 de volume de 
versuri dintre care cel mai citit a fost Sângerări ardelene, 
dedicat celor care au fost expulzaţi din Ardeal în anul 1940. 

Oprim în dreptul unei case. În poartă ne aşteaptă 
profesorul Ursa şi soţia domniei sale. După prezentările de 
rigoare, ne îndreptăm spre ,,Cuibul viselor”, împreună cu cel 
care ne va fi ghid, trecând pe lângă şcoala unde: „[...] Cele 
dintâi plăceri ale slovei tipărite şi ale ştiinţei de carte tot la 
Maieru le-am avut, în forma primelor lecturi care m-au 
pasionat. Poveştile ardeleneşti ale lui Ioan Pop Reteganul...” 
Despărţindu-se apoi de această şcoală, de tovarăşii lui de joacă, 
pe drumul făcut cu căruţa de la Maieru până la Năsăud, unde 
avea să-şi continue şcoala, Rebreanu a plâns timp de 5 ore 
continuu. Drumul acesta de la Maierul la Năsăud, făcut cu 
căruţa, seamănă întrucâtva cu cel al lui Ion Creangă spre 
Broşteni. Ambii regretă despărţirea de prietenii de joacă. 

Ajunşi la muzeu, venerabilul profesor Sever Ursa ne 
vorbeşte despre trecutul acestuia, devenit cu timpul istorie în 
istoria neamului nostru. 

Totul s-a petrecut în anul 1957, în ziua de naştere a lui 
Liviu Vasile Rebreanu, 27 noiembrie, din iniţiativa acestui om 
cu suflet mare şi tot atât de mare om de cultură, odată cu o 
expoziţie organizată cu prilejul aniversării naşterii scriitorului. 
Încet, încet, spaţiul acordat viitorului muzeu s-a extins, 
colecţiile şi donaţiile s-au înmulţit, aşa că, în anul 1985, cu 
prilejul aniversării a 100 de ani de la naşterea lui Liviu 
Rebreanu, a fost inaugurat ca un adevărat muzeu aşezat în 
inima satului. 

Astăzi, muzeul are 9 săli şi un amfiteatru cu 120 de locuri 
şi editează şi un jurnal cu sugestivul titlu rebrerian Cuibul 
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viselor. Fiecare sală îşi are epoca sa, cu piese muzeistice 
valoroase. Am întâlnit aici fluiere făcute din ţeavă de puşcă 
grănicerească, opinci din lemn, ladă unică pentru păstrarea 
tezaurului, datând de la finele secolului al XIV-lea, suman 
negru grăniceresc, o hartă a Transilvaniei datând din anul 1566 
etc. Îmi aduc aminte că, atunci când am vizitat Muzeul 
Vaticanului, am rămas surprins de harta existentă acolo, care 
înfăţişează hotarele ţării noastre sub marele Voievod Mihai 
Viteazul. Cea de la Maieru este mai veche, dar nu cea mai 
veche, care înfăţişează hotarele Transilvaniei. Sunt altele de 
prin secolele XI, XII, XIII etc. Istorie, istorie, istorie... 

Urcăm la etaj. În spaţiul alocat lui Liviu Rebreanu. Multe 
fotografii cu aspecte din viaţa prozatorului, aranjate pe un 
panou. Într-un colţ, se află masa de scris. La această masă, 
Rebreanu a scris romanele sale Răscoala şi Ciuleandra; pe un 
alt panou, pe o coală aşezată acolo, sunt scrise cu cerneală 
numele prietenilor săi din copilărie, Filon Vranău, Doniză 
Cioncan, Asrian Coltor sau Toader Avrani, dar şi prietenii lui 
de abecedar. Într-un alt colţ, sub o sticlă, un act mişcător care 
vorbeşte de dragostea măierenilor faţă de marele lor consătean. 
E vorba de o hotărâre a Consiliului Comunal din anul 1927, 
dată la 5 ianuarie, prin care i se conferă titlul de 
,,CETĂŢEANU DE ONOARE” [...] ca un prinos de 
recunoştinţă [...] pentru reale servicii aduse culturei neamului 
românesc... şi îi oferă pentru vecie un lot de pământ ca să-şi 
facă o curte printre măiereni Actul este aprobat de prefectul 
judeţului Năsăud, Vicenţiu Ilieşiu şi de Dumitru Ureche – 
primar. Numeroase scrisori şi cărţi din opera lui Rebreanu. 
Într-un alt colţ, zăresc fotocopii după scrisori ale romancierului 
adresate mamei sale: Iubită Mamă – Îţi mulţumesc mult, mult 
pentru caldele cuvinte ce mi le-ai adresat în ziua în care am 
împlinit 41 de ani. M-am înduioşat adânc...  
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Multe documente, fotografii, exemplare din lucrările lui 
Rebreanu sunt expuse la vederea vizitatorului.  

Aşadar... amintiri, amintiri, amintiri... O istorie a 
literaturii într-un muzeu. 
Ne despărţim de primitoarea noastră gazdă. Sentimentele 
noastre de preţuire pentru tot ceea ce a făcut, recunoştinţa 
noastră, poate nu am ştiut să le exprimăm în cuvinte aşa cum 
s-ar cuveni, dar simţămintele noastre sunt adânci. 
       

Dragi măiereni, 
Cu siguranţă nu aţi ştiut (cu excepţia domnului profesor), 

că eu, un necunoscut de la Alba Iulia, am vizitat mioriticul 
vostru sat. Nu am avut atunci, în acea zi fierbinte de 30 iulie, 
posibilitatea să-mi exprim în faţa voastră admiraţia şi 
recunoştinţa pentru tot ce aţi făcut şi veţi face, sunt sigur, 
pentru marele vostru concetăţean, „domnişoru Liviu”. Satul, 
deşi nu l-am văzut niciodată până atunci, îl cunoşteam din 
operele celebrului prozator, caracterul şi dragostea 
dumneavoastră pentru spiritualitate şi cultură am cunoscut-o 
acum, prin altă proeminentă personalitate a satului, istoricul, 
omul, cercetătorul şi profesorul Sever Ursa, acest Herdelea 
contemporan, pe faţa căruia poţi citi nenumăratele atribute ale 
unor eroi din romanele lui Rebreanu. Casa memorială şi 
muzeul sunt „opera” acestui minunat cărturar a cărui inimă 
va bate mult timp pentru cultura măierenilor. Iubiţi-l până mai 
este între voi. Rugaţi-vă pentru sănătatea lui şi aduceţi-vă 
aminte de vorbele lui Delavrancea: Cine n-are bătrâni...  

Iertaţi-mă că am îndrăznit, fie şi numai două sau trei 
ceasuri, să mă confund cu istoria satului vostru, purtător al 
matricei stilistice. Ştiu, vremea la vremuit, ca pe mai toate 
satele noastre, în ţara mişcătoare şi neaşezată cum spune 
cronicarul Simion Dascălu, dar el a rămas falnic. Prin satul 
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vostru, am văzut pecetea strămoşească şi mi-am zis: De-aici, 
cu adevărat, suntem dintotdeauna, fiindcă aţi ştiut să vă 
orchestraţi viaţa prin veacuri. Cu alte cuvinte, aţi compus o 
simfonie a satului vostru pe care sunt convins că urmaşii 
urmaşilor voştri o vor cânta în aceeaşi înaltă tonalitate. În 
satul vostru n-am căutat energia românească, nici Mioriţa, 
despre care Olimpiu I. Barna a cules de la bunicii şi părinţii 
voştri numeroase variante. Am căutat mioriticul. 

Mă opresc aici. Nu e ultima filă. Drumul continuă. Poate 
mă voi reîntoarce vreodată. Vă rog să socotiţi aceste rânduri 
mulţumirea mea caldă pentru că am străbătut uliţele satului, 
mulţumire care vine de la un „fecior” născut într-un alt sat 
mioritic, de pe valea Târnavei Unite – Cisteiu.                          

 
 

 

Foto: Sever Ursa, autorul şi Ioan Seni 
 

Am părăsit aceste locuri aducând cu mine impresii care 
nu se pot uita. Ne-am simţit bine între oamenii aceştia 
cunoscuţi prin frumuseţea lor sufletească, prin hărnicie, 
oamenii aceştia cu suferinţa tuturor necazurilor întipărite pe 
faţa lor aspră şi dârză, oamenii aceştia care au acea peremtorie 
rezistenţă, moştenită de la moşii şi strămoşii lor, faţă de tot 
ceea ce le ameninţă patrimoniul lor sufletesc şi naţional... Am 
citit în ei un farmec aparte, farmec ce se desprinde parcă din 
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pitorescul frumuseţilor naturale. Şi, dintr-odată, am început să 
recit în maşină, în gând: 
 

Avem o ţară şi-un popor, 
Stăpân aici, de când e lumea lume 
Seamănă grâu, bea apă din izvor 
Să ştiţi că sunt români,  
Şi poartă cu mândrie un nume. 

       
. 

Virgil Şerbu Cisteianu 
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FEREASTRA CU POVEŞTI 
 
 

ŞTEFAN DIMITRIU 
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REZERVAŢIA 

 (fragment din  romanul „Lasă zilei scârba ei”) 
  

 Pentru mine, timpul petrecut acolo, în anexa palatului de 
la Mogoşoaia, era unul extrem de preţios şi-l foloseam cu 
disperarea dată de sentimentul că trecea prea repede. Mă 
trezeam cu noaptea-n cap şi, până să cobor la micul dejun, 
dădeam gata trei-patru pagini. De obicei, la ora aceea, în sala 
restaurantului nu era multă lume. Uneori, nu-i găseam acolo 
decât pe scriitorul Nae Drelea şi pe pictorul Marin Sucă, 
aşezaţi faţă-n faţă şi aplecaţi cu înverşunare peste paharele lor 
de votcă, pe care le sorbeau mai întâi din ochi, în tăcere, 
minute întregi, după care le dădeau dintr-o înghiţitură peste 
cap. Băutori de categorie grea care, în felul lor, îmi stârneau 
chiar o anumită admiraţie. Dată de incapacitatea mea de-a 
înţelege cum pot să toarne atâta votcă în ei, fără să le ia foc 
plămânii şi creierii şi fără să-şi piardă cu totul raţiunea, aşa 
cum se-ntâmpla adeseori cu amărâtul de Tavi Stroe care, ne 
mai fiind în stare să ţină un condei în mână, dar voind să 
rămână în continuare la masa scriitorilor, se transformase în 
proxenetul lor. Ceea ce nu-l împiedică să aibă astăzi casă 
memorială, în oraşul de baştină. Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! 

Spre mirarea mea, într-una din dimineţi, între Sucă şi 
Drelea se înfiripase şi un soi de dialog, care funcţiona greu, cu 
opinteli ca de vomă şi cu pauze lungi, dar care avansa, totuşi. 
Erau destul de aproape de masa mea, chiar pe direcţia privirilor 
mele, aşa încât puteam nu numai să-i aud, dar să-i şi privesc. 
Nu ştiu dacă şi ei pe mine. Mai mult ca sigur că nu. Mă 
împotmolisem la un cuvânt, îmi lăsasem fraza neterminată şi 
acum, după ce-mi băusem cafeaua, abia aşteptam să ajung din 
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nou în cameră şi să-mi reiau truda. Eventual, după ce aveam să 
privesc o vreme de la fereastra deschisă către lacul de dincolo 
de grădina Palatului, din care mai sărise şi altădată, pe pagina 
mea albă, peştişorul de aur. Dar discuţia celor doi mă ţintuise 
în scaun. Era ca o scenă genială de film. Jucată magistral. Cu 
protagonişti unul şi unul. 

Cel care povestea era Drelea. Sucă îi ţinea hangul, când 
cu câte-un râgâit înţelept şi profund, când cu câte-o interjecţie 
groasă, îmbibată de tutun şi de votcă. Din câte înţelesesem, 
într-una din zile Drelea fusese trimis de nevastă-sa la pâine, iar 
el îl luase la plimbare şi pe băieţelul lor de cinci ani. Ce 
imprudenţă! Cumpărase el pâinea, dar când se uitase după 
copil, ia-l de unde nu-i! Îl căutase prin preajmă, pe străzile din 
jur, peste tot, dar nu-i dăduse cu niciun chip de urmă. Cum să 
se întoarcă acasă fără copil? Se dusese glonţ la Gara de Nord, 
hotărât să se arunce în faţa trenului. Dar, pentru că avea restul 
de la pâine la el şi încă ceva, o colaborare de la o revistă despre 
care nu ştia nevasta, se urcase într-un vagon-restaurant, fără 
măcar să-i pese unde pleca trenul. Important fusese să-şi facă 
puţin curaj. Pentru ca apoi, indiferent unde s-ar fi aflat, să-şi 
pună gâtul pe şină. În vagonul-restaurant, nimerise la aceeaşi 
masă cu un ofiţer, de la care aflase că trenul lor mergea la 
Oradea. 

Socotind că a sosit momentul să scoată şi el ceva pe gură, 
în afară de gaze şi interjecţii, Sucă îşi ridicase dintr-o dată ochii 
din paharul cu votcă, pentru a întreba, cu dificultăţi de dicţie 
incredibile: 

 – Aţi băut împreună? 
„Aşi!” îi răspunsese mai întâi cu privirile prozatorul 

Drelea. După care pusese lucrurile la punct şi prin viu grai, cu 
aproape aceleaşi dificultăţi de articulare a sunetelor: 

– Eu îmi beam durerea mea... el îşi bea durerea lui! 
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Dar întâmplarea nu se termina aici. Trenul ajunsese la 
Oradea şi el tot nu se hotărâse să-şi ia zilele. Mai avea în 
portofel nişte bani, care trebuiau cheltuiţi. Aşa că pornise cu 
acelaşi tren şi în acelaşi vagon-restaurant către Bucureşti. 
Când, deodată, uitându-se pe fereastră, văzuse ca prin ceaţă că 
trenul ajunsese în gara Sinaia. Dar Sinaia însemna şi cartierul 
Cumpătul, cu pâlcuşorul lui de vile pentru scriitori. Cum îi mai 
rămăsese totuşi o monedă de-un leu, se gândise să-şi mai 
amâne câtva timp planurile de sinucidere, astfel că sărise din 
tren şi se îndreptase către locul acela. În holul de la recepţie, 
dăduse cu ochii de pokerul automat, care sclipea din toate 
beculeţele sale. Fără să ştie bine ce face, introdusese în fanta 
aceea mâncătoare de bani moneda pe care-o strângea bine-n 
palmă şi, minune! Aparatul îi pusese pe tavă potul cel mare, 
întreaga cutie cu bani, 800 de marafeţi. Viaţa i se arătase dintr-
o dată în alte culori. Nu mai trebuia să se milogească pe la cine 
ştie cine, ca să facă de-o ultimă votcă, înainte de-a pleca pe 
lumea cealaltă. Îşi cumpărase o sticlă întreagă de la recepţie, 
plătise pe trei nopţi înainte, primise cheia de la o cameră, băuse 
sticla de votcă până la fund şi, amânându-şi din nou tragica 
hotărâre, se trântise îmbrăcat în pat şi nu se mai trezise decât 
atunci când cei de-afară spărseseră uşa, ca să-i descopere 
cadavrul. Dormise neîntors două zile şi două nopţi, până când, 
într-o doară, soţia lui sunase şi la Cumpătul, să vadă dacă 
Drelea al ei nu ajunsese cumva pe-acolo. Veştile erau bune. 
Băieţelul se întorsese singur acasă şi toată lumea era 
mulţumită. 

Atât timp cât durase toată povestea asta poticnită, prin 
paharele celor doi mai trecuse o sticlă de votcă. La sfârşit, Nae 
Drelea abia dacă mai avea puterea să scoată vreun sunet. Cât 
despre Marin Sucă, el îşi pierduse chiar mai devreme această 
facultate. Aşa încât, încercând totuşi să spună ceva, să 
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comenteze chiar şi printr-un singur cuvânt cele ascultate, îşi 
sălta cu greutate capul, îşi fixa bine interlocutorul, dădea semne 
evidente că va urma să grăiască, dar când deschidea gura, din 
pieptul lui nu ieşea decât un râgâit puturos. Voind, ca şi până 
atunci, să ia pe contul său conversaţia, Nae Drelea încerca şi el 
să-şi caute, cam în acelaşi fel, cuvintele, dar rezultatul era 
identic. Timp de câteva minute, iniţiativa de a scoate sunete 
articulate trecu, pe rând, când de-o parte, când de cealaltă. În 
cele din urmă, capetele celor doi căzură în bernă în aceeaşi 
fracţiune de secundă, dar avură totuşi noroc să nu se oprească 
pe tăblia mesei, întrucât se ciocniră cu un bubuit sec între ele şi 
rămaseră aşa, într-un echilibru fragil, sprijinite unul de altul. 
Nu mai puteam să-i privesc. Şi nici nu mai aveam de ce. 
Văzusem tot ce era de văzut. 

Dar de ce, în loc să-mi clarific problemele care mă 
macină în momentul de faţă şi din care nici eu nu ştiu cum voi 
putea să ies, îmi pierd timpul cu rememorarea acestor secvenţe 
petrecute în urmă cu decenii întregi? Poate pentru a mă raporta 
la ele ca la nişte repere care să-mi dea curajul de a înnoda într-
un fel firele rupte de-atâta vreme? Sau poate pentru simplul 
fapt că trecutul, bun sau rău, aşa cum a fost, nu-mi mai cere 
efortul de a interveni în desfăşurarea faptelor, lăsându-se doar 
privit, şi-atâta tot? Cum aş putea, de pildă, să mai schimb ceva 
din derularea acelor zile petrecute, din când în când, la 
Mogoşoaia, din filmul acela care, dacă printr-o minune aş avea 
posibilitatea să-l proiectez pe un ecran adevărat, şi nu numai pe 
cel al memoriei mele, ar pune în umbră toate capodoperele lui 
Fellini... 

Marele restaurant de la parter, care se anima cu adevărat 
doar începând cu orele prânzului, era, de fapt, doar partea 
văzută a aisbergului. Un aisberg cu vârful în jos, având în 
vedere că partea sa ascunsă, cele nouă zecimi ale sale, se afla în 
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camerele de deasupra, de la etaj, unde s-au petrecut, de-a 
lungul anilor – cine-ar putea să creadă? – violuri, bătăi, 
sinucideri, crime misterioase, şi numai rareori câte-o carte. 
Căci, ca să pătrunzi în viermuiala aceea, nu era neapărat nevoie 
să fii scriitor, ci doar să creadă lumea că eşti. 

Condiţia principală pentru a fi admis în înalta societate de 
la Mogoşoaia era să ţii la băutură. De fapt, obişnuiţii casei nu 
erau niciodată treji, şi starea asta de ceaţă alcoolică era şi-a 
rămas vizibilă chiar şi în cărţile puţinilor scriitori adevăraţi care 
s-au consacrat aici, cei mai slabi de ţâţână plătind însă de 
timpuriu, cu viaţa, încercarea de-a rezista alături de cei dăruiţi 
cu stomacuri şi inimi de elefanţi. N-am să-l uit niciodată pe 
dramaturgul Tudor Bazilu, care cobora din camera sa, la prânz, 
cu sticla de vin roşu în braţe, goală pe jumătate, şi urca seara, 
în cameră, cu alte câteva sticle nedesfăcute, dar şi cu noile 
amazoane livrate, contra cost, de Tavi Stroe. N-am să-l uit nici 
pe poetul Nelu Minculescu, nebun de legat şi cu acte-n regulă, 
aşa cum aveam să constat în seara când, mort de beat, s-a prins 
disperat de braţul meu, strigându-mi, cu ochii scoşi din orbite: 
„Ţine-mă, Pompi, să nu cad în cer! Dumnezeule, nu-l lăsa pe 
diavol să mă arunce de pe orbită!” Şi apoi, liniştindu-se cât de 
cât şi observându-mi mirarea: „Ce te uiţi aşa? Nu ştii că-s 
schizofrenic?” După care, începuse să cânte: „Aş vrea să pot 
odată/ Să scriu şi nişte carne,/ Alături de-o salată/ Plutind pe 
râul Arne”. Dar n-am să-i uit nici pe granguri, printre care 
piticul acela genial, Leon Plăieşu, care-i jumulea pe toţi la 
poker, deşi ajunsese într-o vreme să bea până când se pişa pe el 
şi să urle, în urechile celor pe care-i lăsa lefteri la masa de joc: 
„Nu există să existe scriitori cu feţe triste!” Cum aş putea, de 
asemenea, să-l uit pe marele romancier din Câmpia Română, 
Sorin Beda, cu ochelarii lui negri şi cu lentilele lui groase, ca 
nişte faruri de automobil, pe care, dacă nu i-ai fi citit cărţile, nu 
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l-ai fi putut bănui niciodată de-atâta subtilitate intelectuală, 
când îl vedeai cum, trecând printre mese, se scărpina dezinvolt 
în fund, cu aerul natural şi firesc al unui bărbat care-şi 
aranjează frizura. Tot aşa cum îl voi ţine întotdeauna minte pe 
cel mai iscusit maestru al metaforei prolifice, fermecătoare şi 
inutile, Nănuş Fagu, vătaful incontestabil al locului, cel care-i 
îngropa pe toţi la băutură şi care-avea cel puţin meritul de-a 
spune întodeauna tot ce-i trecea prin minte, fără teamă de 
nimeni şi de nimic. Îmi aduc aminte cum înmărmurisem cu 
toţii când, după un meci vesel de fotbal jucat pe plajă cu 
Naţionala României, la o masă mare, din restaurantul casei 
scriitorilor de la Neptun, la care-l invitase şi pe Nicuşor, 
mezinul prezidenţial, proaspăt însurat de maică-sa cu o favorită 
de-a ei, Nănuş Fagu îl privise deodată în ochi şi-i strigase: 
„Ascultă, bă, am auzit că i-ai băgat lu’ nevastă-ta o furculiţă-n 
obraz!” Beizadeaua râsese strâmb, neştiind ce să-i răspundă. 
Dar Nănuş Fagu nici nu aşteptase răspunsul lui şi continuase şi 
mai turbat: „De ce nu i-ai băgat-o, bă, lu’ mă-ta pe gât?” 
Fusesem convinşi că vorbele acelea nu vor rămâne fără urmări, 
dar nu se întâmplase aşa. Nănuş Fagu, cu firea lui directă şi cu 
vorba lui muşcătoare, era răsfăţatul tuturor, chiar dacă sărea 
adeseori calul, ca în seara aceea de la Mogoşoaia, când, 
înfierbântat de băutură, încercase să intre cu forţa în camera 
unei respectabile doamne, fosta iubită din tinereţe a lui Camil 
Petrescu. „N-aş fi ţipat ca proasta în miez de noapte, să scol 
lumea din somn – se justificase apoi bătrâna doamnă – dar, 
pentru că-l muiase de tot băutura, mitocanul se-apucase să mă 
lucreze cu degetul”. Dincolo însă de meritele sale literare, el 
rămâne în mintea mea cel care, cu un pumn ţintit în plină 
figură, pusese pentru totdeauna capăt sejurului la Mogoşoaia şi 
golăniilor lui Tavi Stroe, care, la un moment dat, îşi pierduse 
cu totul minţile şi devenise un fel de dictator sângeros al 
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locului. Dar uneori, pentru a rezista în această insolită 
rezervaţie, trebuia să devii fără să vrei golan. Lucru care, într-
una din seri, mi s-a-ntâmplat şi mie. 

Coborâsem în restaurant, ca de obicei, să mănânc ceva 
înainte de culcare, şi nimerisem în plin scandal. La o masă 
lungă, de lângă ferestre, un comando venit din Bucureşti îşi 
executa în cel mai pur stil mafiot victima, atrasă abil în cursă. 
Cel pus la zid, un individ sfrijit, cu plete şi mustăţi lungi, care-i 
dădeau o înfăţişare de ţârcovnic din alt veac, era un poet destul 
de cunoscut, iar dintre cei doi atacatori ai săi, aşezaţi cu faţa 
spre mine, nu-l cunoşteam decât pe unul, Titi Strungă, individ 
cu privire cruntă şi faţă de puşcăriaş, un fel de ştăbuleţ pe la 
Uniune. Aflate alături, soţiile celor doi îşi vedeau de fripturile 
şi de salatele lor. 

 Din ceea ce răzbătea până la masa mea, pe care se 
nimerise s-o împart cu poetul Nelu Minculescu, aflat la ora 
aceea într-o stare de sănătate mintală ceva mai bună, se 
înţelegea că poetul supus execuţiei păcătuise grav, dar nu ştiam 
în ce fel, faţă de cei doi, încât aceştia îi promiteau, în afară de 
dispreţul lor veşnic, şi o bătaie soră cu moartea, precum şi 
abandonarea sa ulterioară în plin câmp şi în plină iarnă. 
Discuţia se relua mereu şi mereu de la capăt, cu o brutalitate 
neînchipuită chiar într-un asemenea mediu, dar şi cu încercarea 
celui învinuit şi maltratat deocamdată mai mult verbal de a se 
apăra, şi încă destul de demn, fără a cere îndurare, ci pretinzând 
numai să i se dea şansa de-a aduce dovezi în favoarea sa, ceea 
ce însemna posibilitatea de a chema un taxi şi de a se întoarce 
în oraş. Dar călăii săi nu erau de acord cu acest lucru, socotind 
că victima lor nu făcea altceva decât să-ncerce să-i ameţească 
şi să scape din plasă, din care cauză, de câte ori încerca să se 
ridice, unul din ei se-ntindea peste masă şi-l îndesa cu pumnul 



FERESTRE anul VI, nr. 1 (15), mai 2015 
 

  110  
 

la loc, în scaun. Nu era încă o bătaie, dar nici mult până când să 
se-ntâmple. 

Deodată, însă, observând că privesc spre ei şi că aş putea, 
la o adică, să fiu un martor nedorit la ceea ce urma să se 
petreacă, necunoscutul de lângă Titi Strungă se ridică de la 
masa lor şi veni către masa noastră, aşezându-se chiar pe 
scaunul din faţa mea. 

– Cine-i domnul? întrebă necunoscutul, un bărbat 
insolent, de vreo patruzeci de ani, bine făcut şi-mbrăcat 
elegant, cu cravată şi cu batistă de aceeaşi culoare la buzunar. 

– Nu vă cunoaşteţi? se miră Minculescu. Romancierul 
Pompilian Covaliu – dramaturgul Gigi Ostolaş! făcu el 
prezentările. 

Fiind ocupat cu omleta care tocmai îmi fusese pusă 
dinainte, n-am avut cum să-i întind mâna, mulţumindu-mă doar 
cu o înclinare uşoară a capului. 

– Deşi nu-mi aduc aminte să ne mai fi întâlnit până acum, 
figura dumitale mi se pare totuşi cunoscută... spuse Ostolaş, 
sfredelindu-mă cu privirea. 

– De la televizor... îl lămuri Minculescu. De-acolo îl ştii. 
Ţi-a intrat de-atâtea ori în casă. Aşa cum ne-a intrat tuturor. 

– Asta era, domnule! se bătu Ostolaş cu palma peste 
frunte. 

Dar, odată descoperit acest amănunt, zâmbetul care-i 
încolţise între timp în colţul gurii se transformase într-un rânjet 
scârbos. 

– Păi, dacă-i aşa, amice – mi se adresă el pe-un ton pe cât 
de familiar, pe-atât de provocator – de ce vii aici, să ne 
consumi haleala noastră? 

Am încercat să iau totul în glumă, dar Ostolaş continuă să 
mă hârâie: 
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– Du-te, domnule, să-ţi dea să mănânci cei care te 
plătesc, cei care te au în porţie! 

Nelu Minculescu începuse şi el să râdă tâmp, întrebându-
se parcă dacă nu cumva cel care îndrăznea să-mi vorbească 
astfel avea dreptate. 

– Hai, ridică-te frumuşel de la masă, ca să nu mă obligi 
să te ridic eu... rânji din nou Ostolaş, uitându-se de la distanţă 
către amicul său cu figură de puşcăriaş, ce părea să-l susţină 
din priviri. Hai, cătinel! 

În momentul acela, m-am ridicat într-adevăr de pe scaun, 
dar nu pentru a pleca acolo unde mă îndemnase Ostolaş, ci 
pentru a-i răsturna masa, cu tot ce era pe ea, în cap. 
Acţionasem atât de rapid, încât nu numai el, dar nimeni din cei 
aflaţi în restaurant nu se aşteptase la această scenă. Şi nimeni 
nu intervenise, nici măcar cu o vorbă. Ochisem o masă liberă, 
cu unul din scaune lipit de stâlpul din mijlocul sălii, şi mă 
îndreptasem calm către locul care-mi asigura spatele. În clipa 
aceea, aş fi fost în stare să mă bat cu toată lumea. Dar nimeni 
nu se apropiase de mine. Priveam ca la teatru cum namila aceea 
impunătoare se culegea cu greu de pe jos, ajutat şi de poetul 
Minculescu, după ce, mai înainte de asta, îşi înlăturase de pe 
frumosul său costum omleta mea, din care abia apucasem să 
gust şi care-i nimerise direct pe piept. 

Aşteptându-mă la un asalt violent din partea lui, mă 
pregăteam să folosesc masa la care mă aşezasem ca pe-un scut, 
iar scaunul – ca pe-o armă de luptă. Dar Ostolaş fusese atât de 
năucit de răspunsul meu, încât, odată repus pe verticală, se 
mulţumise să-şi exprime cu glas tare indignarea că asemenea 
indivizi ca mine erau primiţi în acel templu al creaţiei, după 
care trecuse la cele mai cumplite ameninţări. 

– Sunt eu acum domn – izbucnise el – dar nu uit că m-am 
născut într-o casă de om nevoiaş şi-am golănit în cartierele 
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Rahova şi Ferentari, printre cei mai tari cuţitari şi puşcăriaşi 
din Bucureşti... Cu mulţi dintre ei m-am făcut frate de cruce, şi-
aşa am rămas, ca fraţii... Uite-aici semnele de cuţit... zbiera el, 
suflecându-şi o mânecă de la costum. N-am să mă umilesc să-ţi 
răspund pe loc aşa cum meriţi... Şi nici prietenul meu Titi 
Strungă n-o va face... Dar poţi să-ţi scrii testamentul, amice, că 
tot te pretinzi scriitor! Nici dracu’ nu te mai poate scăpa! Poate 
crezi că-i de glumă. Nu ştii ce pot cuţitarii şi puşcăriaşii din 
Rahova şi Ferentari, prietenii mei. Uite-aşa or să te facă: arşice, 
jumări, fideluţă!... 

Titi Strungă rămăsese mut şi pironit în scaun, cei de pe la 
mese îşi căutau de lucru prin farfuriile lor, ospătăresele se 
opriseră în pragul uşii dinspre bucătărie, cu comenzile-n braţe. 
Numai victima celor doi se ridicase de pe scaunul 
condamnatului la moarte şi, profitând de situaţie, se strecurase 
printre mese şi se făcuse nevăzut (mai târziu, avea să-mi dedice 
o odă, pentru că-l salvasem de la măcel). 

Între timp, Ostolaş descoperise şi mişcarea de scenă, 
rotindu-se ca un cocoş prin faţa mea şi continuând să arunce 
asupră-mi cele mai cumplite ameninţări, dar ţinându-se totuşi 
la o distanţă apreciabilă, pentru a evita parcă să rişte o nouă 
fixare la podea. Înţelegând că obţinusem oarecum respectul 
adversarului, i-am făcut semn unei ospătăriţe, rugând-o să-mi 
aducă o nouă omletă şi o nouă sticlă de bere. Totul intrase apoi 
într-un fel de rutină – şi urletele acelea interminabile, şi 
comenzile celor aflaţi în restaurant, şi dansul ospătăriţelor 
printre mese. Comanda mea fusese onorată cu o iuţeală 
neaşteptată, dar, încercând să afişez un calm olimpian, îmi 
înghiţeam totuşi cu noduri omleta mea cu şuncă, trăgând cu 
ochii la tot ce se întâmplă în jur. 

Deodată, parcă sătul de trăncăneala lui ineficientă, 
Ostolaş îşi părăsise orbita de până atunci, făcând doi paşi 
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hotărâţi către masa mea. Mi-am ridicat într-o clipă ochii spre el 
şi-am apucat instinctiv sticla de bere, gata să i-o îndes, la 
nevoie, în moalele capului. Dar figura lui, destinsă şi brusc 
zâmbitoare, m-a dezarmat. 

– Bravo, domnule! a izbucnit el dintr-o dată, cu aceeaşi 
convingere cu care mă blestemase şi mă ameninţase minute-
ntregi. Hai, că mi-ai plăcut! Chiar că nu mă aşteptam! Mă 
credeam ăl mai tare om din lume, un fel de Lordul John, şi uite 
că s-a găsit cineva să mi-o tragă şi să-mi vină de hac! Trebuie 
să recunosc, sportiv, că m-ai învins. Şi nu sunt un oarecine, te 
rog să mă crezi. Am crescut, aşa cum ţi-am spus, printre 
criminalii din Rahova şi Ferentari. Şi am şi vreo sută de 
kilograme. Dar puţin ţi-a păsat. Te-a durut drept în cot. Uite-
aşa cunoşti oamenii. Uite-aşa se leagă prieteniile. Cu oameni 
dintr-o bucată. Nu cu viermi ca ăştia de pe la mese. Cărora poţi 
să le şi scuipi în farfurie, că tot ei îţi cer scuze. Dă-mi voie să te 
felicit. Şi să te pup... 

Şi, fără să mai aştepte încuviinţarea mea, se repezi să mă 
pupe pe frunte şi se aşeză alături de mine, cu braţul petrecut pe 
după gâtul meu. Treaba asta m-a costat, apoi, o noapte albă şi o 
ladă de bere, pe care-am băut-o împreună, întru slava prieteniei 
noastre. Îmbogăţindu-mi, în schimb, repertoriul cu cântecele 
puşcăriaşilor din Rahova şi Ferentari şi, probabil, din toată ţara, 
pe care Ostolaş mi le-a cântat la ureche până dimineaţa... 

Uitând şi de nevastă, şi de prieten, şi de duşmanul de 
moarte pe care-l aduseseră împreună la Mogoşoaia, pentru a-i 
da o lecţie dură, de neuitat, Ostolaş se ocupase astfel de mine 
toată noaptea, cinstindu-mă ca pe-un bărbat demn de toată 
lauda, nu neapărat pentru că aş fi meritat din partea lui acest 
nobil tratament, ci mai degrabă pentru a se spăla în momentul 
acela pe sine, în ochii săi şi-n ochii celor din jur, de toată 
ruşinea la care se expusese şi pe care fusese nevoit s-o îndure. 
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OMUL DE GHIPS 

 (fragment din romanul „Lasă zilei scârba ei”) 
  
 În prima clipă, n-am înţeles bine ce se petrecea acolo, în 

studioul strâmt şi prost luminat, instalat – vorbeşte lumea – 
într-o garsonieră. La cunoscuta masă, în jurul lui Dăscălescu, 
cei câţiva obişnuiţi ai casei, care freacă menta şi-ntind pelteaua 
seară de seară, indiferent de cazurile aflate în dezbatere: crime 
misterioase, sinucideri inexplicabile, agresiuni sexuale, erori 
judiciare, paternităţi revendicate sau contestate, divorţuri din 
înalta societate, incursiuni în lumea interlopă, episoade din 
viaţa păsărilor de noapte, descinderi în puşcării de maximă 
siguranţă. Uneori, postul devine doar o vitrină pentru miresele 
de mahala, răpite de fanţii ce-şi târguiesc în direct răsplata, sau 
o scuipătoare publică cedată, pentru bani sau audienţă, câte 
unui politician în declin. 

De data asta, zarva din jurul mesei era stârnită de 
personajul aşezat într-un capăt al ei şi hărţuit în cele mai 
felurite chipuri de oamenii lui Dăscălescu şi de Dăscălescu 
însuşi. Din când în când, studioul dispărea din cadru şi 
camerele de luat vederi, instalate pe acoperişul clădirii, plonjau 
cu transfocatoarele în piaţeta dinspre bulevard, unde se 
masaseră mai multe maşini de poliţie, alături de care apăruse 
din ceaţă, cu girofarurile în funcţiune şi cu sirenele date la 
maximum, o ambulanţă. Meritul lui Jan Dăscălescu, dacă 
există vreunul, este că, oricare ar fi povestea nimerită în plasa 
lui, el o reia de la capăt din cinci în cinci minute. La fel 
proceda  („Slavă Domnnului!” am spus la început) şi de data 
asta. Aşa am aflat-o şi eu, foarte curând după deschiderea 
aparatului. Aşa am trăit-o apoi, în cea mai mare parte, în direct. 
O poveste de-a dreptul terifiantă. Cu trimitere la Urâtu şi la 
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Mehmet Samir. Cu trimitere la răpirea din Liban. O poveste 
care mi-a îngheţat sângele-n vine. Deschizându-mi ochii 
dincolo de tot ce-mi putusem imagina. Şi arătându-mi mai 
limpede ca oricând până unde ar putea să meargă Urâtu, dacă 
nu vom reuşi să-l oprim la timp din nebunia asta a lui. Din 
setea asta dementă de bogăţie şi de putere. 

Bărbatul din capul mesei, pe care nu-l văzusem minute 
întregi decât din profil, ajunsese în studioul lui Dăscălescu adus 
pe braţe de nişte necunoscuţi. Cu două zile mai înainte, suferise 
un grav accident de automobil pe Valea Oltului, dar spitalul de 
urgenţă în care fusese internat sau, mai bine zis, personalul 
sanitar în grija căruia fusese dat îl lăsase pur şi simplu să 
moară. Când i-am văzut faţa, am înţeles că nu era nicio 
exagerare. De fapt, nici nu mai avea faţă. În locul ei, un mulaj 
hidos, ca de ghips scorojit, plin de sânge închegat. Pieptul 
cămăşii sale, lipit de rana de dedesubt, era de asemenea îmbibat 
de sânge. De altfel, după cum aveam să aflu, în spitalul în care 
fusese dus în stare de inconştienţă nu primise niciun fel de 
ajutor medical. Nu i se cercetase nicio rană, nu i se făcuse nicio 
radiografie. Nici măcar nu fusese spălat pe mâini sau pe faţă. 
Fusese lăsat singur, pe-o pătură pusă pe jos într-o cameră de la 
subsol, unde infirmierele îşi ţineau în mod curent mopurile, 
găleţile şi detergenţii, şi unde le fusese interzis să mai intre. 
Mai miloasă sau poate mai curioasă, una din ele băgase totuşi 
capul pe uşă şi, văzându-l treaz, îi spusese că zăcea de două 
zile acolo, în propriile mizerii fiziologice, şi că nimeni n-avea 
voie să se ocupe de el. În seara celei de-a doua zile, un zdrahon 
intrase în camera lui, îl înşfăcase în braţe fără niciun cuvânt şi-l 
aruncase într-un microbuz hodorogit. Câteva ore mai târziu, îl 
abandonase pe-o străduţă din Militari. După felul în care se 
descotorosise de el, bănuia că şoferul microbuzului îl crezuse 
mort. Sau, în orice caz, pe-aproape. El însuşi se mira că nu se-
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ntâmplase asta. La un moment dat, trezit de aerul rece de-afară 
şi de durerile groaznice de bazin, începuse să geamă, cerând 
ajutorul puţinilor trecători. Crezând că au de-a face cu un beţiv, 
câţiva derbedei îl înjuraseră de mamă, iar de la unul din ei 
primise chiar un picior în burtă. În cele din urmă, trecuse pe-
acolo şi-un om cumsecade, şi-l întrebase ce-i cu el. Nici el nu 
ştiuse ce să-i spună, ca să nu-l sperie şi să-l pună pe fugă. Îl 
rugase doar atât: să-l ducă la televiziunea lui Dăscălescu! Toată 
lumea ştia cu ce se mănâncă asta. Cine nu trecuse prin studioul 
lui Dăscălescu? De ce n-ar fi ajuns acolo şi acest biet 
nenorocit? Necunoscutul îşi mai găsise un ajutor, se chinuiseră 
amândoi să-l urce într-o furgonetă şi-apoi îl căraseră cu rândul 
în cârcă, pe scări, până-n camera în care eroul acestei 
incredibile poveşti se afla acum. Hotărît să se spovedească în 
faţa lui Dăscălescu şi-a tuturor celor ce voiau să-l asculte. 

- Trebuie să le spunem telespectatorilor noştri că 
duhoarea pe care-o răspândeşte acest om este absolut 
insuportabilă... rânjise la un moment dat Dăscălescu. Îi rog pe 
cei din regie să dea la maximum aerul condiţionat... 

Am aflat foarte repede şi ce hram purta individul. Fusese 
multă vreme avocatul lui Mehmet Samir. Era iniţiat în multe 
din tainele acestuia. Inclusiv în povestea răpirii din Liban. 
Unde scenariul acţiunii şi celelalte dantelării ţesute în jurul ei 
nu fuseseră, cu toată aparenta lor gravitate, decât o imensă 
perdea de fum, pentru acoperirea unor fapte cu mult mai grave. 
În realitate, era vorba despre o reţea de trafic de droguri şi 
armament, care opera practic în toată lumea şi în cadrul căreia 
Mehmet Samir nu era decât o verigă. Nu ştia în ce măsură 
Urâtu era amestecat şi el în aceste treburi murdare, nu avea 
nicio dovadă directă a implicării sale, dar unele întâmplări pe 
care el, Calatis, le trăise în ultimele luni îl îndreptăţiseră să-şi 
pună serioase semne de întrebare în legătură cu acest fapt. 
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Povestea cu drogurile şi armamentul erau şi pentru mine 
o noutate absolută şi bulversantă. De ce nu-mi vorbise 
niciodată Irava despre asta? Se temuse că nu mi-aş fi putut ţine 
gura? Ori mă ferise, pur şi simplu, de povara unei asemenea 
taine? 

– Totuşi, Calatis pare doar o poreclă... un nume 
conspirativ... N-ar fi mai bine să vă spuneţi numele adevărat? 
insistase Dăscălescu, încercând să acopere glasurile tuturor 
celorlalţi care, ca întotdeauna, nu aveau niciun fel de disciplină 
a dialogului. 

– La momentul potrivit, îl voi spune... răspunsese bucata 
aceea de carne însângerată. Deocamdată, vedeţi, am acceptat 
să-mi arătaţi faţa. M-aţi convins că sunt de nerecunoscut... 

Am înţeles că, pentru a vorbi, el ceruse să fie aşezat lângă 
fereastra deschisă, condiţie ce-i fusese acceptată. Nu voia să 
cadă viu în mâinile celor care-l vânau de câteva luni. Şi care-i 
înscenaseră, mărturisea el, peste douăzeci de accidente. 
Niciunul însă de gravitatea celui de-acum. Care se voise 
probabil a fi şi ultimul. Maşinile de poliţie şi salvarea care 
apăruseră la poalele blocului erau o dovadă că omul spunea 
adevărul şi că Urâtu intrase de-acum în alertă de gradul zero. 

– Să recapitulăm, deci... reluase Dăscălescu de la capăt 
întreaga poveste. Mehmet Samir v-a concediat cu mult înainte 
de fuga lui din ţară. 

– Nu m-a concediat, am plecat eu... îl corectase pentru a 
nu ştiu câta oară cel numit Calatis. Mai exact, m-am ascuns. 
Aveam certitudinea că voiau să mă lichideze... 

– Cine, oamenii lui Samir? 
– Nu numai ei. 
– Şi-atunci, cum v-a găsit procurorul Irava? 
– Nici n-a fost nevoie să mă caute... L-am sunat eu. 



FERESTRE anul VI, nr. 1 (15), mai 2015 
 

  118  
 

– Booon! concluzionase Dăscălescu, făcând încă un apel 
către telespectatori: Anunţaţi-vă rudele, prietenii, cunoscuţii! 
Urmează dezvăluiri incendiare... 

Apoi, întorcându-se către cel chestionat: 
– Şi-aţi ajuns astfel unul din pionii lui cei mai importanţi, 

în cercetarea acestui teribil caz... 
– Probabil... acceptase Calatis. De-aceea am devenit 

martor conspirat. Cu tot ce presupune asta: schimbarea 
numelui, a domiciliului, a localităţii, a profesiei, arderea tuturor 
documentelor personale, distrugerea tuturor fotografiilor, 
ruperea tuturor legăturilor cu trecutul... Un fel de mort în viaţă, 
domnule Dăscălescu. De multe ori, am vrut să-mi iau singur 
zilele. Mori o dată, şi gata! Decât să stai clipă de clipă cu frica 
morţii în spate... 

– Cum să muriţi, domnule Calatis? Bateţi-vă peste gură! 
reacţionase Dăscălescu, cu ipocrită grijă pentru vizitatorul 
acesta nocturn, deşi se putea observa atât din glasul, cât şi din 
privirea jucăuşă a ochilor săi, cât de mult s-ar fi bucurat ca 
postul lui să transmită, în sfârşit, o sinucidere în direct: 
aruncarea în gol, pe fereastra deschisă, a omului cu care stătea 
de vorbă! 

Camerele de luat vederi de pe acoperişul clădirii 
continuau să urmărească toate mişcările din stradă, şi în special 
forfota neîntreruptă a poliţiştilor care lăsau impresia că nu prea 
ştiau deocamdată pentru ce fuseseră chemaţi acolo. Între timp, 
mai sosiseră câteva echipaje de-ale lor şi, lucru extrem de 
alarmant, îşi făcuseră apariţia şi două maşini de pompieri, care 
încercau să se strecoare până aproape de pereţii clădirii. 
Dăscălescu trimisese una din camerele mobile în casa scărilor, 
pentru a supraveghea singura cale de acces către studioul său. 
Cel puţin, până când aveau să fie desfăşurate în aer scările 
pompierilor. Deocamdată, nimeni nu încerca să urce până la ei, 
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dar jos, în holul de la parter, se putea observa o anumită 
grupare de forţe.  

Strecurându-şi cu greutate privirile prin crusta de sânge 
închegat care-i astupa în bună parte ochii, Calatis urmărea pe 
monitorul din studio toate aceste imagini, pipăindu-şi întruna 
buzunarul de la piept. După apariţia pompierilor, îşi întorcea 
tot mai des capul către fereastra deschisă. 

– Deci – reluase Dăscălescu – procurorul Irava v-a 
conspirat iar procurorul Răscărache, care i-a preluat dosarul 
răpirii din Liban, v-a deconspirat. Adică v-a aruncat în gura 
lupului. Asta, ca să-nţeleagă toată lumea... 

Eu, ca şi nouăzeci şi nouă la sută dintre privitorii 
emisiunii, înţelesesem de mult acest lucru. Nu-nţelegeam însă 
de ce Jan Dăscălescu nu depăşea odată momentul acesta, de ce 
nu mergea mai departe. Erau încă atâtea de aflat de la omul de-
alături, mai înainte ca el să se arunce pe fereastră sau mai 
înainte ca poterele, trimise cu siguranţă de Urâtu, prin 
întortocheatele lui relaţii şi filiere, să pună mâna pe el. Mi se 
părea că Dăscălescu bătea pasul pe loc cu reinventarierea şi 
contabilizarea unor amănunte inutile, în loc să încerce aflarea 
tuturor aspectelor adânci şi tulburătoare ale acelei afaceri care-
ncepuse ca o banală răpire de ziarişti – genul de incidente care, 
într-un Orient Mijlociu suprasaturat de violenţă şi de moarte, 
nu-şi mai găseau de la o vreme loc nici măcar pe prima pagină 
a ziarelor de scandal. Acum, însă, începea să se întrevadă 
adevărul gol-goluţ, şi anume că răpirea din Liban fusese mai 
mult decât o simplă găinărie – şi ea destul de gravă, dacă 
aveam în vedere rangul celui care era bănuit că pusese la cale 
toată afacerea. Ascuns în spatele unui aventurier din lumea 
largă pe care, deşi îl declarase teroristul numărul unu, îl făcuse 
apoi scăpat printre degete. Nu-nţelesese Dăscălescu acest 
lucru? Nu credea că sosise momentul să aflăm adevărul 
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adevărat, şi nu surogatul ce ne fusese promis peste şaptezeci de 
ani? Desigur, ticluit în aşa fel, încât să nu deranjeze nici măcar 
posteritatea celor implicaţi în această afacere necurată! Se 
temea el să se bage într-o poveste cu droguri şi armament? 
Primise în căşti sfaturi sau ameninţări s-o lase mai moale cu 
întrebările care duceau în mod indiscutabil către Urâtu? Fusese 
constrâns să colaboreze cu oamenii acestuia, pentru 
neutralizarea şi apoi pentru anihilarea unui martor care nu mai 
avea nimic de pierdut? De ce nu-i cerea odată amănuntele pe 
care omul venise la el decis să le facă publice? Dacă se bătea 
pentru adevăr, aşa cum ne împuia toată ziua şi toată noaptea 
capul, ce rost aveau toate acele amânări, trageri de timp, 
deturnări de la miezul problemei, exact atunci când omul dădea 
impresia că era gata să pună pe masă tot ce ştia? Doar pentru a 
le oferi pompierilor timpul necesar ca să-şi înalţe scările până 
la fereastra de la etajul al cincilea? Doar pentru ca oamenii 
trimişi de Urâtu să poată năvăli, din ambele părţi odată, în 
studio?  

– Ce-aveţi acolo? De ce vă pipăiţi tot timpul buzunarul? 
întrebase Dăscălescu, rânjind ca lupul în chip de bunicuţă, în 
loc să încerce să afle, cât mai avea vreme, ceea ce toţi aşteptam 
de la omul acela. 

Calatis trăsese de-un fermoar şi scosese de-acolo, din 
buzunarul de la piept, un săculeţ de tifon de dimensiunile unei 
nuci, pe care-l întinsese către obiectivul camerei de luat vederi. 

– Un bulgăraş de otravă... Pentru orice eventualitate. V-
am spus că nu vreau să cad viu în mâinile lor... 

– Şi-atunci, de ce-aţi mai cerut să vă lăsăm fereastra 
deschisă? rânjise iarăşi moderatorul, urmărind probabil în gând 
săgeata graficului de audienţă, cu care se va mândri mâine-
seară, cum săltase nebuneşte în clipa aceea, ca un avion cu 
decolare verticală. 
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Pe scară, urcau acum mai mulţi bărbaţi. Numai unul purta 
uniformă de poliţist. 

– Nu ştii niciodată ce te-aşteaptă... spusese Calatis, 
strângând în pumn cocoloaşa aceea învelită în tifon. 

Camera se mutase apoi, pentru câteva secunde, pe 
fereastra deschisă. 

– Totuşi, de ce n-aţi folosit-o până acum? Nici la spitalul 
de urgenţă, nici în ambulanţa care v-a adus în Bucureşti? a vrut 
să ştie Domnul Costikă, unul din invitaţii permanenţi ai 
postului, cel mai nesuferit individ din anturajul lui Dăscălescu. 

– Accidentul m-a făcut să uit de mine. Şi, fireşte, de 
otrava din buzunar... îi  mărturisise Calatis, şi glasul lui părea 
din ce în ce mai agitat. 

– Dar acum, chiar vreţi s-o folosiţi? îl întărâtase 
Domnişoara Dianu, şi ea nelipsită de la aceste dezbateri 
interminabile. 

– Fără-ndoială, dacă voi fi nevoit... o asigurase Calatis, 
strângând gogoloiul de otravă în pumn şi urmărind pe 
jumătatea de monitor, împărţită la rându-i în două 
dreptunghiuri egale, atât marşul poliţiştilor ce urcau scara 
interioară, cât şi pregătirile pompierilor de la baza blocului. 

Lanţul se strângea fără-ncetare în jurul său, dar 
întrebările la care ar fi trebuit să răspundă încă nu veneau. 
Dimpotrivă, Dăscălescu transformase totul într-un fel de 
panaramă de bâlci, jucându-se mai departe cu sufletul acestui 
om hăituit. Pentru el, pentru audienţa postului său, nu 
adevărurile pe care le-ar fi putut obţine prin mărturiile lui 
Calatis erau importante, ci acţiunile poliţiste şi pompiereşti din 
jurul studioului, prin care se urmărea capturarea unui fugar 
lipsit de apărare şi atât de marcat de accidentul pe care-l 
suferise cu două zile în urmă, încât şi aşa, lipsit de orice 
îngrijire medicală, nu se ştia cât îi mai rămăsese de trăit. 
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–Domnule Calatis – rânjise din nou Dăscălescu – în 
definitiv, de ce-aţi venit la noi şi de ce nu v-aţi prezentat la 
poliţie sau la procuratură? 

– Excelentă-ntrebare! Era şi timpul să fie pusă! îl 
susţinuse Domnul Costikă, cu mutra lui de frizer uns cu 
briantină. 

– Chiar asta mă pregăteam să vă-ntreb şi eu... se 
amestecase în discuţie şi Doamna Dianu. 

– Să mă bag singur, aşa cum spuneaţi, în gura lupului? îi 
întrebase, la rându-i, Calatis, şi mi s-a părut că se căznise ca, de 
sub mulajul acela de ghips scorojit, amestecat cu sânge 
închegat, să le trimită un zâmbet vag. Parcă n-aţi şti cine-i 
joacă pe toţi pe degete... Vedeţi bine că nici aici, la 
dumneavoastră, nu mă lasă să spun tot ce ştiu... Cum credeţi că 
m-ar fi primit acolo, la ei? 

Câţiva poliţişti intraseră de-acum în holul apartamentului 
sau, mă rog, al garsonierei din care se făcea transmisia şi îşi 
turteau nasurile de geamul studioului. Alţii urcau pe scara pe 
care pompierii o întinseseră până la fereastra deschisă spre 
stradă. Printre ei, şi un individ îmbrăcat în halat alb, cu o trusă 
medicală în mână. 

– Sper că nu-i veţi lăsa să intere în studio! strigase atunci, 
cu o neaşteptată fermitate, Calatis. Există o separare a puterilor 
în stat. Există o democraţie. Există o libertate a presei... Puteţi 
abdica de la toate acestea? 

– Colegii din regie îmi spun că poliţiştii le-au arătat 
ordinul de arestare...  Sunteţi dat în urmărire generală, aşa le-au 
spus.... Cum să vă apăr?... se spălase pe mâini Dăscălescu. 

– Bine, o să mă apăr singur... Aşa cum am presupus... 
oftase Calatis, îndesându-şi în gură săculeţul cu otravă. 

Din momentul acela, totul s-a petrecut ca-ntr-un coşmar. 
Nici acum nu-mi vine să cred că scena la care am asistat a fost 
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adevărată. Năvălind, în acelaşi timp, pe uşă şi pe fereastră, 
poliţiştii, cei mai mulţi în civil, l-au împresurat din toate 
părţile. Printre ei, unul cu ochi de fiară şi muşchi monstruoşi, 
îmbrăcat doar în maieu, care i-a sărit în spate ca o pisică 
sălbatică şi l-a trântit la pământ. Alţii au încercat apoi să-i 
deschidă gura şi să-i scoată gogoloiul de otravă, mai înainte de 
a-l sparge între dinţi. 

Se putea deduce din asta că misiunea lor fusese să-l 
prindă viu. Ceea ce, în mod evident, nu le-a reuşit. 

 
 

*** 

 



FERESTRE anul VI, nr. 1 (15), mai 2015 
 

  124  
 

FEREASTRA CU CĂRŢI 
 
 
VICTORIA DRAGU DIMITRIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



FERESTRE anul VI, nr. 1 (15), mai 2015 
 

  125  
 

 
A ZECEA CARTE  
CU POVEŞTI DIN BUCUREŞTI 
 
„Poveştile doamnelor şi ale domnilor din Bucureşti nu sunt 
paseism, nu sunt fugă în trecut, nu sunt un refuz al 
prezentului şi nici al viitorului. Ele sunt numai căutarea de 
sine a acelui duh ridicat viu din cenuşa incendiilor, de sub 
copitele cailor, de sub şenilele invadatoare, din ruinele 
cutremurelor, din apele inundaţiilor, din asuprire şi din 
uitare, din jaf şi minciuna. A duhului care îşi găseşte 
casa  vremelnică în fiecare din noi, trăitorii pe aceste locuri, 
ne înrudeşte şi ne înnobilează.”  

(text de pe coperta a patra a cărţii) 

 
 
 

Au fost odată ca niciodată ... Timpul, cu furtunile şi 
zguduirile lui, i-a împins în trecut şi i-ar fi făcut uitaţi, dacă 
lacrima limpede a memoriei nu i-ar fi cuprins şi nu i-ar fi 
păstrat intacţi, cum păstrează chihlimbarul flori, ierburi, fluturi 
şi alte făpturi trecătoare. În lupta cu timpul care vestejeşte totul, 
memoria a ieşit biruitoare graţie scriitoarei care a descoperit şi 
a pus în valoare picăturile de chihlimbar. Nimeni nu     i-ar fi 
putut cunoaşte dacă nu era cine să culeagă ambra, să o 
şlefuiască şi să ne-o dăruiască, devenită bijuterii! Mulţumiri 
autoarei, editoarei şi tuturor celor care ne-au adus aproape 
poveştile din cartea A ZECEA CU POVEŞTI DIN 
BUCUREŞTI!  

Elisabeta Isanos 
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Cavalerul 

 
Am locuit un timp la bunici, pe strada General Cernat 30, 

o casă care nu mai există, atunci îl vedeam pe cavaler în fiecare 
zi. Îmi plăcea să trec pe sub scutul lui, în drum spre şcoală. 
Întotdeauna l-am privit cu încântare. Mai târziu, am descoperit 
şi cavalerul din strada Episcopul Radu, cel care ţine în mână un 
ciocan. Mi s-a explicat: Aici a locuit meşterul care a făcut 
statuia de fier de pe Primăria din Banu Manta! Ciocanul este 
semnul lui de breaslă! Abia mai târziu, i-am aflat numele, 
Alexandru Dimitriu, din cartea istoricului de artă Petre Oprea, 
Sculpturi decorative pe clădiri bucureştene, apărută în 2004.  

 – Da, un cavaler asemănător a instalat bunicul pe casa 
lui, simbolic.  

 – Sunt câteva detalii diferite în înfăţişarea lor, dar cât 
sunt de măreţi amândoi! Au oare aceleaşi dimensiuni? Petre 
Oprea scrie că statuia din Episcopul Radu are 3,5 metri. Şi 
pune alături fotografiile ambilor cavaleri. 

 – E greu să spun dacă sunt de aceeaşi înălţime, dar, în 
orice caz, sigur că era mare şi cel de pe casa bunicului.  

 – Şi mai este, pentru că străjuieşte acolo, îl vizitez din 
când în când.  

 – La fel cu Sfântul Dumitru, acesta ţinea şi el, la început, 
o sabie în mâna dreaptă, dar acum e căzută. Se pare că este 
rămasă chiar acolo, pe acoperiş, dar nu a avut cine şi cum s-o 
recupereze şi s-o pună la loc. Da, nu întâmplător, spre 
deosebire de Sfântul Dumitru, pe casa bunicului, soldatul ţine 
în mâna stângă nu o suliţă sau altă armă, ci un ciocan. E un 
cavaler al muncii! Iar ciocanul are o poveste.  

 – Într-adevăr, îl ţine ridicat cu multă mândrie.  
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 – Exact! Simbolizând, în acelaşi timp, şi nobleţea şi 
puterea muncii...  

 – Ce poveste are ciocanul? 
 – Una foarte frumoasă: bunicul a pus ciocanul în mâna 

cavalerului inspirat de versurile lui Eminescu... versuri pe care 
i le-a scris, i le-a dedicat bunicului nostru însuşi Mihai 
Eminescu, la Iaşi, odată: Ia ciocanul în mână, lasă totul! 

 
 

Cu Mihai Eminescu 
 
 – Lui personal, meşterului Alexandru Dimitriu, i-a scris 

Mihai Eminescu versuri? Dar este extraordinar! În ce 
împrejurare?  

 – În timp ce bunicul era în şcoală, la Iaşi, la un moment 
dat, Eminescu, aflat şi el acolo, a rămas fără locuinţă şi atunci, 
directorul Şcolii de Arte şi Meserii, care îi era prieten, l-a luat 
să locuiască la căminul elevilor, până se găsea ceva mai bun. 
Bunicul meu, fiind primul în clasă la învăţătură, avea în 
organizarea şcolii locul de monitor. Asta însemna să-i 
supravegheze puţin pe ceilalţi elevi, ca toată lumea să îşi vadă 
de carte, să nu se bată între ei în pauze, să păstreze disciplina, 
etc. Şi în această calitate avea privilegiul de a deţine o cameră 
separată, nu stătea în dormitorul comun, cu ceilalţi elevi. Şi 
atunci, directorul şcolii i-a spus să îl primească pentru câteva 
zile pe Eminescu în camera lui.  

 – Şi, ne povestea bunicul, în aceste zile, a avut el ocazia 
să vorbească cu Mihai Eminescu! Şi Eminescu l-a sfătuit să 
deprindă cât mai bine meseria, să ţină cât mai bine ciocanul în 
mână. Şi, ca să fie şi mai convingător, i-a scris o strofă. Am 
găsit-o, iată, printre hârtiile bunicului, el a transcris-o, nu o mai 
avea scrisă de mâna poetului, a transcris-o din memorie, atunci 
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când a început să-şi scrie amintirile. Şi-a început memoriile de 
câteva ori, le ducea de la pagina întâi până pe la pagina cinci-
şase, se oprea şi, după o vreme, începea altele şi iar se oprea. 
Le dădea titluri grăitoare: Povestea Vieţei, Rostul Muncii şi 
Rolul Sufletului. Pe înţelesul, experienţa şi constatările 
personale – în timp şi în spaţiu – ale unui fost: Baş-Breslaş, 
Starostele Isnafului Făurarilor Metalurgişti din Bucureşti, 
purtând 82 de ani pe neîncovoiatul spate, cu trup, minte şi 
suflet neîntinate, având încă dinţii şi măselele toate.  

 – Alexandru Dimitriu îşi înşiră titlurile folosind termenii 
vechi, de secol XIX, ba chiar mai vechi, ai locului. Se 
bucureştenise cu trup şi suflet. Şi foloseşte cu mândrie aceste 
titulaturi. 

 – Da, aşa era! Ca motto la povestea vieţii lui, pune strofa 
pe care i-o dedicase Eminescu. Dar o transcrie de mai multe 
ori, pentru că îşi tot relua amintirile, şi am regăsit-o în câteva 
variante, cu mici modificări de cuvinte, după cum îi veneau în 
memorie, dar cu mesajul neschimbat. Iată varianta aceasta, 
transcrisă în 1953:  

 
Alecule, vrei să ai minte, trup şi inimă sănătoase?  
Evită: filosofia, poesia, cartoforia, ciorbele grase.  
Şi îndeosebi, femeile savante, seducătoare, 

capricioase, voluptoase.  
Preţuieşte carte, condei, şi pe cărturarii cu fond, 

obraz şi caracter, 
Dar slăveşte sincer şi respectuos ciocanul, înalţă-l 

spre cer.  
 
În alte variante, cum vedeţi aici, sub catren, a mai trecut 

un distih:  
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Aferim, strigă bădiţa Creangă, dar şi pleaftura, mă, 
cu care să stingi la mir 

Pe fraţii jinduind la chilipir.  
 – Pleaftura?  
 – Pleaftura era o unealtă de fierar. Stropitoarea de udat 

fierul ars în foc.  
 – Şi asta o striga bădiţa Creangă! Înseamnă că Eminescu 

îl lua pe tânărul Alecu Dimitriu la întâlnirile cu prietenii lui.  
 – Aşa făcea. Vedeţi, mai departe, bunicul i-a trecut 

printre cei prezenţi la discuţiile cu Eminescu şi pe Miron 
Pompiliu, şi pe Sdrobici, nu numai pe Ion Creangă.  

 – Prieteni ieşeni ai lui Eminescu. Şi la Miron Pompiliu a 
locuit Eminescu, când venea la Iaşi. Aceasta este istoria 
ciocanului atât de insolit din mâna cavalerului medieval? 
Întocmai cum îndemna Eminescu, oşteanul înalţă ciocanul spre 
cer, într-un gest foarte marcat. Câţi ani avea Alexandru 
Dimitriu când s-a petrecut această întâlnire?  

 – Era foarte tânăr. Cu puţin înainte de a termina şcoala 
de meserii!  

 – Povestea bunicul că avea vreo şaisprezece ani pe 
atunci, cam aşa.  

 - Un adolescent! Era deci prin 1887-1888. Eminescu era 
foarte bolnav, când l-a cunoscut bunicul dumneavoastră... era 
răvăşit de boală, îşi trăia ultimii ani. Avea Alexandru Dimitriu 
şi alte amintiri legate de Eminescu?  

 - Da, bunicul ne povestea că se întâmpla că Eminescu se 
mai ducea pe la Creangă, întârzia prea mult la bădiţa Creangă 
şi nu mai putea să vină singur acasă, şi, atunci, bunicul se 
ducea după el. L-a adus o dată şi în spinare, era voinic bunicul 
la şaisprezece ani. Şi Eminescu petrecuse puţin mai mult. 
Probabil acolo era asistenţa de care aminteşte bunicul, toţi cei 
pe care îi înşiră se adunau la Creangă.  
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 – Bunicul dumneavoastră venea cu Eminescu din Ţicău, 
de la bojdeuca lui Creangă. Internatul Şcolii de Meserii pe 
unde era?  

 – Clădirea mai există, actualmente este biblioteca 
Facultăţii de Medicină. La ea te conduce un mic intrând, din 
strada Vasile Alecsandri, iar internatul se află chiar în spatele 
locuinţei tatălui lui Vasile Alecsandri, unde a crescut poetul.  

 – Clădiri istorice! Pe bunicul dumneavoastră, întâlnirea 
cu Eminescu l-a marcat pe viaţă. Un noroc! Şi, după cum se 
vede din însemnarea lui, la conclav participase, pe lângă Ion 
Creangă şi Miron Pompiliu, şi arhitectul Reinike. Mai târziu, 
au colaborat la lucrări importante. Reinike a avut de la început 
încredere în el.  

 – Într-adevăr! Bunicul era mult mai tânăr decât ei toţi. 
Eminescu era născut în 1850, iar bunicul, în 1871. La o 
diferenţă de 21 de ani.  

 – O generaţie diferenţă. Şi îmi dau seama că, deşi 
Eminescu era marcat de boală, în acei ultimi ani de la Iaşi, 
Alecu Dimitriu era prea tânăr ca să remarce acest lucru. 
Eminescu era foarte aproape de sfârşitul lui prematur şi tragic. 

 – Boala secolului! Aşa a murit şi Guy de Maupassant, 
aşa a murit şi Musset. Dar, atunci, la Iaşi, în ciuda diferenţei de 
vârstă, îl luau cu ei, discutau, vorbeau, şi el asista la toate astea. 
Îi mai urma şi prin cârciumioare, la o cană de vin. Bunicul nu 
făcea altceva decât să-i asculte. Lucra, probabil, pe lângă 
Reinike, de pe când era ucenic. Pe urmă, a lucrat cu el la 
palatele Sturdza din Miclăuşeni şi din Bucureşti. Pe bunicul l-a 
impresionat foarte mult faptul că Eminescu l-a sfătuit să înveţe 
meserie, să-şi fie propriul stăpân, să nu depindă de unii şi de 
alţii, nevoit să facă diverse compromisuri, să trăiască cu 
politica, de pe o zi pe alta, când vin unii la putere, când alţii... 
A înţeles ce îi repeta Eminescu în timpul acestor discuţii: că 
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meseria îi va da o independenţă, o bunăstare, ca să-şi poată trăi 
demn viaţa, fără a fi nevoit să se plece în faţa nimănui. Şi i-a 
ascultat îndemnul în versuri, să ia ciocanul în mână!  

 – Aceasta e istoria ciocanului ridicat spre cer de 
cavalerul în armură medievală de pe casa din strada Episcopul 
Radu! Oricum, îţi sare în ochi ciocanul, ţinut ca o armă, dar 
simbol al construcţiei, nu al războiului.  

 – Exact! Această întâlnire l-a marcat, i-a trezit respectul 
pentru meserie dar şi interesul pentru cultură. Citiţi această 
însemnare, făcută de bunicul târziu, la bătrâneţe, în martie 
1953: Alexandru Dimitriu, absolvent – lauriat – al Şcoalei de 
Arte şi Meserii din Iaşi, de sub direcţia veneratului Prof. 
Magistrat Dănilă Ilariu Monastireanu-Dej, reorganizatorul 
şcoalei în spiritul cugetărei că precum un pământ fertil, cu 
climat oricât de prielnic nu dă roade mulţumitoare fără 
sămânţă condiţionată şi selecţionată, tot astfel, pentru 
formarea de meşteşugari apţi, conştiincioşi, născocitori şi 
înfăptuitori, se impune imperios ca recrutarea să se facă: nu 
din pleava societăţii ci din elita tineretului inteligent şi bine 
crescut, indiferent din ce clasă socială.  

 – E impresionantă veneraţia elevului pentru directorul 
şcolii şi conştiinţa sa de a aparţine unei elite! Aşa fusese educat 
acolo.  

 – E foarte interesant şi ce spune mai departe, despre cei 
care au fost alături de director în reorganizarea şcolii de 
meserii. Veţi vedea ce nume apar: Cugetarea fiind salutară, 
găsi căldură şi sprijin generos unanim în Comitetul şcolar, 
format ad-hoc, voluntar şi onorific, din nemuritorii: Colonel 
Constantin Langa, M. Eminescu, Leon Negruzzi, Ion Creangă, 
Dimitrie Greceanu, Miron Pompiliu, Nicu Gane, Inginer G. 
Hazu, Arhitect Iuliu Reiniche, Vlădica Valerian şi Preşedintele 
Societăţii Studenţilor Universitari N. Iorga. Şi, câteva rânduri 
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mai jos, bunicul precizează: Eminescu activând la Bucureşti, 
venea rar la Comitet.  

 – Într-adevăr, un Comitet impresionant. Şi nu cred că se 
prea ştie de el, probabil, tocmai pentru că era voluntar şi ad 
hoc! 

 – Bunicul era foarte recunoscător şi acestui comitet, cum 
putem citi mai departe în însemnările lui: Din prima promoţie a 
noului sistem de învăţătură, Pronia cerească hărăzi cu 
onoarea şi nobila misiune de Pionier, trimis în străinătate, pe 
elevul Al. Dimitriu, remarcat ca un ciocănar pasionat, 
interpret fidel al geometriei şi desenului industrial, cu pregătiri 
promiţătoare în ale fizicii, chimiei, tehnologiei şi limbilor 
germană şi franceză, şi în plus, perfect sănătos şi voios.  

 – Autoportret de tânăr!  
 – Bunicul descrie o şedinţă a comitetului, cea în care s-a 

hotărât trimiterea lui la bursă în străinătate. A contat 
cunoaşterea limbilor străine, pentru, spune el, a putea pătrunde 
apoi în institute şi stabilimente tehnice, în uzine, mine, şantiere 
şi diverse ateliere, unde să scotocească oricât de mult, după 
pofta inimii, a puterilor de muncă şi a prezenţei de spirit. Când 
cineva din comisie a propus redactarea unui contract cu 
ucenicul trimis la bursă, iată care a fost reacţia celor care îl 
formaseră până atunci şi îl cunoşteau bine: Directorul 
Monastireanu şi nobilul său coleg, Eminescu, au răspuns 
zâmbind:”Cu minori destinaţi experienţelor în cari nu sunt 
excluse riscuri şi surprize, nu se fac contracte, fiind mai 
degrabă vorba de pielea ursului din pădure. Direcţiunea 
şcoalei pune mai mult preţ pe cuvântul de onoare, caracterul şi 
însuşirile înnăscute ale lui Dimitriu, decât pe planuri şi 
programe iluzorii, şi, ca atare, îşi ia toată răspunderea”. Au 
urmat ropote de aplauze, cu unanime aprobări, felicitări şi 
îmbrăţişări.  
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 – Comportamentul lui Alexandru Dimitriu în străinătate 
a dovedit cu prisosinţă că directorul şi nobilul lui coleg, 
Eminescu, avuseseră perfectă dreptate.  

 – Într-adevăr. Dar să mai citim cele câteva rânduri care 
urmează, şi care se referă la faptul că scena emoţionantă de la 
şcoală a fost urmată de, şi aici îl citez din nou pe bunicul: o 
nobilă prăznuire în cercul intelectualilor şi sfârşind la Botul 
Calului, în pivniţa lui Moş Mihalache – Tataraşi, în cercul 
proletarilor, căci dé, era onomastica lui Eminescu.  

 – Trebuie să fi fost ultima onomastică a lui Eminescu, 
nu? Era în 1888. Noiembrie 1888...  

 – Da, da, sigur, pe pagina de memorii începută în 1953, 
bunicul adaugă, sub strofa dedicată lui de Eminescu: 1888 – 
8/XI, ultimele poveţe, în pivniţa lui Moş Mihalache – Iaşi, cu 
Creangă, Miron Pompiliu, Reinicke, Sdrobici, Dimitriu. El e 
Dimitriu, bunicul! Iar pe o pagină redactată doi ani mai târziu, 
când el ajunsese la 84 de ani, momentul este rememorat şi mai 
detaliat: 1888, Sf. Mihail – ultima vedere cu povăţuiri şi 
spovedanii duioase în voie bună, cu bădiţa Creangă, Prof. 
Miron Pompiliu, N. Beldiceanu, Arhit. Reinicke, Dir. Sdrobici 
şi discipolul confident Alecu Dimitriu, în pivniţa lui Moş 
Mihalache, complice şi el, în Iaşi, Tătăraşi – vizavi Eternitate.  

 – Din acest pomelnic, lipseşte numele lui Eminescu.  
 – Feste ale memoriei! Cum am putea să aflăm când a 

fost şi când nu a fost cu ei Eminescu?  
 – Peste drum de cimitirul Eternitatea era pivniţa lui Moş 

Mihalache?  
 – Dacă aşa spune bunicul, acolo trebuie să fi fost pivniţa. 

Poate eminescologii au date care să contrazică această situare 
în timp şi în spaţiu. Dar rămâne legenda... Ciocanul din mâna 
cavalerului împlătoşat stă mărturie.  
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 – Când a murit Eminescu, ucenicul Alecu de la Iaşi era 
departe, la învăţătură, la meşteri din străinătate. Probabil că 
abia la întoarcerea în ţară a aflat... Îi rămăsese, ca un testament 
anume pentru el, strofa aceea.  

 – S-a călăuzit toată viaţa după poveţele lui Eminescu! 
Şi-a întipărit în inimă şi în minte vorbele lui.  
 
 

*** 

 


