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Nicu VINTILĂ - Sigibida

N u ştiu dacă aşa 
a fost programat 
sau întâmplarea a 
făcut să mă nasc 

la cumpăna a două milenii, să pot trăi 
câte o parte din fiecare din ele.

În timpul vieţii mele s-au întâmplat 
lucruri extraordinare care au revoluţio-
nat  ştiinţa şi viaţa.

S-au inventat motoarele, automo-
bilele, vapoarele cu motor, avioanele, 
rachetele, zborul în cosmos, radioul, 
televiziunea, curentul electric, cinema-
tograful, telefonul şi multe altele.

Am fost contemporan cu Sadoveanu, 
Labiş, Arghezi, Brâncuşi, Ceauşescu, 
Marin Preda, Amza Pelea, Ion Oble-
menco şi alţii.

Am prins trei orânduiri sociale în 
România: regat, republică socialistă, 
republică capitalistă, am prins un război 
mondial şi o revoluţie.

Dar cel mai important mi se pare 

faptul că am fost contemporan şi coleg 
de parlament cu Adrian Păunescu.

Mă simt mândru pentru acest lucru 
nemaipomenit.

Sunt mândru pentru contemporane-
itatea cu acest vulcan inepuizabil, acest 
om pe care l-am aşezat şi a existat dea-
supra miniştrilor şi prim secretarilor de 
judeţ din acea perioadă, pe care i-a cri-
ticat cu curaj pentru incompetenţa lor şi 
a contribuit la demiterea unora dintre ei 
din funcţii prin atitudinea sa tranşantă.

Sunt mândru că am fost coleg de ge-
neraţie cu Adrian Păunescu, fiind născut 
în aceeaşi perioadă a anilor 40-50.

Am citi pe nerăsuflate cărţile lui de 
poezii şi am participat pe viu, când a 
fost posibil, la manifestările Cenaclului 
Flacăra şi la televizor când nu am avut 
altă posibilitate.

L-am adulat, l-am luat de model în 
viaţă, am fost un fan nedezminţit al său 
chiar şi când a fost scos din viaţa publi-

că până la revoluţie.
L-am admirat şi invidiat: Am dorit 

să fiu ca el.
Îl credeam nemuritor din punct de 

vedere fizic deoarece spiritual nu va 
muri niciodată şi dispariţia lui pămân-
tească mi-a creat un gol imens în exis-
tenţa mea, în sufletul meu.

L-am iubit, îl iubesc şi îl plâng.
Nu am luat niciodată în considerare 

răutăţile ce s-au scris sau spus despre el 
deşi aş fi fost în stare să mă bat cu acei 
mişei pentru el.

Din păcate pe el l-au afectat chiar 
dacă nu a arătat mâhnirea ce a încercat-o 
de la cei care nu l-au înţeles, nu pentru 
că nu au vrut ci pentru că nu au fost în 
stare, nu au avut posibilităţi cerebrale, 
intelectuale să-l poată pricepe şi să-l 
înţeleagă.

A ars pentru alţii, pentru români, 
pentru România şi a neglijat să se ocupe 
de el, de sănătatea lui considerând că nu 

Adrian Păunescu
Flacără nemuritoare – superlative –
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i se poate întâmpla nimic rău iar când 
a înţeles răul bolii care-l măcina a fost 
prea târziu.

A dorit cu ardoare să trăiască, să mai 
trăiască pentru că a considerat că poa-
te face mult mai mult, mult mai multe 
decât a făcut, căpătând o experienţă şi 
o înţelepciune pe care numai vârsta ţi-o 
pot da, ţi-o pot aduce.

Nu a fost să se întâmple aşa ceva 
şi s-a stins pe un pat de spital, lucid şi 
creator ca întotdeauna.

A murit văzându-şi moartea cum se 
zbate să-l acapareze şi s-a bătut cu ea 
dar forţele fizice îi erau secătuite, fiind 
nevoit să cedeze.

Deşi e mort, Adrian Păunescu n-a 
murit, nu va muri niciodată.

Va continua să trăiască prin copiii 
săi, prin cărţile sale, prin opera sa, prin 
faptele sale, prin binele pe care l-a făcut, 
prin eroismul său, prin cei care l-au iubit 
sau îl vor iubi ulterior când vor citi des-
pre el sau din opera lui.

Numai proştii şi răutăcioşii nu o să-l 
înţeleagă niciodată şi nu-l vor iubi dar 
din fericire aceştia sunt puţini în ce-l 
priveşte, deşi în lume sunt mulţi.

Analfablegii, impotenţii cerebral 
nu vor putea să înţeleagă valoarea unui 
titan, a unui geniu, a unui om cu care ar 
trebui să se mândrească pentru simplul 
fapt că l-au cunoscut, au trăit în aceeaşi 
epocă cu el.

Din păcate pentru ei, sunt unii care 
îl contestă şi pe Mihai Eminescu, îl 
bagatelizează şi propun scoaterea lui 
din manualele şcolare, Unii din aceşti 
inculţi detractori ocupă funcţii bine 
situate şi plătite în instituţii internaţio-
nale de cultură ale României. Mare ţi-e 
grădina Doamne. Când ai un asemenea 
preşedinte nu te mai surprinde nimic 
decât răbdarea noastră fără sfârşit şi fără 
curaj.

Să-i ierte Dumnezeu că nu ştiu ce 
fac, eu mă abţin.

Ziua de 5 noiembrie 2010, ziua mor-
ţii lui va rămâne ca o zi de doliu pentru 
toţi românii de pretutindeni, va rămâne 
o zi în care românii au pierdut o valoare 
naţională şi universală, când a murit un 
om, un poet, un patriot, un om politic, 
un părinte, un prieten.

În această zi toate posturile de tele-
viziune şi-au modificat programele şi 
au consacrat timp de emisiune nelimitat 
pentru a-l omagia pe Adrian Păunescu.

Nenumăraţi oameni care l-au cunos-
cut şi preţuit s-au perindat în studiourile 

de televiziune pentru a face cunoscute 
aspecte ale vieţii lui, s-au dat pe post 
multe imagini filmate în timpul vieţii 
sale şi la unison vorbitorii au avut cu-
vinte şi simţăminte creştineşti faţă de 
acest gigant al literaturii noastre.

O singură excepţie, o excepţie de 
toată ruşinea pentru naţia noastră, a con-
stituit-o prezenţa la catafalc a celui care 
deţine prin fraudă funcţia de prim om al 
unui stat care nu numai că nu l-a onorat 
pe Adrian Păunescu dar nu s-a onorat 
nici măcar pe el, să se prezinte într-o 
ţinută demnă, civilizată cum impunea 
momentul şi, cum îi impunea poziţia lui 
socială.

A ales să se prezinte ca orice derbe-
deu şi să sfideze în moarte pe acest om 
care i-a fost un adversar permanent dar 
nu duşman.

Păcat că avem parte de asemenea 
oameni.

Aflând vestea morţii lui Adrian Pău-
nescu, la prima oră a zilei de vineri, am 
anulat orice alte programe făcute pentru 
acea zi şi am stat în faţa televizorului 
întreaga zi, avid, flămând de ştiri despre 
cel mort.

Pentru mine a fost ceva nemaipo-
menit cunoscând că timp de zece ani, 
începând cu luna decembrie 2000, nu 
am mai pornit televizorul şi nu am mai 
urmărit vre-o emisiune televizată. 

În acea zi nu m-am putut dezlipi de 
televizor şi ceea ce am văzut, ceea ce am 
ascultat mi-au creat emoţii puternice, 
mi-au întărit convingerea în valoarea 
acestui mare om, mare patriot.

Voi rămâne tot restul vieţii cu aceste 
imagini şi cu aceste cuvinte spune des-
pre Adrian Păunescu.

Regret că nu am notat sau înregistrat 
pe cei care au vorbit dar am reţinut şi voi 
reţine mereu ce s-a spus, făcând acum o 
înşiruire de fraze, de superlative despre 
Adrian Păunescu, fără a cita pe autor 
sau contextul respectiv.

Ce aprecieri, ce cuvinte frumoase 
s-au putut spune în acea zi, păcat că nu 
s-a tipărit o carte cu aceste frumoase 
aprecieri.

Le voi reda aleatoriu şi prescurtat.
Flacăra s-a stins.
Flacăra ce nu se va stinge niciodată.
În momentele de asediu al suferinţei 

şi al morţii ai o satisfacţie văzând că ai 
alături de tine pe cei care i-ai iubit.

A strâns în braţe prietenii, familia şi 
ţara, a simţit o mare satisfacţie.

Boala orelor fără scăpare.

Exista în el o apropiere a sfârşitului 
dar nu dorea s-o accepte.

Şi-a trăit viaţa fără centură de 
siguranţă.

Vocea lui răscolea toată atmosfera, 
toată întinderea pe stadioane, pe ger sau 
soare cumplit.

Glasul lui ultim se îndrepta spre un 
firicel de viaţă. A scris o poezie pe patul 
morţii şi în ultimul vers se ruga să existe 
un pic de dreptate pentru România. A 
fost contestat, adulat, iubit sau hulit.

Marilor oameni care pleacă dintre 
noi să le mulţumim şi dincolo de viaţă.

Despre Adrian Păunescu va trebui să 
vorbim totdeauna la prezent.

Ultimele lui cuvinte: Purtaţi-vă de 
grijă fraţii mei.

Avea talentul de a descoperi talente.
Adrian Păunescu a fost un medica-

ment pentru sufletele noastre.
Este important ceea ce ne rămâne, 

oamenilor rămânându-le cultura nu 
murdăria gândurilor întunecate.

Conştiinţa sa poetică nu s-a putut 
desprinde de conştiinţa sa patriotică.

Regretul înseamnă durere, înseamnă 
suferinţă.

A fost un bun patriot, un bun român 
care a pus în slujba ţării cultura, bucuria, 
forţa şi curajul său.

Cenaclul Flacăra a fost o stare de 
spirit ce nu mai poate fi reluată, nu a fost 
un simplu spectacol.

S-a ocolit mereu subiectul de a 
se şti cât de mult a fost preţuit Adrian 
Păunescu.

Adevărurile spuse de el atunci erau 
curajoase în timp ce alţii se ascundeau 
sub lozinci şi linguşeli sau laşitate.

Poeziile lui aveau substanţă, spunea 
în rândurile lor dar cel mai mult spuneau 
printre rânduri.

Cei care îl denigrează nu au putere, 
nu au educaţia, nu au cultura necesară 
pentru a-i recunoaşte valoarea.

Era un demn locuitor al cuvântului, 
nimeni nu-l egala în versificaţie. Trăia 
în cuvinte, în versuri.

Cineva ar fi trebuit să încerce ceva 
pentru el măcar acum când era în su-
ferinţă dar au tăcut ca nişte laşi, s-au 
ascuns în ceaţa întunecimii lor.

S-au temut de stiloul său.
Pe el l-a distrus umbra unui sistem.
Era un ocupant de drept şi de facto al 

Senatului, al parlamentului, dar oameni 
mici i-au furat voturile în 2008, lăsând 
în afara tribunei parlamentare un colos 
şi promovând un ilustru necunoscut.
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A trecut în nefiinţă un mare titan al 
culturii româneşti.

Unicitatea de expresie a lui Adrian 
Păunescu, un Esenin al României.

A scris despre sfinţii care sunt părin-
ţii noştri.

Un mare titan al slovei.
Dumnezeu să-l odihnească.
Cuvintele lui, vocea lui, aveau forţa 

catifelei.
A debutat ca poet în 1960 la 

„Luceafărul”.
A urât violenţa, chiar verbală, a vrut 

să trăiască frumos, să-şi crească copiii.
Se întreba înaintea morţii: Ce fel de 

iarbă va răsări pe mormântul meu ?
Va fi interesantă postumitatea mea. 

Scrisul meu se va despovăra de bio-
grafia autorului în circulaţia lui printre 
oameni.

Aş fi fost curios să ştiu, totuşi, ce 
iarbă va creşte pe mormântul meu?

Unii s-au referit că există şi balast în 
poezia lui Adrian Păunescu şi s-a dat ca 
exemplu spusele lui Geo Bogza: „Dacă 
o găină face o dată un ou de aur, o sin-
gură dată, atunci ea rămâne în memoria 
noastră ca găina care a făcut ouă de aur 
chiar dacă a făcut mii de ouă banale”.

Adrian Păunescu a făcut sute de ouă 
de aur.

Marea dragoste a lui Adrian Pău-
nescu s-a numit România cu toate pro-
vinciile ei înstrăinate temporar.

Lirismul, expresivitatea şi energia 
lui debordantă au creat impresia unor 
extreme ale comportamentului său.

Aveai motive să-l iubeşti dar nu 
aveai motive să-l urăşti.

Soţia lui Ioan Slavici îl ura pe Emi-
nescu cât a locuit la ei că noaptea reci-
ta versuri cu voce tare şi nu o lăsa să 
doarmă.

Adrian Păunescu nu i-a lăsat pe mul-
ţi să doarmă.

Era un om care relansa emoţie într-o 
lume apatică şi somnolentă.

Avea capacitatea de a trăi intens şi te 
determina să trăieşti intens.

Nu Cenaclul Flacăra trebuie să re-
nască ci spiritul cenaclului trebuie să 
renască.

Tismăneanu a întocmit un raport 
prin care s-a condamnat comunismul la 
ordinul lui Băsescu şi l-a nominalizat 
pe Adrian Păunescu ca un participant al 
acestei orânduiri sociale.

Numele real al acestui om este Tis-
meninschi şi este de origine rusă, a fost 
un mare profitor al orânduirii comunis-

te, a fost redactor şef la revista Tânărul 
Leninist iar la revoluţie a fugit în Ame-
rica şi tot prin linguşire profită de funcţii 
şi bani.

Lumea venea să-l vadă şi să-l audă 
pe Adrian Păunescu, lume care nu iubea 
comunismul şi care simţea că Adrian 
este de al lor, este exponentul lor, el îi 
înţelegea, îi apăra şi transmitea păsurile 
lor la cei din elita comunistă.

A fost un revoluţionar de tip mo-
dern, un revoluţionar fără arme, fără 
vărsare de sânge, un revoluţionar cu po-
ezia, cu muzica, cu atitudinea patriotic-
românească.

Pentru un munte de om, un ocean de 
lacrimi.

Omul Adrian Păunescu a murit vineri 
5 noiembrie 2010 la ora 7,15, dar poetul, 
patriotul român, Adrian Păunescu, nu va 
muri niciodată.

În noaptea de 21 spre 22 decembrie 
1989 a fost chemat de Nicolae Ceauşes-
cu să facă un cenaclu în piaţa revoluţiei, 
la baricade pentru a împrăştia lumea, 
dar el a refuzat.

Antoine de Saint Exubery: Cei dis-
păruţi sunt mai puternici decât cei vii.

Adrian Păunescu a fost ca o lumâna-
re aprinsă la ambele capete.

A iubit viaţa, a iubit oamenii.
Adrian Păunescu este un unic.
Era bolnav de boala neamului său 

care nu se mai vindecă niciodată.
Era un om vesel, o veselie construc-

tivă, el părea trist pentru că de fapt era 
profund.

Nu s-a plâns, nu a dezarmat chiar da-
că ştia că arma lui nu mai era încărcată.

Există o memorie colectivă care tre-
buie protejată.

El nu vorbea de rău pe niciunul 
dintre cei cu care colabora şi nici ei 
nu au vorbit vreodată de rău pe Adrian 
Păunescu.

El nu-i considera subalterni ci 
colaboratori.

Adrian Păunescu a fost o persona-
litate accentuată, cu o calitate despre 
care lumea vorbeşte şi va vorbi mereu, 
o personalitate pe care nu poţi s-o oco-
leşti, chiar şi cei care nu l-au citit se simt 
obligaţi să vorbească despre el.

Tinerii. Forma de libertate dorită 
de generaţiile de atunci şi-o găseau în 
întrunirile cenaclului, era porţia lor sub-
limă de libertate.

Aveau libertatea să se simtă bine, să 
cânte, să participe la spectacol.

Erau spectacole pentru ei, datorită 

nevoii lor de libertate.
Avea inocenţa şi sentimentul de iu-

bire pentru tineri.
Era o chestiune de educaţie publică, 

o gură de speranţă spre mai bine, o gură 
de libertate, de exprimare liberă.

În testamentul său politic a arătat 
dezamăgirea lui faţă de clasa politică.

Era un om din două bucăţi, nu era un 
om dintr-o bucată.

Avea o memorie excelentă şi o pute-
re de muncă infernală. La telefon dicta o 
poezie iar cu o mână scria o altă poezie.

A fost un om spectaculos care a creat 
un spectacol într-o epocă pentru a trans-
forma deznădejdea în speranţă.

Suntem câştigaţi că l-am cunoscut 
pe Adrian Păunescu.

A iubit cu disperare condiţia umană.
Starea de comă învinsă – coma soci-

ală, denigrările pe care le ignora.
Cei care îl criticau, îi cenzurau opera 

erau nişte Ciomu literari, amputatori 
literari, nu erau critici literari.

Opera lui s-a vândut în peste un mi-
lion de exemplare.

A scris în toate registrele poetice.
Avea o nebunie de metafore.
A scris o poezie memorabilă, versu-

rile lui nu le poţi uita, le reciţi în gând 
pe stradă.

Considera ura ca o dovadă a lipsei 
de caracter.

Manifesta forme supreme de iubire: 
iubirea de patrie, iubirea de părinţi. La 
el musteau aceste iubiri.

Românii nu mai văd culorile, româ-
nii nu mai deosebesc nuanţele.

Adrian Păunescu a fost ca o fântână 
arteziană, el a scris poezie, ultima lui 
poezie scrisă pe patul morţii, nu a fost 
un ordin pentru familie, a fost o poezie 
lucidă cu atenţionări profetice.

La Adrian Păunescu întâlneşti sufle-
tul poetului în fiecare vers.

Cenaclul a fost o cetate de cultură, 
aici au participat mari scriitori, mari 
interpreţi de muzică cultă, mari artişti, 
formaţii muzicale, medici celebri, per-
sonalităţi culturale recunoscute.

Cei care veneau la Cenaclu erau 
dintre cei care acasă vorbeau în şoaptă 
pentru că zidurile aveau urechi iar la 
Cenaclu veneau să se dezlănţuie, să se 
exprime liber.

România a pierdut o comoară.
Adrian Păunescu ne face să fim mân-

dri că ne-am născut români la fel ca el.
Nicolae Labiş a suferit un accident 

de tramvai şi a stat internat în spital în 
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perioada 9-10 decembrie 1956 şi după 
10 zile a decedat. Pe patul de moarte a 
dictat poezia „Pasărea cu clonţ de fier”, 
la fel şi Adrian Păunescu, pe un astfel de 
pat a scris şi recitat o poezie profetică şi 
un crez al lui.

Poeziile lui Adrian Păunescu erau 
scrise într-un cod special şi puteau fi 
citite folosind acel cod.

Poeziile lui erau scrise în sinceritate 
şi din inimă.

În Parlament a apărut cultura 
românească.

Tristeţile şi suferinţele lui Adrian 
Păunescu din ultimii ani de viaţă erau 
legate de România, faţă de ce se întâm-
pla în România.

A fost un om foarte mare, un colos 
al României, un colos al poeziei, suferea 
că publicul nu-l mai căuta.

Era un vizionar – a iniţiat un produs 
multimedia: revista Flacăra, Cenaclul 
Flacăra, emisiuni la televiziune, la ra-
dio, toate în acelaşi timp.

Scrisoarea lui testament din data de 
21 iulie 2010 se referă la situaţia actuală 
a lumii, a vremurilor, a vremii.

Adrian Păunescu a fost unul din geni-
ile incontestabile ale poeziei româneşti.

A avut o mare frumuseţe 
sufletească.

A creat un suflu, o suflare de sorgin-
te naţională.

Era un om de mare onoare, recunoş-
tea valorile, le respecta, avea prieteni, 

dintre care pe primul loc îl aşeza pe 
Fănuş Neagu.

Parafrazându-l pe Coşbuc folosim 
aceeaşi întrebare: Cum mor mişeii dacă 
oamenii buni mor aşa ?

Ne naştem rar şi murim incontestabil 
atât de des.

Era un ocean de tristeţi, dar nu din 
cauza suferinţelor fizice pe care le-a tra-
tat cu indiferenţă şi nonşalanţă, suferea 
pentru poporul său.

Profesorul medic ce l-a asistat pe 
Adrian Păunescu, prof. Brădişteanu, 
este un profesor recunoscut în lume dar 
la noi este călcat în picioare la fel ca şi 
poetul Adrian Păunescu.

Amândoi sunt şi au fost valori naţio-
nale dar nepreţuiţi cum se cuvine.

Adrian Păunescu a avut o familie 
minunată pe care dorea s-o întreţină.

Nu-l interesau averile, lucrurile 
materiale, îl interesa familia, în interesa 
poporul român.

Se considera unul dintre cei mulţi, 
nu unul deasupra lor sau în afara lor ci 
din aceeaşi masă de supărare, nu se indi-
vidualiza doar pentru el ci pentru toţi.

A fost un dizident înainte de a apărea 
noţiunea, a se vedea în acest sens, poe-
zia „Analfabeţilor” scrisă în 1979.

Îşi purta durerea în interiorul sufle-
tului, deşi bolnav, nu-şi arăta suferinţa.

S-a născut la 20 iulie 1943 în loca-
litatea Copăceni din judeţul Bălţi din 
Basarabia şi a locuit acolo cu părinţii 

în primul său an de viaţă fiind nevoiţi 
să se refugieze, să se repatrieze în 1944 
datorită războiului.

El îţi făcea un bine chiar dacă nu 
aveai nevoie de el şi spunea: Nu ai tu 
nevoie cât pot eu să-ţi dau.

Considera că trebuie să fie un bun 
prieten pentru toţi, un bun coleg spu-
nând: un bun coleg înseamnă să nu-ţi fie 
frică atunci când te întorci cu spatele.

Defectul lui cel mai mare era pro-
fund uman, îţi tăia punctul de vedere 
când greşeai, avea umor, trata totul cu 
umor, se ştia filat de securitate, urmărit, 
dar nu-i păsa.

În scrisoarea sa din 2010 îşi exprima 
convingerea că nu va trece mult timp 
după plecarea lui în nefiinţă când oame-
nii vor realiza cine a fost de fapt Adrian 
Păunescu.

A fost ucis de indiferenţa oamenilor 
ce alcătuiesc clasa politică de acum, 
acei oameni politici care acum defilează 
la televizor pentru a-şi cârpi imaginea 
publică profitând de ocazia ivită.

Adrian Păunescu nu a fost un poet 
retras într-un turn de fildeş, el a fost un 
poet militant, un poet patriot, un patriot 
al patriotismului ridicat la înalte valori, 
el a trăit pentru patrie, pentru popo-
rul român risipit în cele pentru puncte 
cardinale.

Adrian Păunescu nu este inclus 
în cărţile şcolare de orice nivel şi este 
păcat nu pentru el ci pentru cei care 
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studiază limba şi literatura română. De 
aici putem face primul pas spre o recu-
noaştere a valorii lui, a lui ca poet, ca 
om, ca patriot.

In schimb a fost introdusă o troglo-
dită care a pocit limba română.

Născut în Basarabia, trăit în Româ-
nia, recent a fost ales, desemnat, mem-
bru de onoare al Academiei de ştiinţe 
din republica Moldova.

Are atâţia discipoli şi destul de mulţi 
detractori.

Şi-a iubit părinţii, i-a iubit pe români, 
i-a stimat pe bătrâni, demn de semnalat 
sunt poeziile: Repetabila povară, Rugă 
pentru părinţi etc., i-a iubit şi stimat pe 
ţărani: îţi sărut mâna ta ţăranule, ţăran al 
ţării, de aici pornind toate simţurile unui 
om sensibil.

I s-a reproşat că a adresat osanale 
conducătorilor comunişti dar să nu ui-
tăm că şi preoţii în biserică făceau ace-
laşi lucru în fiecare zi rugându-se pentru 
aceiaşi conducători, deci păcatul nu era 
săvârşit numai de el.

A fost un om fascinant, un om plin 
de omenie şi dotat cu acea sclipire a 
unui geniu.

Nici în aceste momente grele unii 
oameni nu şi-au depăşit micismele lor, 
aceşti impotenţi intelectual, care n-au ci-

tit nimic din ce a scris Adrian Păunescu 
şi nu au avut capacitatea de a-l înţelege 
şi respecta.

Zeci şi sute de mii de tineri care 
umpleau la refuz stadioanele cântau 
unanim, cântau la unison melodiile în-
flăcărate compuse pe versurile lui sau 
ale marilor poeţi ai României.

A creat în anii comunismului marea 
oază de libertate, unica, care a fost Ce-
naclul Flacăra.

În Parlamentul României a fost o 
voce autorizată şi autoritară.

Astfel de oameni se duc, se pierd, 
este o mare tristeţe pentru un popor pe 
care l-a iubit.

S-a ridicat la cer o parte de România, 
o parte care n-a privit niciodată de jos.

Adrian Păunescu a inventat dimensi-
uni mari în poezie şi simţire, dimensiuni 
gigantice.

A compus versurile pentru imnul 
echipelor de fotbal Rapid şi Universita-
tea Craiova care se cântă şi în prezent 
pe stadioane.

S-a implicat în sport, în fotbal cu 
precădere, a contribuit la modernizarea 
echipei Universitatea Craiova, a pro-
slăvit-o pe Nadia Comăneci şi alţi mari 
sportivi ai României.

Gică Hagi a afirmat: Adrian Pău-

nescu a fost un mare patriot în adevăra-
tul înţeles al cuvântului.

Există o ladă de zestre de genialitate 
românească din care scoatem mereu 
genii.

Generaţii de tineri au crescut pe 
muzica scrisă pe versurile lui Adrian 
Păunescu.

Specia umană are păcatele sale, 
Adrian Păunescu a greşit şi el dar nu 
împotriva poporului său cum păcătuiesc 
guvernanţii de astăzi.

„Dacă nu eram român, fugeam în 
România” se afirma la spectacolele Ce-
naclului Flacăra.

În 1973 Cenaclul Flacăra a debutat 
cu numai 60 de persoane, ca apoi să se 
ajungă la sute de mii de participanţi.

A fost îngrozitor dar s-a sfârşit 
minunat.

Întrebat cândva despre viitorul 
Cenaclului Flacăra a răspuns: Viitorul 
Cenaclului va fi o amintire frumoasă. 
Termenul de garanţie al istoriei noastre 
nu a expirat.

În încheiere s-a făcut o afirmaţie 
frumoasă: 

„Noi încercăm să luminăm cu o 
lumânare un cer din care a mai căzut o 
stea.”

 Cine ştie în ce abis ascuns
 Şi ostil bat aripile tale albe.
 Cine ştie în ce spaţii întunecoase şi părăsite?
 Tată al muritorilor,
 Unde merg cei morţi?
 Unde merg cei morţi,Doamne? Unde?
                                              
Sublimă rânduială are viaţa în plan divin
Din ale cărei mreje nu te poţi abate un pas!

Te-ai zbătut o viaţă-ntreagă să prinzi un colţ senin
De cer-ca suferinţelor să le afli popas,
Dar ai simţit,abia la urmă,că n-ai trecut prin lume
Decât spre împlinirea unui destin-al tău-
Ca să-nţelegi lumina părerilor de rău
Şi toată vanitatea însufleţitei hume….

Şi totuşi e o lege,un rost cârmuitor,
Ce răspândeşte valuri de bine şi de rău,
Iar bietul om sub vremuri-învins sau cuceritor-
Uitând că orice munte îşi are abisul său,
Pluteşte-n voia sorţii pe valurile vieţii,
Sperând s-ajungă ţărmul de-a pururea visat
Şi nu ştie că nimeni pe lume n-a aflat
Ce tâlc e-n taina nopţii şi-n vraja dimineţii….

Dar… după atâta trudă…curând sau mai târziu…
Un răsărit de soare pe-o cruce de mormânt
Ţi-arată toată noima Divinului Cuvânt
Ce Zodia ne-o poartă din leagăn la sicriu…

Truda vieţii
La moartea lui Adrian Păunescu

N.V. Sigibida
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D ragii mei com-
patrioţi, Vă scriu 
dintr-o situaţie 
mai puţin obişnu-

ită. Nu, nu vă scriu din lagăr. Nu, nu 
din vreun azil politic pe care l-aş fi ce-
rut în alte părţi. Nu vă scriu nici măcar 
din pogonul meu de libertate personală, 
ocrotit şi pregătit pentru a-l semnaliza 
în teritoriul liber de ură, de prejudecăţi, 
de ranchiună. Vă scriu, pur şi simplu, 
din serviciul de reanimare al Secţiei de 
Chirurgie Cardio-Vasculară a Spitalului 
de Urgenţă - Floreasca, din Bucureşti. 
Ani şi ani am evitat să calc treptele unui 
spital. Carmen, Ana-Maria, Andrei, 
prof. dr Ionescu-Târgovişte, dr Mihai 
Viorel, dr Cristian Serafinceanu au tot 
insistat să mă internez pentru a rezolva 
în fond durerile care m-au tot încercat. 
A venit însă într-o seară, într-o stric-
tă complicitate cu Ana-Maria, prof. dr 
Mircea Beuran şi m-a convins, cu argu-
mente serioase şi imbatabile, că, dacă 
vreau să trăiesc în continuare, trebuie să 
mă las pe mâna medicinei performante a 
momentului. M-am limpezit şi am decis 
că aşa voi face. A doua zi, la 13:30, con-
form făgăduinţelor, a venit Ambulanţa, 
cu medici siguri pe ei înşişi, cu brancar-
dieri hotărâţi, şi m-a luat. Jumătatea de 
oră trăită în Ambulanţă m-a costat, din 
punct de vedere nervos, jumătate de via-
ţă. Nu-ncăpeam pe targă. Îmi erau ame-
ninţaţi genunchii de pragurile pe lângă 
care aveam să trecem, am fost internat în 
cea mai mare grabă la secţia condusă de 
marele medic Mircea Beuran. Căutările 
n-au încetat însă. Mi s-au făcut primele 
15-20 de investigaţii. Între timp, a avut 
loc un dialog între cei doi profesori, ca-
re-şi împart acelaşi spital de urgenţă, dr. 
Beuran şi dr. Brădişteanu. Ei au ajuns la 
concluzia că problema mea principală e 
inima. Au decis să mă mute în zona do-
tată electronic pentru cele mai profunde 
determinări ale existenţei inimii în piep-
tul meu şi concluzia a fost că, de la eta-
jul 1, trebuie să urc, neapărat, la 6.

Din reanimarea urgentă a inimii, 
parcă din centrul ei magnetic, mă de-
scriu şi îi descriu pe toţi cei din jurul 
meu, sub această perspectivă, a bătăliei 
pentru salvarea inimii. N-am crezut ni-
ciodată, în mod serios, că mă ameninţă 

moartea. Dar văd, în prea multe ziare şi 
la prea multe televiziuni, aşezarea nu-
melui meu între viaţă şi moarte. Şi nu 
pot să nu mă emoţionez. Chiar aşa?! Da, 
chiar aşa. Şi eu sunt unul dintre murito-
rii care nu-şi înţeleg condiţia, câtă vre-
me se mai răsfaţă cu aerul existenţei în 
care pluteşte, fără merite şi fără permis. 
Aflu din cuvinte risipite prin dialogurile 
despre mine că situaţia mea e gravă, că 
inima, că rinichii şi că ficatul... Nu era o 
simplă hachiţă a mea cantonarea în casă 
şi refuzul de a participa la petrecerile lu-
mii. Sunt suferind. Agresiunile din tim-
pul vieţii n-au plecat din trupul de care 
s-au atins, ci continuă să-l chinuiască şi 
să-l subjuge. Am propriile mele dureri 
personale şi mă doare durerea cea mare 
a nefericitei mele ţări. Ziarul Adevărul 
a făcut gestul nobil de a aminti că tă-
ierea pensiilor m-a afectat cumplit. Am 
decis că nu iau pensia tăiată. O restitui, 
aşa cum îmi vine, statului, iar eu îmi 
desăvârşesc drumurile prin iadul reali-
tăţii, ca să nu-mi moară copiii de foame. 
Muncesc de la 18 ani, dacă nu mai de 
mult. Băieţii de bani gata ai anilor noştri 
şi-au băgat cuţitele în cuantumul pensi-
ei mele totale şi mi-au dărâmat ultimul 
echilibru. Cum aş face să nu resimt du-
reros această ofensă? Indivizi putred de 
bogaţi iau măsura de-a ne ciopârţi nouă 
pensiile. Inima mea le resimte toate astea 
şi le dedică nefericiţilor care ne conduc 
şi ne ghilotinează drepturile. Datoriile 
mele faţă de casa în care trăiesc şi de 
familia mea sunt mult mai mari decât aş 

obţine, în mod natural, pe toate muncile 
mele. Probabil voi muri mai devreme şi 
organizaţiile de şacali vor putea profita, 
în deplină libertate, de banii care rămân 
după Adrian Păunescu.

O problemă au devenit medicamen-
tele, atât pentru numărul lor în înmulţi-
re, cât şi pentru preţurile lor infernale. 
Eu suferinţele acestui organism al meu 
nu le-am făcut ascunzându-mă după 
soba bunicilor, acasă, ci în bătăliile de zi 
cu zi pe care le-am dat în ţară. Bolile le-
am făcut atunci, medicamentele trebuie 
să le cumpăr acum. Dar nu mai puterea 
bănească de a le obţine, la preţuri accep-
tabile la starea mea financiară de astăzi. 
Monitoarele Secţiei de Reanimare de 
la cardiologia de urgenţă condusă de 
prof. dr Şerban Brădişteanu mă îngână 
din când în când, văzându-şi de lectura 
stranie a organismelor care li se dau de 
citit. E mare lucru totuşi să mai existe 
oameni care te înţeleg şi te apără. Este 
nota cea mai înaltă a vieţii ca nişte mari 
specialişti în sănătate să se aplece asu-
pra ta, să te analizeze şi să-ţi spună ce 
ai de făcut. Oricât aş fi de trist, oricât 
aş fi de disperat, oricât m-aş simţi de 
captiv în maşinăriile electronice care-mi 
urmăresc tensiunea, respiraţia, funcţiile 
organismului, glicemia, pH-ul şi, în ge-
nere, toate funcţiile vitale, am dobândit 
convingerea că pot avea încredere în 
toate acestea, pentru că la pupitrele de 
comandă stau mari profesionişti, dedi-
caţi vieţii.

Mâncarea e fadă în spital. Telefoanele 

Scrisoare din urgenţa inimii
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mobile mai degrabă nu merg, pentru că 
li se dă o undă sărăcăcioasă şi poate asta 
n-ar trebui să se petreacă în acest fel. A 
venit azi la mine o femeie operată de dr 
Şerban Brădişteanu. Punea toată puterea 
ei de convingere în fiecare cuvânt. Avea 
nevoie să restituie o parte din recunoş-
tinţă celui ce-o salvase. În secţia unde 
sunt eu nu se poate intra. Ceea ce se 
întâmplă aici e prea grav ca să lase loc 
circului sau băşcăliei. Noi vorbim din-
tre viaţă şi moarte. Şi n-avem totdeau-
na argumente să credem în viaţă şi să 
refuzăm orice complicitate cu moartea. 
Personal, n-am crezut că, de pe o stra-
dă pe alta, dintr-o curte în alta, se poate 
ajunge la un duplex atât de încărcat de 
semnificaţii contrare: viaţa şi moartea. 

Şi, mai ales, nu mi-am închipuit că toată 
această absurditate se va referi la mine. 
Parcă nu eram eu la numărătoare. Dar 
mi-a intrat fiscul morţii în casă şi trebuie 
să-i plătesc tot ce i se cuvine.

Dacă voi reuşi - cu ajutorul marilor 
medici care mă înconjoară - să salvez 
această pâlpâitoare viaţă a mea, va tre-
bui să rearanjez priorităţile. Suferinţa 
retrogradează orgoliile. Probabil că-n 
noi rămân, la acest examen, numai 
structura omenească neschimbată, ideea 
pură, sentimentele curate, disponibilita-
tea către omenie.

De-aici, dintr-un pat de spital din 
Secţia de Reanimare a inimii, de la 
Spitalul de Urgenţă, mi se limpezeşte 
privirea către crâncenele noastre bătălii 

de fiecare zi, către fronturile noastre 
fără învingători, către uitarea de sine, 
care domină cu trufie lumea dată, o face 
imposibil de cuplat cu alte lumi, ne fu-
găreşte de dimineaţa până seara pe noi 
toţi, să nu cumva să ne găsim unii cu 
alţii şi să conlucrăm la salvarea omului. 
Din centrul inimii mele aduc salutul meu 
tuturor acestor electronici ascultătoare, 
menite să ne avertizeze şi să ne ajute. 
Şi sper să nu fie nevoie şi de o operaţie 
pe inimă. Oricum, cărţile mele devin - 
prin suferinţa mea - tot mai valoroase şi 
mai căutate. Editorii au suficiente moti-
ve extraestetice să potenţeze textele. Iar 
eu sunt liniştit că mi-am văzut poporul 
sărind de partea mea şi iubindu-mă mai 
mult ca niciodată.

De-aicea, de pe patul de spital,
Pe care mă găsesc de vreme lungă,
Consider că e-un gest profund moral
Cuvântul meu la voi să mai ajungă. 
Mă monitorizează paznici minimi,
Din maxima profesorului grijă,
În jurul obositei mele inimi 
Să nu mă mai ajungă nicio schijă.

Aud o ambulanţă revenind,
Cu cine ştie ce bolnav aicea,
Alarma mi se pare un colind
Cu care se tratează cicatricea.

Purtaţi-vă de grijă, fraţii mei,
Păziţi-vă şi inima, şi gândul,
De nu doriţi să vină anii grei,
Spitalul de urgenţă implorându-l.

Eu vă salut de-a dreptul cordial,
De-a dreptul cardiac, precum se ştie,
Recunoscând că patul de spital
Nu-i o alarmă, ci o garanţie.

Vă văd pe toţi mai buni şi mai umani,
Eu însumi sunt mai omenos în toate,
Dă-mi, Doamne, viaţă, încă nişte ani
Şi ţării mele minima dreptate.

“De la un cardiac, cordial”

Adrian Păunescu a scris 
la 31 octombrie, de pe 
patul de spital, poezia 
“De la un cardiac, cor-

dial”, un mesaj în care îndeamnă oame-
nii să-şi poarte de grijă, să-şi pă zească 
“şi inima, şi gândul”, formula de final 

fiind “Dă-mi, Doamne, viaţă încă nişte 
ani/ şi ţării mele minima dreptate!”.

Fiul poetului, Andrei Păunescu, 
a acceptat ca poezia, care a fost dată 
doctorului Şerban Brădişteanu,  şeful 
Clinicii de chirurgie cardiovasculară a 
Spitalului de Urgenţă Floreasca, unde 

Adrian Păunescu se află internat, să fie 
făcută publică.

Redăm integral poezia “De la un 
cardiac, cordial” semna tă de Adrian 
Păunescu, la 31 oc tombrie 2010, Spitalul 
de Urgenţă, Bucureşti:
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Decesul poetului Adrian Păunescu a 
fost cauzat de o serie de afec ţiuni de care 
acesta suferea de mai mulţi ani. În ulti-
mele zile, starea de sănătatea a poetului 
a oscilat între foarte gravă şi ameliorată, 
medicii continuând să fie rezer vaţi în 
pri vinţa şanselor de supra vieţuire.

● Marţi, 26 octombrie. Poetul 
Adrian Păunescu a fost internat la Secţia 
Terapie Intensivă a Spitalului de Urgenţă 
Floreasca, în stare gravă, având insufici-
enţă cardiacă, hepatică şi renală.

● Miercuri, 27 octombrie, dimineaţa. 
Sta rea de sănătate a lui Adrian Pău nescu 
s-a ameliorat uşor, dar con tinuă terapia 
pentru stabili zare. 

● Miercuri, 27 octombrie, sea ra. 
Adrian Păunescu era conş tient, iar me-
dicii încercau sta bilizarea prin cipalelor 
funcţii.

● Joi, 28 octombrie, dimineaţa. 
Poetul era ceva mai bine, dar prog-
nosticul era re zervat, a de clarat prima-
rul ge neral al Capitalei, Sorin Oprescu. 
“Edemul pul monar a repre zentat cauza 
prin cipală a internării lui. Prognosticul 
e rezervat”, a detaliat Oprescu.

● Joi, 28 octombrie, după-amiază. 
“Facem tratament pentru insuficienţa 
cardiacă, susţinem inima, rinichiul şi 
ficatul cu anumite substanţe. Pacientul 
are de zece ani diabet, care ar putea cau-
za complica ţiile actuale. Foarte probabil 
ca toate complicaţiile 
cardiace şi renale să fie 
pe fondul diabetului, iar 
acumularea aceasta de 
apă şi capacitate de efort 
redusă să fie secundare. 
Plămânul era inundat, 
avea respiraţia dificilă, 
saturaţia de oxigen foar-
te proas tă, capacitate la 
efort zero. Apoi, are o 
creştere în greutate cu 
cel puţin 50 de kilogra-
me, ceea ce făcea difi-
cilă mişcarea şi alimen-
tarea”, declara medicul 
Şerban Brădişteanu, 
şeful Cli nicii de chirur-
gie cardio vasculară a 
Spitalului Floreasca.

● Sâmbătă, 30 octombrie. Starea de 
sănătate a poetului Adrian Păunescu se 
îmbună tăţise faţă de ziua precedentă. 

● Luni, 1 noiembrie. Pacientul răs-
pundea bine la tratamentul administrat, 
dar starea era gravă, cu un prognostic 
rezervat.

● Miercuri, 3 noiembrie. Medi cii au 
intrau în alertă încă din noaptea de marţi 
spre miercuri, când au constatat opri-
rea bătăilor inimii. Cadrele me dicale 
au efectuat, mai multe ore, diverse 
manevre medi cale pentru repunerea în 
func ţiune a inimii, la parametri stabili.  
Prognosticul pe termen scurt era foar-
te rezervat. Inima lui Adrian Păunescu 
a repornit, fiind susţi nută şi de aparate 
prin care este drenat sângele, starea pa-
cientului fiind în continuare gravă.

● Joi, 4 noiembrie, ora 17:00. “Nu 
ştiu cum mai putem face faţă în conti-
nuare situaţiei”, a afirmat Şer ban Bră-
dişteanu, care a adăugat că poe tul pri-
meşte transfuzii de sânge. El a mai spus 
că starea poetului este “extrem de gra-
vă”, “mai având nişte stopuri”, iar  boala 
lui Adrian Păunescu depăşeşte resursele 
terapeutice ale unităţii.

● Vineri, 5 noiembrie. “Azi, la ora 
7:15, inima maes trului a încetat să bată 
şi nu a mai dorit să pornească. Maestrul 
a plecat dintre noi”, a spus doctorul 
Brădişteanu. 

Ultimele zile din viaţă,
pe patul de spital

Enigmatici şi cuminţi,
Terminându-şi rostul lor,
Lângă noi se sting şi mor,
Dragii noştri, dragi părinţi.

Cheamă-i Doamne înapoi
Că şi-aşa au dus-o prost,
Şi fă-i tineri cum au fost,
Fă-i mai tineri decât noi.

Pentru cei ce ne-au făcut
Dă un ordin, dă ceva
Să-i mai poţi întârzia
Să o ia de la început.

Au plătit cu viaţa lor
Ale fiilor erori,
Doamne fă-i nemuritori
Pe părinţii care mor. 

Ia priviţi-i cum se duc,
Ia priviţi-i cum se sting,
Lumânări în cuib de cuc,
Parcă tac, şi parcă ning. 

Plini de boli şi suferind
Ne întoarcem în pământ,
Cât mai suntem, cât mai sunt,
Mângâiaţi-i pe părinţi.

E pământul tot mai greu,
Despărţirea-i tot mai grea,
Sărut-mâna, tatăl meu,
Sărut-mâna, mama mea.

Dar de ce priviţi aşa,
Fata mea şi fiul meu,
Eu sunt cel ce va urma
Dragii mei mă duc şi eu.

Sărut-mâna, tatăl meu,
Sărut-mâna, mama mea.
Rămas bun, băiatul meu,
Rămas bun, fetiţa mea, 

Tatăl meu, băiatul meu,
Mama mea, fetiţa mea.

Rugă pentru 
părinţi



Literaria Nr. 11 – noiembrie 2010 11

În lumea numelor străine,
Mă simt, şi eu, un străinez,
Iau telefonul lângă mine
şi n-am ce număr să formez.

Trăiesc, fără speranţă, drama
Că neamul meu, acum, e frânt,
Mi-e dor de tata şi de mama,
Dar nu au număr, la mormânt.

De convorbiri cu ei sunt gata
şi în necunoscut mă zbat,
îi sun pe mama şi pe tata,

Dar crucea sună ocupat.

Au numere secrete parcă
şi aparatul n-are ton,
Deodată aflu şi tresar că
Nici moartea n-are telefon.

Mi-e dor de voi, părinţi din moarte,
Cu lacrimi bine vă cuvânt,
Şi uit că aţi plecat departe
Şi n-aveţi roaming, sub pământ.

Formez un număr, oarecare,

Întreb precipitat de voi,
Dar ştiu că mort e cel ce moare
şi nu mai vine înapoi.

Şi, vai, de-atâta timp încoace,
Vă chem şi-n visuri, să v-ascult,
Dar iarba pe morminte tace,
Cu număr desfiinţat demult.

Şi, dacă o să ţinem minte,
Probabil, când o fi să mor,
Am să vă caut în morminte,
Pe-un număr de interior.

Telefon peste moarte

“Mi-ar fi imposibil să gândesc un 
alt film omonim cu numele «Adrian 
Păunescu», faţă de cel pe care îl întruchi-
pez, deocamdată. În orice caz, scenaristul 
ar putea fi băiatul meu, Andrei Păunescu, 
depozitarul inteligent şi luminat al mul-
tor momente din viaţa mea. Regizor 
ar putea fi autorul filmului «Cenaclul 
Flacăra», Cornel Diaconu, actorul din 
rolul principal, poate, cele două fiice ale 
mele, pentru perioada primei tinereţi – 
geniala mea fată, Ana-Maria Păunescu 
şi, pentru momentul de la 40 de ani – 
prima mea fiică, ea însăşi superdotată, 
deşi puţin mai delăsătoare, Ioana. Poate 
că mi-aş putea juca rolul din perioada de 
acum, rol pentru care ar putea concura 
şi actorul Eugen Cristea sau poetul şi 
ziaristul Ciprian Chirvasiu. Actriţele pe 
care le-am iubit n-ar mai putea fi convin-
gătoare astăzi, în rolurile fascinante de 
ieri, când aş fi străbătut eu însumi vâr-
stele de-a latul ca să le pot păstra lân-
gă mine. Oma giul meu tuturor femeilor 
care m-au iubit şi pe care le-am iubit. 
Fără ele, poezia mea ar fi avut nevoie de 
zilnice transfuzii de sânge. Actriţele noi 
încerc, din motive de prudenţă, să nu le 
cunosc.

Nu e adevărat că eu ştiu precis cum 
am trăit şi ce am trăit. Dumnea voastră 
insistaţi asupra viziunii mele despre 
moarte, ca şi când nu mi-ar fi destul că 
am luptat, chiar şi în ultimele luni, de-a 
dreptul cu ea. Nu mi se pare atât de pa-
sionant subiectul, pentru că, în afară de 
momentul când se va întâmpla, moartea 

nu îmi va aduce nici un spor de cunoaş-
tere. Sentinţa ei este oricum definitivă şi 
irevocabilă. Va fi interesantă postumita-
tea mea. Vor fi, desigur, şi uitări, vor apă-
rea şi atacuri nedrepte, dar scrisul meu 
se va despovăra de biografia autorului, 
în circulaţia lui printre oameni. Nu-mi 
pot închipui propria mea moarte şi nici 
nu cred că ea e o trecere de zid. Aş fi fost 
curios să ştiu, totuşi, ce iarbă va răsări, în 
timp, pe mormântul meu. 

În ce mă priveşte, mi s-a părut obosi-
tor să-mi ascund slăbiciunile şi, poate de 
aceea, mi le-am scos în lume dintr-o su-
flare. De altfel, cred că viaţa personală, 
dacă nu ucide arta, o sporeşte, o face mai 
pasionantă, o apropie de oameni. Aceştia 
sunt ahtiaţi după biografism şi nu rămâ-
ne decât ca poetul să nu uite deosebirea 
dintre băuturile obţinute prin fermenta-
ţie, vinurile, şi băuturile obţinute prin 
distilare, palincă, votcă, whisky, coniac. 
Eu prefer unei votci Krepkaya, vinurile 
fenomenale de Segarcea, iar unui whis-
ky Chivas, Frâncuşa de Cotnari şi vi-
nurile de Sâmbureşti sau Golul Drincii. 
Premiul Nobel nu se acordă pentru crâm-
peie din opera literară a cuiva, ci pentru 
atitudinea unuia sau a altuia. Mi-a plă-
cut să existe o atitudine radicală, faţă de 
mine, de da sau de nu. Ambele abordări 
mi-au stârnit creativitatea. De urât, nu 
mai urăsc pe nimeni de câteva decenii. 

Premiul înalt pe care mi l-a dat viaţa 
a fost o galerie ireductibilă de prieteni, 
verificaţi şi după perioa dele grele prin 
care am trecut, Mihai Anghel, Marius 

Tucă, Eugen Simion, Dinu Săraru, Fănuş 
Neagu, Ştefan An drei, Radu Rey, Florin 
Piersic, Ion Iliescu, Alex şi Domniţa 
Ştefănescu, C. Alic, A. Năstase, Ov. 
Ioaniţoaia, Flo rin Condurăţeanu, C.V. 
Tudor, dr. C. Ionescu Târgovişte, Gigi 
Bă la şa, N. Badea, O. Cozmâncă, Ioan 
Bo tezan, D. Gheorghişan, Emil Mitran, 
dr. S. Oprescu, dr. Mircea Beuran, D. 
Nistor, D. Onaca, V. Bălăbănescu, fami-
lia V. Vaida, Fl. Cazacu.

Cei trei copii ai mei îmi seamănă 
în moduri diferite. Primii doi poartă şi 
trăsături ale mamei lor, fosta mea soţie, 
poeta Constanţa Buzea, dinainte de a se 
răfui totuşi nedrept şi imaginativ, acum, 
cu imaginea mea din tinereţe, pe care nu 
numai că a suportat-o, dar a şi îndrăgit-o, 
până la despărţirea provocată, totuşi, de 
mine.

Prima născută, Ioana, este o fiinţă 
spirituală, capabilă de iubire, bună ştiu-
toare de limbă română, dar nenorocoa-
să (i-a murit acum câţiva ani bărbatul) 
şi mai puţin ambiţioasă. Performanţele 
ei profesionale n-au apărut cu prompti-
tudinea pe care o merita vocaţia ei. Un 
anumit fel de depresie i-a împuţinat şi 
elanurile sociale. Asta nu înseamnă că 
n-o iubesc fără condiţii. 

Al doilea copil al meu, Andrei Ale-
xandru, este în mare măsură un ar tist 
cu mari ieşiri în literatură, în pic tură, în 
muzică, e conferenţiar la Uni versitatea 
«Spiru Haret» şi un gră bit şi puţin cam 
distant tată de co pii. Experienţa neferi-
cită a finalului că  sătoriei dintre părinţii 

Va fi interesantă postumitatea mea
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lui l-a ţi nut, mă  car deocamdată, departe 
de in s tituţia căsătoriei, pe care a tot amâ-
nat-o. Seamănă în unele privinţe cu ma -
ma lui şi, la caracter, cu tatăl meu. E mai 
dârz şi, aş zice, mai rău decât mine. Dar, 
pe total, mă mândresc cu el.

Cea mai fericită împrejurare a vieţii 
mele a fost naşterea celui mai mic dintre 
copiii mei, adolescenta Ana-Maria, o fi-
inţă genială şi dăruită muncii de care se 
apucă, strălucită absolventă a Liceului 
«Cervantes», intrată pe baza performan-
ţelor obţinute la olimpiadele şcolare în 
rândul studenţilor de la Facultatea de 
Limbi Străine din Bucureşti. A preluat şi 
de la mama ei, o fiinţă înzestrată şi devo-
tată, calităţi esenţiale, mă moşteneşte şi 
pe mine în multe privinţe, inclusiv în ca-
pacitatea me moriei şi a imaginaţiei, Ana 
câştigând, de exemplu, în paralel, dreptul 
la câte o bursă semestrială pentru 2011, la 
Madrid şi Lisabona. Ea a ales Li sabona. 
Ca şi părinţii ei, e temperamentală şi, cum 
se supără uşor, pare a se şi împăca uşor. 

Nu profită, prin propria ei voinţă, de pri-
vilegiul că e fata cui e. Îi place firescul, 
deşi are, de pe acum, realizări nefireşti.  
Să nu uit, Andrei are şi copii, nu la fel de 
realizaţi, din păcate, ca el, iar prin fiica 
lui are şi doi nepoţi vivaci. 

Nu am avut, nici în perioada 1985-
1990, când numele îmi era practic in-
terzis, nici o condiţie să pun poporului 
meu, cu atât mai mult ţării mele. Cred, în 
clipele de restrişte, ceea ce cred şi în cli-
pele fericite: sunt fiul unui popor genial, 
fiul unei ţări îndelung-nefericite. Ştiu şi 
defectele noastre. Nu mă bucură laşităţi-
le noastre. Mă disperă confuzia valorilor, 
care pare a nu se mai termina niciodată 
în România. 

Tot felul de sfertodocţi au umplut, 
ca şi după 1050, scena publică, preiau 
cântecele eroice ale neamului şi le trans-
formă în râgâituri, sughiţături şi guiţă-
turi convenabile lor. Dreptatea a murit în 
România? Dar ştie cineva să-mi spună 
când s-a născut drepta tea în România? 

Idealizarea pe ri oa dei interbelice, pen-
tru a o suprapu ne perioadei comuniste, 
nu poate schimba adevărul dramatic al 
anilor în care erau cultivaţi embrionii în-
frângerii României din anii premergători 
şi ulteriori celui de-al doilea război mon-
dial, aşa cum numai pentru revenirea 
edulculatorilor de azi, la realitatea cum-
plită pe care o trăim, perioada socialistă 
poate fi idealizată.

Confuzia stăpâneşte tiranic istoria 
românilor. Rămân destule întrebări fără 
un răspuns pe măsura lor. De ce Dictatul 
de la Viena ne-a găsit nepregătiţi de lup-
tă şi fără prieteni? De ce marile puteri au 
lăsat şi au încurajat Uniunea Sovietică să 
ocupe politic, economic, militar, ideolo-
gic România? De ce mecanismul demo-
cratic n-a mai funcţionat, din momentul 
în care sănătatea liderului comunist s-a 
deteriorat şi reactivitatea lui a devenit 
negativă? De ce democraţia pripită şi 
bâlbâită de după 1989 a putut duce la ca-
tastrofa naţională de azi?»

Şi află, doctore, c-aici mă doare,
Acolo unde geme-un colţ de ţară,
Acolo unde plânge fiecare
Ca naţiunea noastră să nu moară.

Iar dacă e de completat o fişă,
Te rog, permite-mi să o scriu cu sânge,
Începătura bolii este grijă,
Am tricolorul ciuruit pe sânge.

Farmacopeea stă să se răstoarne
Asupra mea cu toate ale sale,
Dar eu port rana veacului în carne
Şi am în splină ţărăneasca jale.

Tăiaţi-mă de-a lungul şi de-a latul
Şi dumneata şi ceilalţi doctori, încă,
Apoi să-mi iscăliţi certificatul
Că nu ştiţi boala care mă mănâncă.

O, doamne, cum vă înşelaţi cu toţii
Mi-e capul greu de fiecare veste
Şi nici un minister al sănătăţii
De folosinţă, astăzi, nu-mi mai este.

Sunt numai un creion care îşi scrie
Problema ţării lui, încă o dată,
Şi-şi copiază pe curat, târzie,
Această dulce ţară zbuciumată.

Deci, doctore, acestea se întâmplă,
Acestea să le afle telegraful
Mă trage mâlul veacului de tâmplă
Din care nu vreau să se-aleagă praful.

Mai am în mine bucurie multă,
Mai am în mine dorul de-a vă spune
Că nu doar voi, ci alţii mă ascultă,
Să vadă dacă am cuvinte bune.

De nici de sanatoriu nu m-apropii
Că n-aveţi voi rezervă pentru mine
Eu sunt bolnav de soarta Europei
Şi Pacea doarme-n inimă la mine.

Încolo, câte-o tuse, câte-o gripă,
Dureri de şale, şoc de şapte arte,
Artrită la picior şi la aripă
Şi, mai ales, în tot, un pic de moarte.

Pacient la final de veac
Curge Prutul între noi şi plânge
Că ni-i greu şi lui la fel îi greu
La un val de apă, trei de sânge
Bietul Prut uitat de Dumnezeu.

Lumea se mai stinge, se mai naşte
E ghimpată sârba dintre fraţi
Vom avea şi noi o zi de paşte 
Hai români din moarte înviaţi.

Dar de peste Prut ridică frate 
Ochii tăi de-a dreptu-n ochii mei
Le vom face rând pe rând pe toate
Dacă eu mai vreau şi tu mai vrei.

Maluri de Prut, apa în ştreang
Maluri de Prut, apa în ştreang.

Nu va fi nici urmă dintr-o apă
Care ne-a durut şi ne-a rănit
Va rămâne alt pământ să-ncapă
Prutul ca o muchie de cuţit.

Curge Prutul între ţări române
I se-aude plângerea-n Carpaţi
Olt şi Mureş sar ca să-l îngâne
Jiu şi Nistru voi ce aşteptaţi?

Şi din cer întregul loc arată
Ca un rai însângerat la brâu
Vino frate să legăm odată
Malurile tragicului râu.

Maluri de Prut
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Adrian Păunescu este 
scriitorul pe care româ-
nii îl apreciază cel mai 
mult pentru ceea ce a 

făcut în domeniul său de activitate în 
ultimii 20 de ani. Aceasta este concluzia 
sondajului CURS realizat în exclusivi-
tate pentru Jurnalul Naţional, în octom-
brie 2009. 

Clasamentul CURS este deschis de 
Adrian Păunescu care conduce detaşat 
cu 30,7%, urmat de Mircea Cărtărescu - 
10,5%, Mircea Dinescu - 5,7%, Corneliu 
Vadim Tudor - 4% Ana Blandiana 
3,8%, Ion Cristoiu - 3,2%, Octavian 
Paler - 2,3%, Dan Puric - 2,1%, Pavel 
Coruţ - 1,9%, Andrei Pleşu - 1,9%, 
Stelian Tănase - 1,7%, Grigore Vieru 
- 1,5%, Fănuş Neagu - 1,5% Marin 
Sorescu 1,3%, Gabriel Liiceanu - 1,1%, 
Domokos Geza - 1,1%, Alexandru 
Paleologu - 1,1% şi un altul (sub 1%) 
- 24,6%. Sondajul CURS a fost realizat 
în perioada septembrie-octombrie pe un 
eşantion de 1.602 de subiecţi. Din tota-
lul eşantionului, 32% de repondenţi au 
indicat un nume, iar 68% nu au indicat 
nici unul. 
“aceşti incredibili lauri mă iluminea-

ză şi mă remontează”
Scriitorul Adrian Păunescu a comen-

tat pentru Jurnalul Naţional rezultatele 
sondajului CURS, spunând că premiul 
este şi o răsplată pentru ceea ce a făcut 
şi până acum, cum este şi asumarea unei 
obligaţii de a face mai mult şi mai bine.

● Jurnalul Naţional: domnule 
adrian Păunescu, vă aşteptaţi să fiţi 
cel mai apreciat scriitor din Româ nia 
ultimilor 20 de ani? 

● adrian Păunescu: Nu mă aştep-
tam să apară un asemenea sondaj privi-
tor la literatură. Eram chiar împăcat cu 
gândul că despre mine în timpul vieţii 
nu se va mai scrie nimic pozitiv. Câţiva 
ani la rând, o televiziune pe care o pre-
ţuiesc şi cu care colaborez în deplină 
demnitate, Realitatea, a făcut asemenea 
sondaje, dar cineva, probabil, un coleg 

literat, nu a acceptat să dea rezultatele 
şi să ies eu câştigător. Mai mult decât 
atât, văzând că tot eu ies învingător, în 
fie care an, acel brav bărbat a des fiinţat 
concursul la acea categorie de scriitori. 
Faptul m-a umilit, dar mi-am dat seama 
că există dureri şi mai mari, cum ar fi 
moartea prea timpurie a unor mari scri-
itori cu care am fost contemporan. De 
aceea primesc vestea că publicul româ-
nesc mă consideră cel mai bun scriitor al 
ultimilor 20 de ani, cu satisfacţie. Vorba 
unui prieten: când voiau să vă îngroa-
pe, vă recunoşteau valoarea de până în 
1990, acum ei trebuie să muşte din pia-
tră. Sunteţi cel mai bun şi în ultimii 20 
de ani. A treia parte din cititorii români 
vă crede cel mai bun scriitor român de 
după 1989. Îmi închipui câtă supărare 
trebuie să fi produs vestea în centrele 
infectate de minciuni cu privire la mine, 
dacă o doamnă cu care nu am avut nici 
un fel de dezacord şi care ar putea fi mai 
senină pentru că a primit premiul Nobel, 
doamna Gerta Muller, a găsit cu cale să 
se mire că mai exist, că n-am murit şi că 
mai scriu. Scriu, doamnă Herta, scriu şi 
aş constata, din lipsa de lumină a privirii 
dumneavoastră asupra literaturii româ-
ne, că nu mă citiţi. Dar asta nu înseamnă 
nimic, eu vă felicit pentru premiul pe 
care l-aţi primit. 

● cum priviţi rezultatele acestui 
sondaj: ca o răsplată a ceea ce aţi fă-
cut până acum sau ca o obligaţie de a 
face şi mai mult?

● Sigur că premiul este şi o răsplată 
pentru ceea ce am făcut şi până acum, 
cum este şi asumarea unei obligaţii de 
a face mai mult şi mai bine. Numai că, 
în orizontul vârstelor, ceea ce am făcut 
e mai sigur, ceea ce voi face este incert. 
Nu neg, însă, că aceşti incredibili lauri 
mă iluminează şi mă remontează, pentru 
bătăliile viitoare. 

● este ceva ce vă surprinde în 
ierar hia stabilită de acest sondaj?

● Există, desigur şi prezenţe sur-
prinzătoare şi absenţe surprinzătoare 
în acest top. În ceea ce mă priveşte, 
nu aş fi putut stabili o ierarhie atât de 
importantă fără a mă gândi la fruntaşii 
literaturii noastre, Fănuş Neagu, Eugen 
Barbu, Ioan Alexandru, Nicolae Breban, 
Nichita Stănescu, Constanţa Buzea, 
Nicolae Dabija, Gheorghe Pituţ, Marin 
Sorescu, Lucian Rai cu, Nicolae Velea, 
Ion Druţă, D.R. Po pescu, Vasile Băran, 
Ion Gheorghe, Petre Stoica, Ion Horea, 
Romulus Vulpescu, Petru Popescu, 
Mihai Cimpoi.

● ce le pregătiţi cititorilor dum-
neavostră? Lucraţi la vreo carte?

● De lucrat, lucrez la mai multe cărţi. 
Sunt cărţile curente de poezie şi câteva 
romane cărora încă nu le găsesc calea 
de ieşire la lumină. De asemeni am gata 
pentru tipar un volum de aforisme. Nu 
insist asupra amănuntelor, pentru că nu 
ştiu când voi avea bani să le pot tipări. 
Oricum, ar mai fi la rând 7 volume de 
discursuri parlamentare şi 7 volume de 
publicistică, dar şi trei volume de in-
terviuri făcute în aceşti ani. E o proble-
mă complicată acest Adrian Păunescu. 
Pentru că el oricum mai are de scos la 
lumină o carte de versuri îndelung ne-
dreptăţită: Ultima noapte pe Atlan tida. 
şi mai sunt de terminat casete, cd-uri, 
traduceri. Numai viaţă să fie.

● ce mesaj aveţi pentru cei care 
v-au votat şi prin votul lor v-au plasat 
în fruntea celor mai apreciaţi scriitori 
români din ultimii douăzeci de ani?

● Pentru cei care m-au votat şi, prin 
votul lor, m-au plasat în fruntea celor mai 
apreciaţi scriitori din ultimii 20 de ani: o 
plecăciune, un semn de recunoştinţă şi 
garanţia că nu am altă cale. Doamne, 
ocroteşte-i pe români! După atâta noroi 
care s-a aruncat în mine, după atâtea ne-
dreptăţi câte mi s-au făcut, după atâtea 
morţi şi atâtea învieri, definitiv: în servi-
ciul dumneavoastră asta mi-i filosofia.

Sondaj CURS exclusiv pentru Jurnalul Naţional:
Topul personalităţilor publice din ultimii 20 de ani
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Adrian Păunescu a debu-
tat în 1960, în revista 
Luceafărul. Debutul său 
edi torial are loc în 1965 

cu volumul de poezii Ultrasentimente. 
Se im pu ne, împreună cu Ioan Alexandru, 
Ion Gheorghe, Constanţa Buzea, Ga-
brie la Melinescu, Sânziana Pop, Ma-
rin Sorescu, în Cenaclul “Labiş” al re-
vistei Luceafărul, sub conducerea lui 
Eugen Barbu. A scris peste cinci zeci de 
volume de versuri, proză, pu bli cistică 
şi de specialitate. După 1990, Adrian 
Păunescu a publicat un nu măr impresi-
onant de volume, în spe cial de poezie, 
dar şi proză. Volumul Poezii cenzurate 
apărut în 1990, în două ediţii poezii, cu 
ilus traţii de Andrei Păunescu, a fost ti-
pă rit în 110.000 exemplare. De aseme-
nea, antologia de versuri Rugă pentru 
părinţi, apărută în 2007 şi 2008, în mai 
multe ediţii, a fost tipărită în 70.000 
exemplare. Acest volum se nu mără 
printre ultimele apariţii editoriale ce 
poartă semnătura lui Adrian Păunescu 
alături de Logica av a lan şei (2005, po-
ezii, ciclul “Zi de zi”), Ninsoarea de 
adio (2005, poe zii, ciclul “Zi de zi”), 
Muguri pe ru guri (2005, poezii, ciclul 
“Zi de zi”), Sun tem pe mâna unor nebu-
ni (2005, poezii, ciclul “Zi de zi”), An-
timprimăvara (2005, poezii, ciclul “Zi 
de zi”), Lehamite (2005, poezii, ci clul 
“Zi de zi”), De mamă şi de foaie verde 
(2006, poezii, ciclul “Zi de zi”), Un om 
pe nişte scări (2006, poe zii, ciclul “Zi 
de zi”), Copaci fără pă dure (2006, po-
ezii, ciclul “Zi de zi”), Doamne, ocro-
teşte-i pe ro mâ ni (2006, antologie de 
versuri 1968-1990), Vagabonzi pe plaiul 
miori tic (2007, poezii, ciclul “Zi de zi”), 
Li bertatea de unică folosinţă (2007, po-
ezii, ciclul “Zi de zi”), Încă viu (2008, 
poezii, ciclul “Zi de zi”) şi Măş tile în-
sângerate (2001, proze). 

La sfârşitul anului trecut, tirajul to-
tal al celor 56 de cărţi (peste 1.600.000 
de exemplare!) este un re cord pentru un 
poet român în viaţă. Nu se pot cuantifi-
ca tirajele-pirat, ti părite de edituri fără 
acordul autorului, înainte de 1990, din 
vânzarea că ro ra se realizau venituri 
considera bi le, cărţile negăsindu-se de-
cât foarte greu în librării, uneori la doar 
câteva zile după apariţie.

La 20 iulie 2010, chiar în ziua în 

ca re împlinea 67 de ani, Adrian Pău-
nescu a lansat împreună cu Jurnalul 
Na ţional romanul Vinovat de iu bire. 
Adrian Păunescu a primit de-a lun gul 
timpului numeroase premii şi distinc-
ţii: Premiul Uniunii Scriitorilor din 
România (1968-1971), Or dinul “Crucea 
Germaniei” (1973), Or dinul Muncii - 
clasa II (1974), Meritul Cultural - clasa 
II (1979), Premiul Academiei Române 
(1983), Premiul pentru întreaga acti-
vitate al CC al UTC (1983 şi 1984), 
Ordinul “Tudor Vladimirescu” - clasa 
II (1984), Marele Premiu al Fundaţiei şi 
re vistei România Mare (1993), Premiul 
revistei Literatura şi Arta de la Chi-
şinău (1994), Premiul pentru poe zie 
al Centrului Internaţional Ecume nic 
(1995), Premiul Fundaţiei “Da mian 
Ureche” pentru poezie (1996),  Me dalia 
“Eminescu integral” (Ba sa rabia, 1996), 
Premiul “Poveşti de adormit bunicii” 
al emisiunii tv “Du mi nica în familie” 
(1999), Diploma “Doina şi Ion Aldea 
Teodorovici” a Fe deralei Naţionale a 
Revoluţionari lor din România, Premiul 
Fundaţiei “Niş te ţărani” (1999), 
Diploma şi Trofeul Fundaţiei “România 
2000”, Premiul de Excelenţă al Uniunii 
Zia riştilor Profesionişti din România 
“pentru excepţionalele emisiuni tv de 
la Antena 1” (2001), Premiul Re vis tei 
VIP “pentru emisiunile de la Pro TV” 
(2001), Premiul pentru cel mai bun text 
la Festivalul Naţional al Cântecului 
de Dragoste (2000 şi 2001), Marele 
Premiu “Sf. Gheorghe” al Festivalului 
Internaţional de Poezie “Drumuri de spi-
ce” de la Uzdin-Serbia (2002), Premiul 
Editu rii Scrisul Românesc (2002), Pre-
miul de Excelenţă al Festivalului inter-
na ţio nal de poezie “Nichita Stănescu” 
(2003), Diploma “Star of Romania” 
a Forumului Dezvoltării Durabile, 
România - Orizont 2020 (2003), alte 
premii şi distincţii pentru poezie şi ac-
tivitate jurnalistică. Preşedintele Ion 
Iliescu îi conferă Steaua Româ ni ei 
în grad de Cavaler, în ziua de 18 iu lie 
2003, la Palatul Cotroceni, cu două zile 
înainte de a împlini 60 de ani. Din 1994, 
a fost ales, la fiecare edi ţie, preşedinte 
al Congresului Spi ri tualităţii Româneşti 
(desfăşurat la Băile Herculane şi 
Alba Iulia), de către reprezentanţi ai 
Congresului din ţară şi din toată lumea. 

A fost Pre şedinte al Forumului Muntelui 
din România. Un articol al său din zia-
rul Vremea (3 noiembrie 1995) este citat 
în broşura memorială tipărită la moar-
tea şefului Delegaţiei Marii Britanii la 
Consiliul Europei, vice pre şe dinte şi 
preşedinte al Adunării Parla mentare, 
preşedintele Comisiei Po litice, lordul 
Geoffrey Finsberg (Londra, decembrie 
1996). De su bliniat că în acest “Serviciu 
memo rial” nu mai sunt cuprinse decât 
texte sfinte din Vechiul Testament şi 
Talmud. Adrian Păunescu a fost desem-
nat cetăţean de onoare al localităţilor 
Treznea (1995), Craiova, Bârca, Fi liaşi 
(2001), Albac, Maglavit, Uzdin - Serbia 
(2002), Sălişte (2003), Cârţişoara (2003), 
al judeţului Hunedoara (2004), consili-
er de onoare al municipiului Mangalia 
(2003). În august 2010 a primit titlul 
de membru de onoare al Academiei de 
Ştiinţe a Republicii Moldova (ASM).

Adrian Păunescu a fost, din octom-
brie 1998, titularizat în 2007, pro fesor 
universitar la Universitatea “Spiru 
Haret” din Bucureşti, Facultatea de 
Filosofie şi Jurnalism, unde a susţinut 
cursul de “Presă şi Cultură - Texte fun-
damentale”. Împreună cu studenţii săi, 
Adrian Păunescu a întemeiat Cenaclul 
Har, de literatură şi dialog. În 2006 
Adrian Păunescu a obţinut titlul de  
Doctor în filologie, cu lucrarea “Poezia 
Generaţiei ’60”.

Tiraj-record de cărţi pentru un poet român în viaţă
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Tragica mea, condamnata mea ţară,
Din nou răstignită şi funerară,
În static şi jalnic galop antigalop,
Între secetă, foamete şi potop.

Tragica mea adorată Românie,
Calea nu ţi se mai ştie,
Asupra ta îşi continuă asaltul
Ba unul, ba celălalt, ba altul.

Mutată cu forţa, de la lei la roni,
Te-au încălecat pigmei autohtoni,
Care te-au trădat şi te crucifică,
Într-o păcăleală aproape mirifică.

Te-au retrogradat urât, cu voia,
După cum i-a mânat paranoia,
Din săracă, te-au făcut mizeră,
În timp ce afacerile lor prosperă.

Vor să te scoată şi de pe hartă,
Ţara mea tristă, de pe linie moartă,
Văduvă între văduvele sărace,
După fiecare război, după fiecare pace.

Şi, acum, când eşti într-o criză majoră,
Marinarul mlaştinii mi te devoră.
Ţukalarul lui mic şi obedient
Îţi acoperă florile şi vieţile cu ciment.

A venit o haită portocalie,
Să ia România şi s-o sfâşie,
A furat şi-a minţit şi trădează,
Ciumă ajunsă în ultima fază.

Prin complot, cinism şi bârfă
Vor să te facă o ultimă târfă,
Să te culci cu toţi banii de împrumut
Şi să uiţi cine-ai fost şi ce rang ai avut.

Că ai fost regină între popoare
Şi te respecta, chiar dacă nu te iubea, 
fiecare.
Sate se sparg, oraşe se-nnămolesc,
Se falsifică specificul românesc.

În spaţiul mioritic, oiţa nu mai trăieşte,
Mai sunt nişte lupi care urlă câineşte
Şi, ca de moarte să se mai spele,
Ciobanul a emigrat între stele.

Vâjâie vântul în orbitele goale
Ale viteazului cu durere de şale,
E târziu şi în ceasuri şi afară
Civilizaţia, acum, stă să dispară.

Ca într-un deochi, ca într-un blestem
În socialism eram bolnavi de sistem,
Ca o pedeapsă cu puşcărie grea,
Lipsa competiţiei ne deprima.

Şi-acum în capitalism ni se-arată
Toată această recesiune turbată,
Pe roşu am prins toate stopurile
Terorizaţi, am trecut toate hopurile.

Ce e tot acest coşmar, pentru Dumnezeu?
Parcă ne e şi mai rău şi mai greu,
Căzută de-o crimă fără căinţă,
Libertatea e de unică folosinţă.

Cei mai mulţi n-au nici dreptul la pâine,
Aparenţă de om, tratament pentru câine,
Dreptatea însăşi, elementară,
A fost ucisă pe un peron de gară.

Stăm cu chirie la noi acasă,
Birurile se înmulţesc şi ne apasă
Şi întrebăm tăişul sabiei
Şi pe cârmaciul nărod al corabiei

Cu ce drept în prăpăd să ne lase,
Cine-i stăpânul propriei noastre case?
Cui i s-a retrocedat, cu minciună vinovată,
Ceva ce n-avusese, de fapt, niciodată?

Melancolica mea Românie,
Fă-ne să ştim că mai eşti vie,
Scutură-ţi pigmeii care te călăresc
Şi gustă o bucată de măr creţesc.

Fă-ţi dreptate, că altfel mori,

Printre atâţia vânzători şi trădători,
Tu eşti o ţară între ţările astrale,
Însângerată-i gloria istoriei tale.

N-au cum să te mai conducă nişte 
derbedei,
Care, când nu fac pe alţii, fac pe ei,
Vezi că din bun-simţ se şi moare,
Românie de sine stătătoare şi pierzătoare.

Tragică Românie, aflată sub ape,
Ce aproape e potopul, ce aproape!
Poate că n-avem puterea de a-l recunoaşte,
Dar potopul lucrează între berze şi broaşte

Şi ţara ni se pustieşte de tot,
Când pe guvernanţi îi doare în cot
Şi coboară şi ei, din când în când,
Să-i audă pe oameni plângând.

Şi se prefac jenant că regretă,
În sumbrul lor teatru de operetă,
În potop, nici clopotele nu mai bat
Pământul horcăie şi s-a înmuiat.

Poate că te vei răzbuna, odată şi-odată,
Românie minţită, furată şi violată,
Românie de noroi, Românie de icoană,
Caz unic şi tragic de văduvă orfană.

Doar atât am putut aici închega,
O rugăciune pentru învierea ta
Şi te rog eu, cum te roagă fiecare,
Să ieşi din cumplita crucificare.

Şi, din inteligenţă şi din instinct,
Glasul tău să se audă distinct,
Ca-n faţa lumii, în faţa porţii,
Să se adune viii şi morţii!

Şi, ca o-ntoarcere la tine în destin,
Ridică-te, ţară!
Ajută-ne, Doamne!
Amin!

Bucureşti, 30 iunie 2010 

Rugă pentru România

 ***

 Adrian Păunescu a făcut o dezvălu-
ire şocantă, care lasă să se înţeleagă că 
ar avea grave probleme de sănătate. „Vă 
avertizez că, de acum încolo, cu mine se 
poate întâmpla orice“, a mărturisit poe-
tul în vârstă de 67 de ani într-un editorial 

semnat în „Jurnalul naţional“, care sună 
ca un testament.

 Contactat de România liberă, 
Păunescu nu a dorit să dea detalii. „Sunt 
în plin tratament, e o problemă de viaţă 
şi de sănătate şi nu pot să explic despre 
ce e vorba“, ne-a spus el.

 „Trec prin momente grele de viaţă 

(...) Din dragostea mistuitoare pe care 
v-o port, din convingerea că nu va trece 
mult, după plecarea mea, şi oamenii vor 
înţelege pe de-a-ntregul cine am fost cu 
adevărat, vă avertizez că, de acum înco-
lo, cu mine se poate întâmpla orice. Nu 
e vorba doar despre un tratament nega-
tiv special, care mi se aplică de multă 
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vreme. E vorba despre nenorocirea in-
credibilă prin care trece această ţară, 
de soarta căreia eu nu mă pot despărţi“, 
scrie Păunescu. Dacă iniţial el lăsa să se 
înţeleagă că tristeţea sa este provocată 
exclusiv de starea jalnică în care se află 
ţara, din rândurile care urmează iese la 
iveală suferinţa sa personală. 

 „Ştiţi prea bine că zilele acestea mi-
am luat curajul de a-mi face analizele 
medicale esenţiale. Concluzia nu e ve-
selă. În orice caz, tratamentul pe care eu 
însumi simţeam că trebuie să mi-l aplic 
şi pe care, după aceste analize, mi-l con-
firmă şi medicii, mă obliga la retrage-
re, discreţie, resemnare“, scrie acesta. 
„Visul duşmanilor s-a împlinit: nu mai 
pot ieşi din casă, cum aş fi putut până 
ieri“, a adăuga poetul, care conchide: 
„Nu cred că mai rezist“.

 ***
Trec prin momente grele de viaţă. 

Otrava pamfletului meu se mută încet-
încet la mine în pahar. Voi împlini, în 
curând, 67 de ani. Mă tem că am uitat 
să mă bucur de aniversarea zilei mele de 
naştere. Mă adresez vouă, Ioana, Andrei 
şi Ana-Maria, pentru că, sentimentul 
care m-a cuprins în ultimele săptămâni 
şi asupra căruia n-am insistat în discu-
ţiile noastre, n-ar trebui să vă ia prin 
surprindere.

Din dragostea mistuitoare pe care 
v-o port, din convingerea că nu va trece 
mult, după plecare mea, şi oamenii vor 
înţelege pe de-a-ntregul cine am fost cu 
adevărat, vă avertizez că, de acum înco-
lo, cu mine se poate întâmpla orice. Nu 
e vorba doar despre un tratament nega-
tiv special, care mi se aplică de multă 
vreme. E vorba despre nenorocirea in-
credibilă prin care trece această ţară, de 
soarta căreia eu nu mă pot despărţi. Ştiţi 
prea bine că zilele acestea mi-am luat 
curajul de a-mi face analizele medica-
le esenţiale. Concluzia nu e veselă. În 
orice caz, tratamentul pe care eu însumi 
simţeam că trebuie să mi-l aplic şi pe 
care, după aceste analize, mi-l confirmă 
şi medicii, mă obligă la retragere, dis-
creţie, resemnare.

Desigur, sunt un om viu şi, cu excep-
ţia momentelor de disperare pe care le 
traversez, la întretăierea dintre nenoro-
cirea poporului din care fac parte şi su-
ferinţa fiinţei care sunt, mi-e încă dragă 
viaţa şi, în principiu, am încă multe de 
făcut pentru cel mai drag copil pe care 
mi l-a dat Dumnezeu, adolescenta Ana-
Maria Păunescu. Scrisoarea mea către 

voi nu e o cedare, ci o alarmă. Trăiesc în 
condiţii tot mai grele şi mai umilitoare, 
mi s-au luat şi mi se iau, în permanenţă, 
drepturi, nu ştiu din ce voi putea plăti, la 
toamnă, obligaţiile fireşti. Ani şi ani am 
tot sesizat pe proprietarii televiziunilor 
particulare din România, dar şi televizi-
unea publică, asupra situaţiei mele, ca 
om care ştie să facă televiziune şi este 
oprit de la acest exerciţiu.

Visul duşmanilor s-a împlinit: nu 
mai pot ieşi din casă, cum aş fi putut 
până ieri. Să fie liniştiţi, eu devin un caz 
clasat pentru domniile lor. Dacă lui Dan 
Voiculescu şi lui Sorin Vântu ar trebui 
să le mulţumesc pentru momentele ex-
cepţionale pe care mi le-au oferit, sur-
prinzătoare mi s-a părut atitudinea lui 
Radu Moraru, om talentat şi doritor de 
atitudini mai puţin previzibile, care, de 
câteva luni, a uitat şi ce promisese, şi 
să răspundă la telefon. Acum, la această 
răspântie, n-am mai mult de spus con-
temporanilor mei decât că ar fi păcat să 
ne despărţim supăraţi.

Dragii mei copii, problema cea mai 
mare este prăbuşirea ţării. O emisiune 
de televiziune vine şi trece. La urma ur-
mei, nu e nicio obligaţie, pentru nimeni, 
să ofere spaţiu de emisie nimănui. Cum 
aş putea eu să uit sprijinul pe care mi 
l-a acordat Sorin Ovidiu Vântu, pentru 
ca să poată apărea Cartea Cărţilor de 
Poezie?

Îmi vin în minte, acum, momente de 
graţie ale vieţii mele. Aşa cum nu pot 
uita cumplita batjocură la care am fost 
supus, în cele două regimuri politice 
pe care le-am traversat, în anii ‘50-’60, 
pentru că eram fiul unui anti-comunist, 
puşcăriaş politic în anii ‘85-’90, pentru 
că aş fi condus revista şi cenaclul ne-
mulţumiţilor din partid, iar după 1989, 
pentru că aş fi fost prea comunist. Au 
fost nopţi şi zile în care mai aproape 
îmi era moartea decât viaţa. Totuşi, ni-
ciodată n-am fost atât de deprimat şi de 
însingurat ca în aceşti ultimi ani. Fac 
parte dintr-un partid politic care n-a 
simţit niciodată nevoia să se intereseze 
de situaţia mea reală şi să încerce să-mi 
fie folositor. N-am intrat în găşti, n-am 
primit recompense pentru apartenenţa la 
găşti.

Am crezut şi cred că numele meu 
trebuia să îmbogăţească partidul în care 
m-am înscris de bunăvoie. Acum, însă, 
nici pentru ambiţii de mărire nu mai e 
timp. Esenţial pentru mine e să trăiesc 
şi să-mi văd ţara ridicându-se. Căci 

nefericirea programată în care trăieşte 
poporul român mi se pare din ce în ce 
mai ofensatoare şi mai nejustificată.

În vremea lui Ceauşescu mi se fă-
ceau reproşuri grave că nu sunt corect 
şi disciplinat conform cu linia partidu-
lui. După moartea lui Ceauşescu am su-
portat ani şi ani reproşul că l-am lăudat, 
în anumite ocazii politice. După 20 de 
ani de la asasinarea lui, Ceauşescu îşi 
recâştigă un loc de merit în istoria na-
ţională. Destui oameni îl regretă în gura 
mare. Asupra acestei chestiuni, eu nu 
mă pot pronunţa în termeni atât de ca-
tegorici. Eu chiar cred că sistemul tre-
buia să cadă. Şi nici nu mă pot preface 
a nu înţelege rolul complex, de bine şi 
rău, al liderului. Dar acum? Ultimele 
săptămâni ne pun într-o condiţie umili-
toare şi tragică. Poporul român e con-
damnat la moarte. Liderii portocalii nu 
mai aud şi nu mai văd nimic, după ce 
au sărit la beregata salariilor, a pensi-
ilor şi a indemnizaţiilor, au trecut la o 
redimensionare a balamucului. I se cer 
poporului român bani, după ce i se iau 
banii. Oligofrenii îi ameninţă pe cei care 
nu dau, fireşte, benevol, bani pentru tăş-
călăul Băsescu-Boc şi ceilalţi. O râvnă 
specială dovedesc nemernicii să dărâme 
instituţia drepturilor de autor. Înapoi în 
copac, tuturor gorilelor păroase din jun-
gla noastră! Înapoi în preistorie!

Cam asta e situaţia despre care vo-
iam să vă vorbesc: faliment. Cam asta 
e mişcarea preferată a timpurilor noas-
tre: prăbuşire. În ceea ce mă priveşte, 
nu cred că mai rezist. De aceea, m-am 
adresat vouă cu această scrisoare, ca să 
ştiţi ce e cu mine şi să nu vă surprindă 
nici una din nenorocirile care s-ar pu-
tea abate asupra mea. Va trebui să dăm 
înfăţişare concretă relaţiei dintre noi şi 
viitoarei despărţiri dintre noi. Natura, în 
jurul nostru, s-a dezechilibrat şi se auto-
distruge. Societatea, în jurul nostru, s-a 
dezechilibrat şi se autodistruge.
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Peste viaţă şi moarte, opera
- Adrian Păunescu despre Grigore Vieru -

Poetul divin al neamului nostru

Cu greu reuşesc să mă 
adun, ca să-i dau la 
termen poetului şi ga-
zetarului excepţional, 

Marius Tucă, autorul acestei iniţiative, 
de a retipări antologia lui Grigore Vieru 
Strigat-am către tine, prefaţa asupra 
căreia ne-am înţeles. Spun toate aceste 
amănunte, pentru că istoria cea rece şi 
dură se încălzeşte şi devine credibilă 
prin detalii transcrise onest de cronicarii 
ei. Din 16 ianuarie 2009 şi până azi, adi-
că în noaptea de 2 spre 3 februarie 2009, 
mi-e tot mai greu să-mi înţeleg existenţa 
reală pe pământ, fără a-l aştepta (într-o zi 
sau alta, când îi e cu putinţă) pe Grigore 
Vieru să-mi intre în casă. Într-adevăr, 
nu mi-am închipuit, în numeroasele 
ocazii în care am fost împreună, că va 
veni şi clipa imposibilei revederi. Clipa? 
Eternitatea imposibilei revederi. 

Într-un jurnal de front pe care l-am 
scris în 1992, când îl determinasem pe 
marele poet să meargă, împreună cu 
mine, pe liniile frontului transnistrean, 
notam (şi, iată, astăzi subliniez) sintag-
ma potrivită pentru el: poetul divin al 
neamului nostru. Şi nu spune asta un om 
fără orgolii. Ştiu cine sunt eu însumi şi 
ştiu că, nu târziu după moartea mea, ura 
şi invidia, cu care am fost însoţit în viaţă, 
vor lăsa suficient spaţiu liber unei lec-
turi cinstite a literaturii mele. De aceea 
dragostea cu care scriu, de când mă ştiu, 
despre poeţii români şi, cu deosebire, 
despre cei cu care am fost contemporan 
nu mă orbeşte, nu-mi paralizează sim-
ţul valorii, ci acutizează felul meu de a-i 
citi, de a-i privi şi de a-i evalua. Eu nu 
am scris cartea mea “Generaţia 60” de-
dicată celor trei morţi de seamă ai poezi-
ei române, Nichita, Sorescu, Alexandru, 
ca să-i acopăr, ci ca să-i redescoperim şi 
să le fac dreptate.

Această prefaţă, dedicată unui alt 
mare nume al literaturii române, Grigore 
Vieru, a cărui poezie se va eterniza prin 
străfulgerările de geniu care o susţin şi 

o luminează dinăuntru, este o datorie 
morală şi existenţială, dar şi estetică, a 
meseriaşului aspru care sunt, o datorie 
în primul rând către cultura naţională in-
tegratoare şi integrală, cum este şi obli-
gaţia mea faţă de cel pe care l-am iubit şi 
l-am protejat ca pe un frate, iar el rămâ-
ne unul dintre puţinii mei contemporani 
care nu m-au trădat, nu m-au bârfit, nu 
m-au uitat. Nu ne-am certat niciodată.

În trupul lui firav şi în sufletul lui 
mare, în inima lui, care nu a mai avut 
puterea să lucreze, într-o noapte de ia-
nuarie, la Chişinău, au încăput şi nume-
roasele poveri ale unui destin zbuciu-
mat, de poet exilat înlăuntrul propriului 
său popor, dar şi grija faţă de noi ceilalţi, 
faţă de România întreagă şi faţă de tul-
burele ei viitor.

Că l-am întâlnit la Bucureşti, că l-am 
întâlnit la Chişinău, la Deva, la Alba, 
la Barca, la Herculane, la Petroşani, 
la Vâlcea, la Craiova sau, acum 20 şi 
ceva de ani, la Focşani, într-un moment 
când nu ne era permisă frăţeasca iubi-
re; că l-am rugat pe omul de ispravă, 
N. Văcăroiu, pe atunci premier al ţării, 
să-l ia în delegaţia de ziarişti pentru 
Strasbourg şi am avut acolo zile şi nopţi 
fenomenale de comunicare cu Grigore, 
că el m-a internat în august 1990, în 
Spitalul Municipal din Chişinău, pentru 
o suspectă şi bruscă fibrilaţie, însoţită 
de o dublă pneumonie, la care ajunse-
sem după prima mea vizită legală în 
Basarabia (în noaptea de după drumul, 
pe care l-a aranjat Grigore, în comuna 
Copăceni, locul naşterii mele), sau că 
m-am ocupat eu de toate popasurile lui 
în spitale şi în sanatorii, inclusiv de ulti-
mele, la Clinica Fundeni, ca să fie ope-
rat cu profesionalism real şi cu infinită 
grijă, între noi n-a existat niciun decont 
punctual. Aşa am crezut că trebuie să 
trăim şi să ne fim folositori unul altuia.

S-a certat pentru mine cu toată lu-
mea. M-am certat pentru el cu toată 
lumea. Acum, după atât de timpuria lui 

moarte, întâmplată înainte ca el să îm-
plinească 74 de ani, trebuie să mă mai 
cert încă o dată cu cei care l-au rănit, 
l-au minimalizat şi l-au nedreptăţit cu 
cinism sau cu inconştienţă. Lenta lui 
asasinare s-a petrecut sub ochii noştri, 
pe ambele maluri ale Prutului. Grigore 
putea accepta, ca pe o neagră fatalitate, 
criminalele atacuri ale unor publicaţii 
oficiale de la Chişinău, la adresa lui, 
considerând că e în natura lucrurilor ca 
duşmanii Basarabiei şi ai României să 
fie şi duşmanii săi. El nu a încetat o cli-
pă lupta cu viermii presei stacojii care 
i-au apropiat moartea prin cruzimea şi 
minciuna lor, acuzându-l că e spion ro-
mân şi creând în jurul lui o stranie ostili-
tate, de s-a ajuns să dea nişte nemernici 
cu pietre în el, în Chişinăul său.

Nu voi face aici cazuistică. Nu voi 
murdări filele acestei cărţi cu nicio no-
minalizare, deferindu-i pe asasinii lui 
Grigore Vieru uitării, nu eternităţii. Cei 
care l-au chinuit pe Grigore, dincolo de 
Prut, nu au mai puţină vină decât cei ce 
l-au chinuit, dincoace de Prut, dar măcar 
aceia aveau o justificare formală, pentru 
că Grigore Vieru slujea cultura naţiona-
lă şi unitatea naţională, nu gubernii şi 
raioane potrivnice firii şi istoriei. Dar 
pe Vieru îl durea cu adevărat campania 
infectă, împotriva sa, a unor bucureşteni 
uscaţi şi debusolaţi care-şi închipuie că 
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alţii, nu ei, au expirat şi nu au mai produs nimic, după 1989, 
în numele unei false modernităţi, în numele unei aşa-zise 
nevoi de sânge proaspăt, s-au demolat statui şi oameni, s-a 
inventat şi s-a sacralizat dispreţul faţă de viaţa şi opera unor 
apostoli ai neamului românesc. Groaznica placă de beton, de 
care s-a izbit, fatal, maşina în care era Grigore Vieru, când el 
venea de la Sărbătoarea Eminescu, aglutinează şi finalizează, 
duce la apogeu toate eforturile denigratorilor şi duşmanilor 
lui Grigore Vieru de la Chişinău şi de la Bucureşti.

Un degustător de vocaţie dâmboviţean, părăsindu-şi harul 
şi bunul gust, crede că e amară apa acestui limpede şi între-
mător izvor fără a face un control al sistemului hepato-biliar 
personal, să afle că amărăciunea vine dinăuntru, de la rezer-
vele de bilă, ale vezicii sale confuze. Şi declară, cu infatuare 
jenantă, că Vieru e un poet notabil, văzând în acest calificativ 
un gest generos al său, din moment ce, intr-o carte a sa, Vieru 
era numit un poet cu totul depăşit, în fapt, depăşit e cel invidi-
os şi pe melc, pentru că, prin viteza pe care o dezvoltă acesta, 
ieşind puţintel din cochilie, periclitează confortul personaje-
lor stătătoare care au luat-o razna rău, dacă la bătrâneţe se uită 
urât şi la Eminescu.

Totuşi, greu de înţeles coincidenţa bolşevico-menşevică, 
în chestiunea Vieru.

Volumul antologic de autor pe care am cinstea să-i prefa-
ţez a apărut în 2002, la editura Litera Internaţional Bucureşti-
Chişinău, Recitindu-l acum, constat câteva lucruri. Am trecut 
prea uşor, în 2002, atunci când Grigore mi l-a dăruit, peste 
nişte amănunte emoţionante. Poetul mi-a dăruit din ediţia bi-
bliofilă de 200 de exemplare, exemplarul pe care scrie numă-
rul 2. Cartea are o dedicaţie extraordinară, o dedicaţie pe care 
o transcriu eu aici, întorcându-i-o lui Grigore Vieru, care o 

merită el din plin: ,,Acest popor, Adriane, merită geniul tău. 
Păcat că n-a ştiut şi nu ştie să te apere în faţa nedreptăţilor“.

Cu frăţească iubire,
Gr. Vieru

Bucureşti, 20. XI. 2002
lată, în această noapte, în care caut duhul lui Grigore 

Vieru, în textele lui şi în necuprinsul impenetrabil din jurul 
nostru, trebuie să mai notez o eroare care devine coincidenţă 
zăpăcitoare. Pe o altă carte a sa, Cât de frumoasă eşti, pe care 
mi-a dăruit-o, cam în aceeaşi perioadă, frăţiorul meu viteaz, 
stăpânit de cine ştie ce intuiţii şi premoniţii a scris următoa-
rele: „Lui Adrian – mare îndrăgostit şi mare creator de poeme 
de dragoste – cu aceeaşi veche preţuire, Grigore. 19 ianuarie 
2009“. Atenţie: 19 ianuarie 2009!

Să se observe că data pe care considera Grigore Vieru că 
trebuie să o aşeze în finalul dedicaţiei sale către mine era – 
nu 2002, nu 2003 –, ci 19 ianuarie 2009. Nu m-am gândit, 
atunci, că trebuie să citesc atent şi data. Dar ciudăţenia acestei 
greşeli prevestitoare m-a speriat, în acest ianuarie, dându-mi 
seama că Vieru şi-a scris, de fapt, în acea dedicaţie, data mor-
ţii lui viitoare, doar că s-a grăbit cu o zi.

Nu pot să pricep de ce a făcut el tocmai această greşeală. 
O greşeală care-i mărgineşte destinul.

Am fost împreună în Transnistria, în 1992, pe ultima gra-
niţă a latinităţii. Ceea ce gândeam atunci despre Vieru gân-
desc şi azi, şi am gândit mereu. Pot liniştit introduce acest 
poem, voit prozos, în mărturia mea de conştiinţă despre is-
toria şi geografia României, despre suferinţele şi speranţele 
neamului nostru şi despre poetul de referinţă al Basarabiei şi 
al întregii ţări, Grigore Vieru.

Cu Vieru, în 1992, pe graniţa latinităţii

Transnistria, linia-ntâi

Zilele săptămânii nu-mi mai ajung. Nopţile sunt scurte,
Doamne, câte mai am de făcut şi ce puţin a mai rămas
Până la ultima trâmbiţă. Zidit în hârtii şi mânjit
De cerneală, huiduit şi aclamat, trec pe lângă
Propria mea viaţă şi o contemplu îndărătnic
Şi nu mai pot dispune de ea. Nu mai pot lua
Calea codrului, pentru că am îmbătrânit
Şi toţi ai mei depind de mine
Şi, totuşi, hotărăsc împotriva calendarelor,
Şi, totuşi, hotărăsc abuziv, împotriva firii,
Împotriva prescripţiilor,
Să plec în Basarabia şi s-ajung în Transnistria.

În linia-ntâi, acolo e locul meu, în linia-ntâi.
Ce zici, Grigore Vieru, mergem
La Dubăsari sau la Coşniţa?
Ce zici, Grigore Vieru, mergem
La Doroţcaia
Sau la Cocieri?
Alo, 24 67 47? Raisa? Dă-mi-l puţin pe Grigore!
Mâine-n zori sau mâine la prânz,
Nu ştiu exact
Momentul,
Vin în Basarabia şi promite-mi că mergem pe front.
Şi glasul, totdeauna tragic, al marelui nostru poet,
îmi răspunde, aşa cum îl ştiu, dintotdeauna,

Da, da, sigur că da, vom vedea, dragule,
Vin cu Ion Aldea Teodorovici în calea ta, la Huşi,
Ne găseşti la familia Matei,
O să vezi Volga lui Ion în faţa blocului,
Te aşteptăm, în Basarabia e mare nevoie de tine,
Pe mâine, pe mâine.

Şi, poate, într-o zi, această urare va fi impracticabilă 
Pentru unul sau pentru altul dintre noi, 
Pe mâine, pe mâine.

Ca tata

Regăsire la Huşi, într-o casă de oameni care ne iubesc,
Serviţi ceva, simţiţi-vă bine, hai să mergem,
În stânga, la volan, îl am pe vărul meu din Sibiu, Marin,
În spate, în stânga, tânăra mea soţie, Carmen,
Şi în dreapta, fericit, poetul şi gazetarul
Nicolae Peneş din Buzău,
Pentru prima oară călătorind spre Basarabia.

Şi graniţa pe care am trecut-o anul trecut,
Încă ocupată de armata sovietică,
Mă ţinuse cinci ore în umilinţă, în punctul neutru,
Numai şi numai pentru că eram Adrian Păunescu
Şi această lecţie mi se cuvenea numai şi numai
Pentru că eram Adrian Păunescu.
Graniţa româno-română de la Albiţa-Leuşeni
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Ameninţă să devină o graniţă europeană,
Deşi se circulă greu între fraţi,
Iar Prutul e încă puternic.

Întunericul Basarabiei miroase a iarbă,
În vreme ce frunza de pe păduri jeleşte în sine
Şi, dintr-o dată, mi se pare că trec
Prin lăuntrul unei uriaşe armate carbonizate.
Armata română, carbonizată, apare în unele nopţi,
Pe locurile pe unde tinereţea părinţilor noştri
Mărşăluia către Nistru.
O, Doamne, tinereţea părinţilor noştri 
E o poveste, pe care nu mai are cine 
Să ne-o povestească.

Tata a murit, înainte de a mă lămuri cum a reuşit el
Să-şi regăsească, în curtea unei biserici,
Calul rechiziţionat,
Înainte de plecarea tatălui meu pe ultimul front.
Mai ţin minte doar atât de la tata,
Atât mai ţin minte, că, în clipa în care l-a văzut,
Calul a îngenuncheat şi a început să plângă,
Pentru ca, după câteva zile, să fie carbonizat de-un obuz.

Acum, procesul carbonizării armatei române continuă,
Noapte bună, tată, va trebui să trec Nistrul,
Orice s-ar întâmpla,
Va trebui să ajung printre românii cei mai depărtaţi
Ai neamului nostru, chiar dacă-i periculos,
Chiar dacă la radio, în clipa aceasta,
Se anunţă dezastre pe frontul de Est
Şi pădurea carbonizată vibrează, deodată,
La simpla bătaie a vântului
Prin frunzele proaspete.

Sosire în zori

Nu mă-mpiedică să-l iubesc
Nici arhitectura sovietică
Şi nici masivitatea lui uşor moscovită. El e oraşul
De care mi-a fost dor, cum numai de Cluj
Mi-a fost dor vreodată
Şi cum numai de Cernăuţi îmi mai este.
Chişinău, Chişinău, Chişinău, lăudat fie numele tău.

Sosire în zori. Şi intrăm în hotelul proaspăt numit 
„Dacia”, un hotel de valoare, că mi-e şi teamă 
Cât va costa şederea noastră aici 
Şi-n ce monedă plătim.

Obosit e Grigore Vieru, prea obosit 
Şi prea dăruit celorlalţi.
Acum intră cu mine-n hotel, îmi arată camera,
Dragule, sper să te simţi bine,
Uite, mie mi-e rău acum.
iartă-mă, mi-a fost rău de pe drum,
Dar n-am vrut să te supăr.
Cred că iar am tensiune.
Ne vedem dimineaţă: vin să vă iau,
Să mergem la televiziune.

Doina a aranjat cu nişte minunaţi oameni
Să apari în Telematinalul nostru,
Care se transmite în direct în toată România.

E nevoie să te vadă toată lumea de-acasă 
Şi lumea de-aici, ţine bănuţii ăştia, nu te supăra, 
Şi eu am foarte puţini, dar ţine bănuţii ăştia 
Să-i ai pentru un suc, pentru o apă 
Şi ne vedem dimineaţă.

Sosire în zori. Şi două ore de somn.
Şi degeaba mă roagă Doina la telefon, 
Sunt obosit şi nu cred că trebuie 
Să apar aşa la televiziune.

Dacă se poate, hai să amânăm pentru altă zi. 
Cenuşă albă la ferestrele camerei noastre. 
Şi aceeaşi senzaţie de trecere prin foc. 
Aceeaşi condamnare la carbonizare şi la uitare,

Casa Vieru

Apartamentul în care trăieşte Grigore Vieru e mic,
Dar cu toate astea, câţiva inamici ai poetului
L-au şi înjurat pentru el.
Şi, încă un amănunt interesant,
Grigore Vieru stă într-un bloc plin de generali ruşi,
În curţile interioare se vorbeşte ruseşte,
Pe scările din blocuri se vorbeşte ruseşte,
Grigore Vieru abia se aude respirând
Pe fosta stradă Jukovski şi, totuşi,
Nu ordinele generalilor ruşi, ci şoapta lui Vieru
Domină cartierul şi-i face pe oamenii care trec
Să-ntoarcă, de curiozitate, de admiraţie, 
De ură sau de dragoste, capetele.

Casa lui Grigore Vieru din Chişinău
Pare o hartă de front a României,
Într-un imperiu de beton şi foşti generali sovietici.
Acolo, în casa aceea, trăiesc Grigore şi soţia lui,
Profesoară pensionară, de limba latină,
În perimetrul generalilor slavi.

Vieru n-are nici un salariu, de nicăieri,
Trăieşte din ce publică,
Iar soţia lui se mulţumeşte cu pensia de 370 de ruble
Şi, totuşi, niciodată, casa soţilor Vieru nu e singură.

Pe harta mică a României Mari,
Care e poezia lui Grigore Vieru,
Apar, în permanenţă, triştii soldaţi români
Ai tuturor vremurilor. Unul din ei ne-a spus
„Bună seara”
Şi ne-a arătat o petiţie, cu care urma să meargă
A doua zi la preşedintele Snegur,
Petiţie semnată egal de comandanţi
Ai celor două armate aflate în luptă.
O proclamaţie de pace, un avertisment
Către politicieni.
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Uite, îmi zice Grigore, făcându-mă să-mi întorc privirea
Pe fereastră, uite, din blocul de-alături mai pleacă
Un general: s-ar putea să fie semn de pace.
Mă uit, Grigore. Prin fereastra ta
Se văd, în permanenţă, generali sovietici plecând
Şi semne de pace, minunatule.

Cina frăţească

Dulce e cina pregătită, cu mâinile ei bune,
De o nobilă basarabeancă, în a cărei zilnică grijă
Se află poetul divin al poporului nostru,
Nu sunt multe bucate pe masă, banii poetului naţional
Sunt puţini (chiar m-am gândit să inventăm un premiu
Cuprinzător, să contribuie la el toţi cei care au.
Ca să-i dăm lui Grigore), dar poetul pune tot ce are, 
La îndemâna vizitatorilor săi.

Şi Raisa Vieru pregăteşte bucatele ca la sărbătoare
Şi spune o mie de lucruri despre viaţa
Şi suferinţa bărbatului ei,
Despre grijile lui pentru cei doi copii ai lor

În vremea asta, Grigore cocoşeşte calcă prin cameră,
În mâna lui obosită ţinând sticla de palincă
Pe care i-am adus-o din Ardeal,
Căci mult îi spune palinca poetului nostru,
Mult mai mult decât orice whisky, orice coniac,
Orice vodcă i s-ar oferi. Şi nu are linişte Grigore
Până când, aflând cine a întrebat de noi,
Până la ora aceasta, îi face loc la masă
Şi lui Nicolae Dabija, extraordinarul poet şi luptător.

Pe care Nicolae Peneş Curcanul îl şi văzuse
În această dimineaţă, la TV, cum, neiertător,
Se adresa Parlamentului, iar acum are surpriza
Să-l vadă la masă lângă el şi-l invită Grigore
Şi pe Mihai Cimpoi, cărturarul profund
Şi criticul inspirat al unei generaţii, care a reacreditat
Limba română în literatura naţională de la Chişinău.

O, Doamne, cât n-aş fi dat, acum câţiva ani, 
Chiar acum 3-4 ani, cât n-aş fi dat, să mi se ofere 
Pentru o zi norocul de-a mă afla faţă în faţă 
Cu fraţii şi prietenii mei, o zi tihnită 
În casa lui Grigore Vieru, în Basarabia.

Şi vorbim despre toate, despre nepăsarea,
Despre jignitorul complex de superioritate
Cu care oficialii scriitorilor de la Bucureşti,
l-au tratat din nou pe scriitorii basarabeni.
Şi, totuşi, şi la această masă, eu pledez pentru adevăr
Şi pentru poeţii români de pretutindeni,
Chiar dacă mitocăniile unora dintre ei
Depăşesc în intensitate şi număr
Toate recordurile în materie,
Dar, vorba lui Nicolae Velea
(Dumnezeu să-l ierte): Vălul duioşiei!

Telefon nocturn

Anatol Codru e un poet şi un cineast de valoare, 
De origine din Transnistria. Miercuri noaptea 
El ne-a fost gazdă, neîntrecută şi tandră gazdă, 
Împreună cu soţia lui, cu un vin zaibăr, adus 
De dincolo de Nistru, de la sora lui Anatol, 
Pentru că totdeauna vinul din zonele însângerate 
E mai gustos, precum se pare că e o regulă 
A viilor bune, de a se întinde numai acolo unde, 
Dedesubt, în pământ, de-a lungul versanţilor, 
Vuiesc în aşteptare vulcanii.

Şi, iată, la televizor apare preşedintele Ion Iliescu, 
Răspunzând întrebărilor corespondenţilor ruşi. 
Abia îl criticasem pentru dezastrul economic al ţării, 
Pe care mi s-a părut că, în loc să-l oprească, 
Îl recenzează şi, iată, sunt obligat să mă opresc 
Să-l contemplu. E mai corect, mai curajos 
Şi mai inspirat decât în toţi aceşti ani, e la înălţimea 
Omului pe care l-am cunoscut, acum mai bine 
De un sfert de secol şi care mi-a arătat, în anii mei 
Tineri, figura de activist luminat, fără complexe 
Şi fără avantaje personale. Pe omul acela 
Nu l-am mai regăsit multă vreme. Dar iată-l, acum!

Răspunde fenomenal provocărilor şi insultelor, 
lată-l devastat de alternative inacceptabile, respingând 
Destrămarea României şi orice fel de extremism, 
Chiar dacă lipsit, încă, de o soluţie pentru 
Renaşterea economică, iată-l acum, în sfârşit, 
Preşedinte al României, forţând şi pe adversari 
Să recunoască valabilitatea adevărurilor noastre, 
Analizând percutant şi întorcând, cu delicateţe, 
Ofensele, ca să le dirijeze către cei care i le-au adus.

Ion Iliescu redivivus? Oricum, la miezul nopţii,
Formez Bucureştii şi, împreună cu Grigore,
Îl felicităm pentru cele mai multe din răspunsurile sale.

Aflasem, în acea seară, că domnul Elţîn nu răspunde 
Nici la telefon, nu numai la scrisori. Din ce motive, 
Nu se ştie, dar Ion Iliescu a spus-o.

Şi preşedintele Iliescu ne răspunde la telefon. 
Şi mă bucur să-l regăsesc aşa cum îl ştiam 
În acei ani, când i-a chemat, la cortul lui de la Sofia, 
Pe primul secretar al Comsomolului şi i-a spus că, 
Dacă vor mai fi bătuţi social-democraţii germani, 
Şi, în general, tinerii care vin în Bulgaria la Festival, 
România va întrerupe curentul electric al întregii 
Manifestări. Eşti liber, dragă Tiajelnikov.

Aşa a mai zis atunci Ion Iliescu, apărând
Dreptul social-democraţiei europene de a se exprima
Într-o Bulgarie totalitară şi într-un sistem mondial
Strict controlat de liderii comunişti.
Bună seara, domnule preşedinte, de-aici încolo
Ar putea începe o nouă Românie.
Dar trebuie refăcută economia naţională. Bună seara,
Domnule preşedinte. Aveţi grijă! Economia naţională!
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Cu preşedintele Snegur

Şi, dintr-o dată, aflu că preşedintelui Snegur
I-ar face plăcere să ne-ntâlnim,
Să vorbim de-ale noastre, joi dimineaţa, la ora 10.
Încep să fiu îngrijorat de întârzierea la graniţă
A lui Andrei, pe care îl aştept cu cărţi şi reviste,
Ca să le dăruim Basarabiei.
Vreau neapărat să descarc portbagajul
De cărţi şi reviste, pe liniile frontului.

Şi iată că Andrei nu ajunge decât dimineaţa, târziu,
Şi cu greu îl trezesc să plecăm
La reşedinţa prezidenţială.
Băiatule, dragul tatii, scoală-te, totuşi e un lucru frumos,
E bine că ţi-ai adus aparatul de filmat.
Trebuie să imortalizezi drumul nostru pe front
Şi întâlnirea cu preşedintele Snegur
Şi călătoriile prin Basarabia,
Pe toţi cei care ne-au iubit în vremi de restrişte.

Eu nu voi uita niciodată felul în care, în ianuarie 1990, 
Marii poeţi şi prozatori ai Basarabiei
Au mers la Ion Iliescu să-i ceară socoteală,
Pentru situaţia grea în care se afla Adrian Păunescu
Şi să-l roage să-i ofere protecţie.
Haide, Andrei, trezeşte-te, oricum va trebui
Să parcurgem împreună revista,
Pe care, pentru prima oară de când lucrăm împreună,
Te-am lăsat s-o închei, cu depline puteri, la Bucureşti.

Şi lunganul meu e treaz, s-a spălat cu apă rece, 
Şi-a pus cămaşă albă, are camera de luat vederi 
Pregătită şi iată-ne la preşedintele Mircea Snegur. 
Urmăresc pe casetă imaginea intrării mele 
În cabinetul domnului preşedinte.

Doi urşi se-mbrăţişează.
Aşezaţi-vă, bine aţi venit, cum vă simţiţi,
Am auzit că aveţi dificultăţi cu distribuirea revistei
Totuşi iubirea în republica noastră.
Noi vă apreciem şi apreciem revista.
Nu-nţelegem cum pot fi distribuite tot felul de reviste
Profasciste şi nu poate fi distribuită corect
O revistă patriotică, o revistă a neamului nostru.

Numaidecât trebuie să facem ceva.
Ce e pe la Bucureşti? Pe-aici, după cum vedeţi,
Este greu şi e greu nu numai pentru că sunt
Multe dificultăţi, ci, mai ales, pentru că suntem obligaţi
Să recurgem la forţă pentru a ne apăra.
De aceea e greu, pentru că sunt sacrificii
De vieţi omeneşti.

Toate celelalte pierderi se recuperează. 
Dar se pierd vieţi de oameni şi trebuie să facem 
Tot ceea ce depinde de noi, pentru o pace urgentă 
Şi pentru ca să începem să ne apucăm de treabă. 
Ce face domnul Iliescu?

Bărbatul acesta, aflat în faţa mea, va rămâne, 
Oricâte se vor întâmpla de aici înainte, 
Omul istoric al întoarcerii Basarabiei la sine însăşi. 
De numele dumneavoastră, domnule Snegur, 
Se leagă recâştigarea identităţii, a demnităţii,

A libertăţii, a tricolorului şi a limbii române. 
Nu fiţi necăjit pentru toate mizeriile 
Care vi se pun în seamă, n-aveţi dexterităţi 
De om politic, aveţi, însă, vocaţie de om istoric. 
Sunt bucuros că putem vorbi, în tihnă, despre toate 
Şi sunt bucuros că v-am auzit spunându-mi cu tâlc: 
Tot ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla, 
Dar trebuie să sacrificăm oamenii, 
Aveţi încredere, că tot ceea ce trebuie 
Să se întâmple, se va întâmpla!

Ziariştii şi operatorii de imagine au părăsit încăperea. 
Nu mai suntem decât noi doi, Grigore Vieru, 
Andrei Păunescu şi admirabilul, curajosul, 
Nepreţuitul om, care este Ion Borşevici, 
Consilierul şef al prezidentului. 
Şi eu nu pot să nu citesc din revistă poezia 
„Atacarea Basarabiei” şi articolul 
„Elţîn nu răspunde la scrisori”.

Sunt bucuros să constat că preşedintele Snegur
Ştie şi alte lucruri interesante din revista
“Totuşi iubirea” şi-l anunţ, dintr-odată,
Că vreau neapărat să mă duc pe front.
Am un jurământ al meu, să mă duc pe front
Şi nu spun nimănui cu cine am făcut acest jurământ,

Dar mărturisesc aici că l-am făcut cu amintirea
Tatălui meu, sublocotenentul de artilerie
Constantin Păunescu, fie-i ţărâna uşoară.
Şi-i dăruiesc preşedintelui Snegur în semn de omagiu,
Trilogia Antonescu, a lui George Magherescu,
Carte de căpătâi a acestui neam, cât o trăi el în istorie,
Pe toate fronturile.

Sens unic

În dimineaţa de vineri, în cabinetul lui Ion Borşevici, 
Ne adunăm de pe unde am fost, încă de cu zori, 
Grigore şi cu mine venim de la televiziune, 
Unde am participat la “Telematinal”, după amânarea
De marţi, şi totul e foarte frumos, e foarte curat, 
Grigore Vieru e infinit de generos cu mine, 
Îşi asumă cu bună ştiinţă rolul de secondant.

Îmi ridică mie mingea la plasă, îmi oferă şansa
De a mă adresa tuturor românilor, el nu păstrează
Pentru sine nimic, îmi dă mie liber acces
Şi timp suficient. Mulţumesc, Grigore, să ştii că
Am observat totul, ştiu cât s-au zbătut Doina şi Ion
Pentru un program cât mai bogat al săptămânii mele
Basarabene, înţeleg şi lipsa de entuziasm al celor
Mai mulţi dintre apropiaţi şi prieteni, când
Le spun că trebuie neapărat să plecăm în Transnistria.
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E firesc să se teamă, ei se tem mai ales pentru tine,
Pentru viaţa ta, se tem şi pentru mine,
Se tem şi pentru ei înşişi,
Nici un drum pe front nu e sigur.
La buletinul de ştiri s-a anunţat
Că maşina televiziunii moldovene a fost mitraliată
Şi a luat foc. Şi, totuşi, insist.
Sens unic spre Transnistria.

Altfel, nu se poate. Altfel, nu mă mai pot regăsi,
Trebuie să fim alături de ai noştri.
Carmen s-a îmbolnăvit de disperare că fetiţa noastră,
În vârstă de un an şi jumătate, Ana Maria,
Ar putea rămâne fără tată, eu însumi ştiu ce înseamnă
Povara răspunderii, băiatul meu e cu mine,
Mama fetiţei mele e cu mine,
La Bucureşti n-am lăsat nici o perspectivă, nimănui,
Şi nici un testament.

Un obuz ar fi destul. O rafală
M-ar reduce uşor la tăcere.
Şi, totuşi, domnule Borşevici, şi, totuşi,
Domnule Vlad Darie, eu
Trebuie să merg pe front.

Şi Grigore e palid, se uită în jos, 
Mă priveşte în ochi şi hotărăşte
Că nu mă poate lăsa singur şi că merge pe linia întâi, 
Poetul Basarabiei se confundă, prin profesia lui, 
Cu tragedia de la graniţa poporului său.

Să nu vorbiţi despre unire

Podul de la Vadul lui Vodă
E în multe puncte străpuns
Şi, totuşi, călătorim către Coşniţa,
Acolo e primul punct de întâlnire.
La Coşniţa au loc mereu bătălii.
Numele comunei a şi devenit celebru,
Ostaşi de toate vârstele se-adună în jurul nostru.

Grigore le vorbeşte cinstit şi convingător,
Are, în tot ceea ce zice, în toate gesturile lui,
Ceva de călugăr inspirat şi hieratic.
Recităm şi cântăm pentru oamenii de-aici.
Totul decurge excelent, până când, înainte de plecare,
Cineva îi spune lui Grigore, pe un ton apăsat:
„Să nu vorbiţi despre Unire, aici, în Transnistria,
Domnule Vieru,
Sunt unii care vă vor acuza că,
Din cauza dumneavoastră,
S-a ajuns la acest război,
Să nu vorbiţi despre Unire!”

Şi Grigore se retrage sfios,
Că-l doare ceea ce i-a spus tânărul soldat, mai ales
Că, tot lui Vieru, alţii îi reproşează că ar fi
Împotriva Unirii. Şi-atunci intervin şi propun să lăsăm
Deoparte această dispută (mai ales că alţi ostaşi

Nu sunt de părerea celui dintâi) şi să cântăm
Un cântec din sud, despre soarta omului.
Omul se duce prea repede, tocmai pentru că nu e
De piatră şi, împreună cu toţi militarii de la Coşniţa,
Cântăm „Însă moartea nu vrea bani,
la copii şi oameni mari”. Şi chiar despre asta
E vorba, aici, pe frontul de răsărit:
Moartea ia copii şi oameni mari.

Un tanc, în şosea, apărând poezia

Nelinişte şi livezi cu frunza zdrobită.
Tranşei bătătorite, frontul a-nceput să se aşeze,
Să intre-n normal, nimic nu mai e civil pe-aici,
Fructele sunt militare, copacii în poziţie de drepţi,
Frunzele sunt militare, iarba se pregăteşte
De încorporare, câţiva ţărani răzleţi în tot orizontul,
Numai câţiva ţărani şi oricând posibilitatea de a fi
Împuşcaţi. Transnistria în refugiu, mereu în refugiu.

De la-nceputul lumii în refugiu, stare de urgenţă,
De la naştere până la moarte, foametea tot în Moldova
A fost şi crivăţul tot în Moldova a venit întâi,
În fiecare iarnă, Moldova, dulcea noastră conspiraţie
Împotriva barbarilor, astăzi trebuie să recunosc,
În sfârşit, că Eminescu n-avea dreptate, că versul lui
Nu te cuprinde întreagă, pentru că noi nu plângem
Numai de la Nistru până la Tisa,
Noi plângem de dincolo de Nistru până la Tisa.

Căci acolo e limita latinităţii, în Transnistria tragică,
Graniţa Moldovei e călcată de separatişti
Şi de mercenari, dar, în şosea, un tanc al nostru
Apără poezia şi culmea e că tanchistul e rus
Şi culmea e că el apără poezia română,
Aşezând tancul de-a curmezişul şoselei.

Nici un război nu e etnic

Am această convingere, nici un război nu e etnic,
Naţiunile sunt asmuţite unele împotriva altora,
Din subtile raţiuni economice şi politice.
Ideologia dominantă a sfârşitului de mileniu
Este radicalitatea etnică. Dar, propriu-zis, nu popoarele
Sunt de vină, ci cârmuitorii. Nu-i pot urî pe ruşi,
Aşa cum nu-i poate urî nici soldatul român,
De la graniţa de răsărit.

Am informaţii precise că, uneori, combatanţii,
Care de obicei trag unii în alţii, se întâlnesc la o băută,
La o poveste, la un cântec şi visează vremuri de pace, 
De muncă şi de comerţ, apoi se-mbrăţişează şi merg 
Pe cele două tranşei opuse, ca să îndeplinească 
Reglementar cinicul ritual, cumplita obligaţie 
De a se omorî reciproc. Nu există războaie etnice.

Există numai un scenariu, care-i încaieră ciclic
Pe locatarii Turnului Babel. Există numai un scenariu.
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Dorul de Ştefan Cel Mare

Tanc odihnind într-o holdă zdrobită, lângă tanc 
Odihnind într-o livadă rănită. Şi soldaţii pe tancuri, 
Ascultându-ne şi, în ţeava armei unuia dintre ei, 
Frunze şi flori, ca în cântecul 
„Treceţi batalioane române Carpaţii“, 
Dar n-avem voie să vorbim despre România aici, 
Ar putea fi un motiv de supărare, pentru acei 
Soldaţi români, care mai cred că din pricina 
Unirii cu România se întâmplă toate cele 
Ce se întâmplă pe frontul de Est.

Suntem români, dar păstrăm discreţia istorică. 
Nu din laşitate, nu din conformism, ci din respect 
Faţă de aceşti oameni, care sunt mai români 
Decât toţi cei ce proclamă uniri teoretice, 
Dar nu sunt în stare să ajungă nici până la podul 
De la Vadul lui Vodă. Să fie de condamnat 
Acei români care-şi dau viaţa pe front, 
Numai pentru că, uneori, nu le place 
Să fie numiţi români?

Şi să fie de preferat cei care se laudă
Cu apartenenţa lor şi cu unirea,
Dar nu-i interesează
Viaţa concretă a celor care apără graniţele
Şi esenţa neamului? Cântăm împreună
Cu transnistrenii, rugându-ne pentru părinţi,
Şi sunt fericit să-i văd cum cântă, în al doilea
Şi în al treilea popas, pe care-l facem, în drum
Către linia-ntâi. Căci există o linie-ntâi.

Nu-i vorbă, se moare la fel de tragic şi pe linia 
A doua şi pe linia a treia, un fel de democraţie 
A asasinatelor permite şi celor din urmă linii 
Liber acces la moartea de pe linia-ntâi.

Dar există şi o linie-ntâi. În drum către ea, 
Ne-ntâlnim cu tineri şi vârstnici, veniţi cu camioanele 
Să ne vadă şi să ne-audă, măcar un sfert de oră, 
Şi chemaţi de urgenţă înapoi la posturile lor. 
Căci aici e război, nu e spectacol. Şi totul 
Trebuie să se supună priorităţilor războiului.

Chiar şi ţinuta prea liberă, prea europeană,
Prea feminină a Doinei Aldea Teodorovici ar fi trebuit,
După opinia mea, să intre în acest ordin de front,
Dar femeilor frumoase li se permite câte o derogare.
Soldaţii o privesc fără supărare. Ba chiar
Cu multă simpatie. Ea îşi găseşte foşti elevi,
Foşti studenţi printre comandanţi, în vreme
Ce câţiva dintre cei mai luminaţi şi mai blânzi
Luptători cântă la concurenţă cu noi.

Cântă din proprie iniţiativă: ,,S-arătăm prin fapta noastră
Hoardelor din Răsărit că prin neamul lui în lume
Ştefan Vodă n-a murit!“. Ştefan cel Mare, în incendiul
Zilei de mai în Transnistria. Voievoade, ia cornul
Şi sună, armata poporului tău se întremează încet,

Iar tinerii care ţin, cu o tragică mândrie,
Armele pe piept, le îmbrăţişează, spunându-ne că,
În sfârşit, România şi-a adus aminte de ei
Şi nu i-a mai lăsat dezarmaţi în faţa agresorului,
Câte 15 moldoveni la o singură armă. Şi cine are
Dreptul să judece pe fratele care-i dă fratelui
O cană cu apă şi-o armă, ca să se apere?

Intrarea în linia-ntâi

Mirosul muniţiei, folosită cu puţină vreme
Înainte de a ajunge noi aici, ne intră în nări
Şi-n piele, şi-n plete, copiii care se vor naşte,
După o asemenea întoarcere de pe front,
Vor avea ceva din mirosul muniţiei trase.

Aici se moare sau se supravieţuieşte. 
Valoarea unei căni cu apă, în miezul zilei fierbinţi, 
E la fel de mare ca a oricărei arme ultramoderne. 
Apă la cisternă. Case bătute cu tunul, undeva, 
În unghiul ascuţit între Cocieri şi Doroţcaia.

Mergem încet către linia-ntâi, ne îmbarcăm
De-a valma într-un autobuz cu militari,
Maşinile mici ne urmează,
Ţevile puştilor câtorva din autobuz sunt îndreptate
Spre ceafa mea, spre bărbia mea, spre tâmpla mea.
Altă dată, în oricare altă circumstanţă,
M-ar speria şi m-ar pune în gardă. Normal ar fi
Şi acum să mă tem, dar nu mă tem.

Am şi fost avertizat, vedeţi, drumul spre front
E interesant, dar oricând poate veni un glonte
De la inamic şi, mai ales, oricând poate veni un glonte
De la ai noştri, dar în înghesuiala autobuzului militar
Al Moldovei, chiar dacă toate armele acestea
Ar fi îndreptate către mine şi toţi ar apăsa, simultan,
Pe trăgaci, eu aş privi liniştit întâmplarea,
Cum liniştit sunt acum, când una din ţevi
Mă şi atinge şi mi-e bine.

Curios efect tranchilizant, al unei arme de război,
Da, aici e sufletul meu, încă n-a murit România,
Nu vă înghesuiţi ia pomana ei,
Amânăm parastasul cu o mie de ani
Şi-l proclamăm naştere, şi-l proclamăm mântuire.

Dumnezeul românilor face cald în tranşeele 
Transnistrene. Închinare vouă, români din linia-ntâi, 
Autobuzul întoarce în loc lângă o căsuţă 
Distrusă de obuze şi mi-e sete şi beau o cană cu apă 
Din cisterna soldaţilor şi mi-e sete 
Şi-a doua cană cu apă nu mai există.

Există numai sânge, în noi toţi, suficient sânge,
Pentru ca, niciodată, cisterna vitală de la limita
Latinităţii să nu fie goală şi să nu cumva să nu aibă strămoşii
Ce să bea în pământ, prin ţevile acestor arme.
Prin ţevile acestor ierburi.
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Transmit din întâia tranşee

Nu ştiu dacă mă recepţionează cineva,
Liniile de comunicaţie ale lumii moderne
Sunt supraîncărcate, poate din om viu în om mort,
Poate din copac rănit în copac rănit,
Din cimitir în cimitir, din cruce în cruce,
Să se poată realiza visul meu.

Transmit din prima tranşee a neamului nostru: 
,,Nu murim, nu ne pierdem ca neam, putreziciunea 
Din capitalele noastre e un fenomen formal, 
De suprafaţă, în popor n-a ajuns decăderea. 
Pe frontul de răsărit se mai moare pentru patrie.

Nu toată lumea face afaceri urâte,
Nu toată lumea trădează,
Nu toată lumea negociază. Pe frontul de răsărit
Românii mai mor pentru pământul lor
Şi pentru patria lor, chiar dacă nu-i pot rosti
Totdeauna numele adevărat. Mai există eroi.

Care-şi pasc în linişte caprele, pentru a afla
Mişcările inamicului, mai există nebunia iubirii
De neam, să trăiţi, să fiţi sănătoşi, dragii noştri!”

Uite-l pe Grigore Vieru vorbindu-vă,
Dintr-odată, poetul cu umerii firavi se spiritualizează
Şi devine uriaş, toţi tac şi-l ascultă şi-i şoptesc
„Să mai vii, domn’ Grigore!”, am impresia
Că şi inamicul face linişte, ca să-l asculte.
Basarabia nu va ceda, are dreptate Vlad Darie,
Să spună că niciodată, de la Ştefan cel Mare încoace,
Basarabia nu s-a mai opus, cu armele. Rusiei.

Bre, muscale, fii, bre, om, clamează Vieru, 
Soldaţii aplaudă şi emit ei înşişi, spontan, versuri 
Şi pe neaşteptate, îmi cer să cântăm 
„Treceţi batalioane române Carpaţii“ 
Şi ,,Doamne, ocroteşte-i pe Români“.

Şi ne rugăm împreună pentru viaţa românilor
Şi ne rugăm pentru toţi ai noştri şi starea dintre noi
E-atât de bună, încât nici o interdicţie nu mai e posibilă.
Nu numai că nu ne mai cere nimeni
Să nu mai vorbim despre unirea cu România,
Dar iată că pătimiţii noştri soldaţi de pe frontul
Nostru transnistrean strigă spontan: „Trăiască naţia!“
Şi cântă „Să trecem Carpaţii, să trecem şi Nistrul,
De-o fi să ne-ngropăm de vii!“
Căci Transnistria este Transilvania de la Răsărit,
Doamne, apără Transnistria mereu nedreptăţită
Chiar şi de noi, românii, mereu nedreptăţită.

Poziţia soldaţilor pe tancuri

Inamicul e la câteva sute de metri,
Poate mai puţin de 300, de metri,
Oricând el poate declanşa atacul şi, totuşi,
Soldaţii români s-au aşezat pe tancuri

Cu spatele la inamic, expunându-se, ca să ne apere
Pe noi, cei care am venit să-i vedem
Şi să ne închinăm lor.

N-am văzut niciodată un asemenea gest
De apărare a spiritualităţii unui popor, cum e acesta,
Prin care soldaţii români, de pe frontul transnistrean,
Se lasă descoperiţi în faţa inamicului,
Pentru a nu periclita viaţa poeţilor şi a cântăreţilor.

Doina şi Ion cântă sfâşietor cântecul lui Grigore
„Reaprindeţi candela-n căscioare, 
Lângă busuiocul cel mereu, 
Degerat la mâini şi la picioare 
Se întoarce-acasă Dumnezeu”.

Şi ochii mari ai soldaţilor lăcrimează, 
Aşteptându-l pe Dumnezeu. Şi Dumnezeu e cu ei, 
Că nimeni nu-i atacă, astfel cum stau, 
Inamicul, probabil, ascultă şi el paşnica noastră 
Conversaţie, versurile şi cântecele noastre 
Şi aud şi eu, din întâmplare, că, în armistiţii, 
Puse la cale de ei înşişi, combatanţii îşi îngăduie 
Unii altora mici îndeletniciri civile,
Cum ar fi culesul căpşunilor şi al cireşilor. 
Vreme în care nimeni nu trage, că şi-aşa 
E destul sânge în căpşuni şi în cireşe.

Iar acum combatanţii par a se fi înţeles din priviri
Că poezia nu trebuie împuşcată, ci trebuie păzită,
Ca să poată depune mărturie la judeţul vremurilor.
Poezia e respectată de toţi combatanţii,
Şi, în acest sens, poziţia soldaţilor pe tancuri
Nu poate fi înţeleasă, decât ca o adeverire a faptului
Că apărarea naţiei şi apărarea poeziei se confundă.

N-a murit România, Moscova are dreptate, 
Frontul transnistrean e plin de români, 
Căci toţi aceşti soldaţi moldoveni sunt români 
Şi română e naţia lor şi poezia lor română, 
Acum şi-n veacul vecilor.

Dinspre Gura Bacului se aud bubuituri şi rafale, 
Aici se aud numai versuri. 
Acasă, la Bucureşti, fetiţa mea, Ana Maria, crede, 
La orice telefon care sună, că e tata, e tata, e tata. 
Iartă-mă, Ana Maria!

Transnistria dă un exemplu

Nesomn lângă nesomn nopţile calendarului meu, căci, 
Aşa cum statele schimbă banii, 
Eu trebuie să schimb calendarul.

Impresiile se-aşează încet în conştiinţa mea,
Dominată şi ea de locuri comune şi negândite,
Cum ar fi eventualitatea unui schimb
Între Basarabia de Sud şi Transnistria,
Dar aşa ceva, pentru mine, de azi încolo,
E de neconceput, mi-e dor de Bucovina de Nord
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Şi de Basarabia de Sud şi nu voi osteni să lupt
Pentru revenirea lor acasă.
Dar nu cu preţul sacrificării Transnistriei. Nu,
Niciodată cu acest preţ.

Mă-ntorc de pe frontul Transnistriei
Vin de pe linia-ntâi şi vă atrag, respectuos, atenţia
Că în Transnistria se moare pentru patrie.
Vă declar război, dacă nu respectaţi
Această zilnică jertfă. Nistrul mi-e martor
Că românii cei mai frumoşi ai zilelor noastre
Sunt cei din Transnistria.

Nu păcătuiţi faţă de ei, nu luaţi în uşor
Nici moartea şi nici viaţa lor.
Faceţi tot ce vă este cu outinţă,
Ca să le fie mai uşor grănicerilor latinităţii,
Apărătorilor neamului românesc şi, mai ales,
Nu vă jucaţi de-a politica!

Domnilor de la Bucureşti, aţi făcut un lucru curajos,
Că nu i-aţi lăsat cu mâinile goale
Pe românii din Transnistria.
Şi s-ar putea ca faptul acesta să cântărească hotărâtor
În cariera şi în destinul dumneavoastră.

Domnule preşedinte, nesentimental cu cei înstrăinaţi
Dar, urgent, trebuie să le dăm exemplul
Unei Românii înfloritoare.
Şi trebuie ca fraţii noştri să vadă, cu ochii lor,
De ce suntem în stare, noi, cei rămaşi în jurul
Casei părinteşti, la Bucureşti.

Transnistria sângeră, Transnistria nu se vaită, 
Dar Transnistria ar avea ceva de spus 
Tuturor împăraţilor Romei, despre latinitate, 
Tuturor militarilor ruşi, despre arta militară la români, 
Şi tuturor celor care vestesc pieirea naţiunii române, 
Ceva despre o viaţă trăită de-a pururi 
În linia-ntâi.

Bună dimineaţa, Ana Maria, fetiţa mea cârlionţată şi singură. 
Când ai să mai creşti, tata o să te-nveţe 
Toate aceste cuvinte. Şi-ţi voi cere iertare 
Că te lăsasem singură.

1-2 iunie 1992

Scrisoare din tranşee

Şi ce mai este, frate, în tranşee, 
Şi ce mai fac ai noştri, din pământ, 
Şi viaţa ce e, şi căderea ce e, 
Şi toate vanităţile ce sunt?

Mi-e drag de tine şi mă frâng de milă, 
Că iarăşi tu eşti delegat să mori, 
Transnistria spre-a nu servi, umilă, 
Aceloraşi fanatici agresori.

Se linişteau, cu-ncetinelul, toate, 

Prin legea unei simple fericiri, 
Şi iarăşi eşti la mijloc de tratate, 
Şi subiect la buletin de ştiri.

Şi n-ai avut de bucurie vreme, 
Mereu a fost ceva de reparat, 
O goarnă învăţată să te cheme, 
Să pui în stat iubirea ta de sat.

Poate-ai trudit, precum era la modă, 
Să faci averi, şi-ai tot murit pe front, 
Sau te-a luat la oaste Ştefan Vodă 
Şi ai rămas strigoi la orizont.

Acum îi dai latinităţii slova, 
Chiriliţa îţi mai furnică-n mâini, 
Dar te-ai decis să nu cedezi Moldova, 
Să nu dai osul părintesc la câini.

Sunt zile-n care ţii ceva sub haină 
Şi pleci încet sub umbra unui crâng, 
Cu cei cu care lupţi, te vezi în taină 
Şi ochii voştri împreună plâng.

Sunteţi duşmani, dar vă iubiţi ca fraţii 
Şi vă-mbătaţi şi vă îmbrăţişaţi, 
Nu voi sunteţi, de toate, vinovaţii, 
În vremea crimei fără vinovaţi.

Tu eşti poporul meu, basarabene,
În tine vieţuim şi noi, pe rând.
Iar când de vitejie ne e lene,
Tu-n locul nostru te jertfeşti, sperând.

Şi-acum, din nou, Transnistria te cheamă. 
Te nimereşti, din nou, sub focul lor. 
Ce liniştit trăieşti această dramă, 
De parcă te-ai simţi nemuritor.

Nu-ţi zici român, că parcă nu se cade, 
Dar eşti român, viteazule-nţelept, 
Cât, prin rotiri de doine şi balade, 
Te-aştept, din veacuri, să te strâng la piept.

Ridică, frate, fruntea în lumină, 
Mai e puţin şi ne vom regăsi, 
Salut, în tine, ginta mea latină, 
Răsăriteanul început de zi.

Îl rog pe Dumnezeu să-ţi ocrotească, 
Din foişorul lui, întregul neam, 
Să fie pace-n ţara românească, 
Să fim din nou aşa precum eram.

Dar pe la tine prin ogradă ce e? 
Iubite frate, fie voia ta 
Şi să unim tranşee cu tranşee, 
În rădăcini, spre a ne-mbrăţişa.

2 iunie 1992
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Adrian Păunescu a plecat...
Va scrie poezii îngerilor

Poetul adrian Păunescu a încetat 
din viaţă, vineri dimineaţă, la Spitalul 
de Urgenţă Floreasca din capitală, 
unde a fost internat din 26 octombrie 
cu probleme cardiace, renale şi hepati-
ce. Doctorul Şerban Brădişteanu, şeful 
Clinicii de chirurgie cardiovasculară 
a Spitalului Floreasca, a declarat, vi-
neri dimineaţă, la ora 8.30, că inima lui 
Păunescu a încetat să bată la ora 7.15.

“Azi, la ora 7.15, inima maestrulului 
a încetat să bată şi nu a mai dorit să por-
nească. Maestrul a plecat dintre noi”, a 
spus Brădişteanu.

În urmă cu o zi, medicul a spus că 
starea poetului este “extrem de gravă”, 
“mai având nişte stopuri” şi că boala lui 
Adrian Păunescu depăşeşte resursele te-
rapeutice ale unităţii.

“Nu ştiu cum mai putem face faţă 
în continuare situaţiei”, a afirmat 
Brădişteanu.

Doctorul Şerban Brădişteanu, şeful 
Clinicii de chirurgie cardiovasculară 

a Spitalului Floreasca, informa, joi di-
mineaţa, că Adrian Păunescu a trecut 
cu bine noaptea, starea lui fiind atunci 
staţionară, iar pacientul era în continu-
are conectat la aparate pentru susţinerea 
funcţiilor cardiace şi respiratorii.

Medicul adăuga că poetul primeşte 
transfuzii de sânge.

Starea acestuia s-a agravat în noap-
tea de marţi spre miercuri, poetul fiind 
resuscitat, după ce inima i s-a oprit. 
După mai multe ore manevre de resusci-
tare, inima lui Adrian Păunescu a repor-
nit atunci, fiind susţinută şi de aparate 
prin care este drenat sângele, declara, 
miercuri, pentru MEDIAFAX, Şerban 
Brădiştenau.

BIO: Adrian Păunescu - lider al 
Cenaclului Flacăra şi politician pre-

zent în dezbaterea publică

Poetul Adrian Păunescu a definit 
o generaţie, cu cenaclul Flacăra şi cu 

versurile sale, după căderea comunis-
mului a fost acuzat că i-a scris poeme 
laudative lui Nicolae Ceauşescu; dar, cu 
toate acestea, el a rămas un nume în via-
ţa publică şi politică românească.

Adrian Păunescu - născut la 20 iu-
lie 1943, în Copăceni, judeţul Bălţi, 
Basarabia, în prezent Republica 
Moldova - a fost poet, publicist şi om 
politic. Păunescu şi-a petrecut cea mai 
mare parte a copilăriei la Bârca, în jude-
ţul Dolj, şi a absolvit Colegiul Naţional 
“Carol I” din Craiova, ulterior studiind 
filologia la Universitatea din Bucureşti.

Adrian Păunescu este cunoscut 
mai ales ca poet şi ca organizator al 
Cenaclului Flacăra, el fiind şi unul 
dintre cei mai prolifici autori români 
contemporani.

A debutat ca poet în 1960, iar din 
1973 a condus revista Flacăra, din frun-
tea căreia a fost destituit în iulie 1985. 
Pretextul imediat a fost scandalul bus-
culadei iscate la concertul Cenaclului 
Flacăra din Ploieşti din iunie 1985, însă 
Adrian Păunescu devenise cunoscut 
şi pentru criticile la adresa puterii, un 
exemplu fiind poemul “Analfabeţii”, 
publicat în 1980, în Flacăra.

Între anii 1970 şi 1980, Păunescu a 
devenit o figură importantă în presa ro-
mânească. Cenaclul Flacăra, pe care l-a 
înfiinţat, şi revistele pe care le-a coordo-
nat au exercitat o atracţie indiscutabilă 
asupra tineretului şi a vieţii publice din 
România.

De multe ori, însă, colegii de breaslă 
au făcut referiri la poeziile sale, în care 
îl lăuda pe Nicolae Ceauşescu.

După căderea comunismului, nu i s-a 
permis reîntoarcerea la conducerea re-
vistei Flacăra, astfel că, în toamna anu-
lui 1990, a fondat revista Totuşi iubirea. 
În calitate de publicist a mai condus zia-
rul Sportul românesc, o scurtă perioadă, 
în 1999, şi a realizat emisiuni de fotbal 
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la Antena 1, participând, în calitate de 
invitat, la numeroase emisiuni pe teme 
culturale şi politice la Tele 7 ABC, Pro 
TV, Realitatea TV.

Relaţia lui Păunescu cu regimul 
Ceauşescu este, în general, considerată 
ambiguă, mergând de la scrierea de po-
eme adulatoare la critici publice directe. 
Aceasta explică şi varietatea poziţiilor 
pro şi contra Păunescu de după 1989.

Păunescu a fost secretar al UTC la 
Uniunea Scriitorilor, membru al PCR. 
După Revoluţia din decembrie 1989 a 
fost marginalizat, dar a fost readus în 
atenţia opiniei publice prin postul naţio-
nal de televiziune, în cadrul unei emisi-
uni realizate în 1992 de Mihai Tatulici.

Din august 1992 a devenit membru 
al PSM, iar din ianuarie 1995, prim-
vicepreşedinte al partidului. La 27 
septembrie 1992 a fost ales senator de 
Dolj, pe listele PSM. La alegerile din 3 
noiembrie 1996, partidul său nu a obţi-
nut numărul de voturi necesar intrării în 
Parlament. La 8 februarie 1997 demi-
sionează din toate funcţiile deţinute în 
partid, în semn de protest faţă de inac-
tivitatea conducerii partidului şi de lip-
sa de reacţie la iniţiativa realizării unei 
stângi unite. Demisia a fost respinsă de 
Consiliul Naţional al PSM.

La alegerile parlamentare din 2000 
este ales senator pe listele PDSR - Dolj, 
în 2004 câştigă un nou mandat, pe lis-
tele PSD, în circumscripţia electorală 
Hunedoara şi deţine funcţia de preşe-
dinte al Comisiei pentru cultură.

Printre cărţile publicate se numă-
ră “Cartea Cărţilor de Poezie” (1999, 
integrala poeziilor apărute în volume 
şi un capitol de versuri inedite, cu un 

amplu capitol biobibliografic de Andrei 
Păunescu), “Meserie mizerabilă, sufle-
tul” (2000, poezii), “Măştile însângera-
te (2001, proze)”, “Nemuritor la zidul 
morţii” (2001, poezii), “Până la capăt” 
(2002, poezii, trei ediţii), “Liber să su-
făr” (2003, poezii, trei ediţii) şi “Din 
doi în doi (2003, poezii)”, precum şi 
numeroase alte volume lansate înainte 
de 1989, printre care “Ultrasentimente” 
(1965, poezii, debut editorial), “Mieii 
primi” (1966, poezii), 0, literatură pentru 
copii, cu ilustraţii de Constanţa Buzea), 
“Repetabila povară” (1974, poezii), 
“Pământul deocamdată” (1976, poezii, 
două ediţii), “Manifest pentru sănătatea 
pământului” (1980, poezii), “Iubiţi-vă 
pe tunuri” (1981, poezii), “De la Bârca 
la Viena şi înapoi” (1981, reportaj, jur-
nal, cu ilustraţii de Andrei Păunescu), 
“Rezervaţia de zimbri” (1982, poezii, 
cu ilustraţii de Ioana Păunescu), “Totuşi 
iubirea” (1983, antologie de poezii), 
“Manifest pentru mileniul trei - vo-
lumul 1” (1984, antologie de poezii), 
“Manifest pentru mileniul trei - volu-
mul 2” (1986, antologie de poezii, care 
conţine un capitol de poeme inedite şi 
unul de referinţe critice), “Locuri co-
mune” (1986, poezii), “Viaţa mea e un 
roman” (1987, poezii), “Sunt un om li-
ber” (1989, poezii). Această carte a fost 
retrasă de pe piaţă, în septembrie 1989, 
îndată ce a apărut, şi a revenit în librării 
în martie 1990.

Totodată, Păunescu a compus imnu-
rile echipelor de fotbal Rapid Bucureşti 
şi Universitatea Craiova: “Sîntem peste 
tot acasă” şi, respectiv, “Oltenia eterna 
Terranova”.

Adrian Păunescu a scris un amplu 

articol despre starea sa, pe 21 iunie, anul 
acesta, în Jurnalul Naţional.

“Trec prin momente grele de viaţă. 
Otrava pamfletului meu se mută încet-
încet la mine în pahar. Voi împlini, în 
curând, 67 de ani. Mă tem că am uitat 
să mă bucur de aniversarea zilei mele de 
naştere. Mă adresez vouă, Ioana, Andrei 
şi Ana-Maria, pentru că sentimentul 
care m-a cuprins în ultimele săptămâni 
şi asupra căruia n-am insistat în dis-
cuţiile noastre n-ar trebui să vă ia prin 
surprindere”, scria el, adresându-se co-
piilor lui.

“Din dragostea mistuitoare pe care 
v-o port, din convingerea că nu va trece 
mult, după plecare mea, şi oamenii vor 
înţelege pe de-a-ntregul cine am fost cu 
adevărat, vă avertizez că, de acum înco-
lo, cu mine se poate întâmpla orice”, le 
scria acesta copiilor lui.

De altfel, în acelaşi articol, Adrian 
Păunescu face şi referiri la reproşurile 
care i s-au adus în ceea ce priveşte rela-
ţia sa cu Nicolae Ceauşescu.

“În vremea lui Ceauşescu, mi se fă-
ceau reproşuri grave că nu sunt corect şi 
disciplinat conform cu linia partidului. 
După moartea lui Ceauşescu am supor-
tat ani şi ani reproşul că l-am lăudat, în 
anumite ocazii politice. După 20 de ani 
de la asasinarea lui, Ceauşescu îşi recâş-
tigă un loc de merit în istoria naţională. 
Destui oameni îl regretă în gura mare. 
Asupra acestei chestiuni, eu nu mă pot 
pronunţa în termeni atât de categorici. 
Eu chiar cred că sistemul trebuia să 
cadă”, scria acesta în articolul publicat 
în Jurnalul Naţional.

A plecat din lumea cea reală
În infinitul cel necunoscut,
Şi nu mai vine a doua oară
Să ia viaţa de la început. 

A plecat într-o dimineaţă rece
După o noapte cu durere plină,
Un suflet trist ce n-ar fi vrut să plece
S-a dus şi n-o să mai revină.

În timpul cât a fost cu noi 
Ce era bun, am ocolit.
Astăzi e soare după ploi 
Şi îl slăvim la nesfârşit.

În roua rece a dimineţii 
S-a stins precum un fir de iarbă, 
S-a întrerupt calea vieţii
Prea devreme, prea în grabă.
 
Când inima-i bătea din greu 
El se ruga să-i bată mai departe, 
Să vadă iar biroul său 
„Şi-n ţară minima dreptate”. 

Sute de cărţi vor rămâne
Cu amprenta „Păunescu”
N-am greşi dacă i-am spune 
„AL DOILEA EMINESCU”.

Adrian Păunescu
Aristiţa Buciu - Stoian
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V ineri, 5 no-
iembrie 2010, la 
ora 7.15, inima 
poetului Adrian 

Păunescu a încetat să bată. Trece, aşa-
dar, în eternitate poetul român cel mai 
iubit în amurg de secol XX şi început 
de mileniu III, dar şi cel mai denigrat de 
duşmanii valorilor româneşti, ai demni-
tăţii şi conştiinţei naţionale. 

La vârsta de numai 67 de ani (năs-
cut de Sf. Ilie, la 20 iulie 1943, dincolo 
de Prut, la Copăceni/Bălţi, în Basarabia, 
provincie istorică a României Mari, 
unde părinţii săi erau repartizaţi ca în-
văţători), Adrian Păunescu lasă o operă 
monumentală – peste 50 de volume de 
poezie, proză şi publicistică, al căror tiraj 
total depăşeşte un milion de exemplare. 

Cel mai iubit dintre poeţii români 
de la cumpăna mileniilor, aşa cum au 
demonstrat sondaje repetate an de an, 
Adrian Păunescu deţine recordul mon-
dial pentru tirajul unui singur volum de 
versuri – antologia „Poezii de până azi“ 
(1985), publicată în colecţia de notori-
etate deosebită „Biblioteca pentru toţi“, 
a Editurii Minerva din Bucureşti, a fost 
imprimată în 155.000 de exemplare, 
vândute ca pâinea caldă. 

După ce debutase în hebdomada-
rul Uniunii Scriitorilor: „Luceafărul“ 
(1960), student fiind, el este redactor 
la revista „Amfiteatru“, de la înfiinţa-
rea acesteia până în 1967, de unde trece 
redactor-şef adjunct la „România litera-
ră“ (1967–1968), apoi la „Luceafarul“ 
(1969–1972).

Un an academic, 1972–1973, be-
neficiază de bursa Rockefeller la 
Universitatea Iowa (USA), încheiată 
cu un turneu de scriitor vizitator în câ-
teva zeci de universităţi nord-americane 
şi un recital cuprinzător înregistrat la 
Biblioteca Congresului USA. 

De reţinut ca, la vârsta de numai 29 
de ani, Adrian Păunescu – fire rebelă şi 
lider al scriitorilor tineri, care nu ezită 
să-i telefoneze, de la cabine publice, 
tânărului şef al statului român, Nicolae 
Ceauşescu, cerându-i să-l primească în 
audienţă şi să-l convingă să rezolve pro-
blemele acestora – a fost trimis cu bursă 
în America de Nord în speranţa că va 
cere azil politic şi nu se va mai întoarce 
în ţara de baştină.

Numai că energicul scriitor şi publi-
cist oltean, cu un verb de temut, a înce-
put să trimită revistelor din România so-
nete şi interviuri cu personalităţi române 

celebre din diaspora, interviul de refe-
rinţă fiind acela cu marele istoric al cre-
dinţelor şi religiilor Mircea Eliade. 

A revenit în ţară, unde o lăsase pe so-
ţia sa de atunci, poeta Constanţa Buzea, 
cu doi copii de vârstă fragedă: Andrei şi 
Ioana.

Proaspăt întors la obârşii, acum şi cu 
o experienţă de viaţă şi scriitoricească 
americană, Adrian Păunescu avea să fie 
numit, la numai 30 de ani, redactor-şef al 
revistei „Flacăra“, pe care o transformă 
rapid în cea mai percutantă tribună de 
luptă socială, pentru promovarea şi sus-
ţinerea valorilor româneşti adevărate.

 Mai bine de un sfert de secol, sub 
conducerea sa autoritară, „Flacăra“ va fi 
bastionul presei româneşti de atitudine 
tranşantă, deseori virulentă faţă de ne-
dreptăţile din epocă, nedându-se în lă-
turi de la a lua în răspăr chiar şi anumite 
greşeli de natură ideologică.

Scoţând în prim-plan zeci de inventa-
tori şi personalităţi de excepţie – precum 
Henri Coandă, Iustin Capră, Ana Aslan 
(creatoarea Gerovitalului şi a primului 
institut de geriatrie din lume, la care şefi 
de stat, oameni de cultură şi artă din lume 
veneau să se trateze), Radu Rey, dr. Boici 
din Timişoara (inventatorul Boicilului), 
Adrian Păunescu l-a convins pe Nicolae 
Ceauşescu, printr-o campanie de presă 
pe care unii o apreciau ca fiind sinuci-
gaşă, să nu ...cooperativizeze miile de 
sate din Carpaţii României, unde s-au 
perpetuat, până în 1990, gospodăriile de 
tip tradiţional.

Adrian Păunescu a înfiinţat şi a con-
dus, din toamna anului 1973 şi până în 
1985, cenaclul „Flacăra“, fenomen cul-
tural de tip american, în care zeci de mii 
de tineri, dornici de muzică bună şi de 
poezie veritabilă, umpleau până la refuz 
stadioanele din ţară, scandând „Lumină-
Luptă-Libertate“. 

Vânat de securitate şi tot mai greu 
de suportat de camarila lui Ceauşescu 
– pe stadioane se scanda cu frenezie 
„Păunescu, Păunescu“ sau, la Craiova: 
„Păunescu şi poporul,/ Oblemenco – şut 

Adrian Păunescu - naşterea în cer

Holograme în zorii mileniului Dan LUPESCU
dan.lupescu@timpurile.com
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şi golul!“ marele scriitor, publicist şi lider 
public, cu virtuţi de tribun, a fost trecut 
pe linie ...moartă, după incidentele de pe 
stadionul din Ploieşti, care se pare că au 
fost provocate tocmai pentru a se găsi un 
pretext de interzicere a cenaclului.

Magnetismul şi aplombul, forţa pri-
virii, carisma şi ţinuta leonină, vocaţia 
oratorică, stăpânirea verbului de foc şi 
capacitatea de a struni mase de zeci de 
mii de tineri erau atuuri evidente, de 
care potentaţii zilei erau, pur şi simplu, 
înspăimântaţi. 

De aceea, în pofida notorietăţii, 
Adrian Păunescu a fost nevoit să intre, 
de mai multe, în rândul şomerilor, secu-
ritatea crezând că astfel vor fi prevenite 
şi stopate valurile de frenezie şi iubire 
stârnite de marele poet la apariţiile sale 
în public.

...Adrian Păunescu a primit titlul 
de doctor în ştiinţe filologice, cu o teză 
despre poezia Generaţiei 60. În anii din 
urmă, a fost prof. univ. dr la Universitatea 

„Spiru Haret“ din Bucureşti, titular al 
cursului „Texte fundamentale din litera-
tura română şi universală“. 

La 21 iulie 2010, la Chişinău, Adrian 
Păunescu a fost încununat cu laurii titlu-
lui de membru de onoare al Academiei 
de Ştiinţe.

De la înfiinţare, a fost ales pre-
şedinte al Congresului Spiritualităţii 
Româneşti, ale cărei prime cinci ediţii 
s-au ţinut la Herculane, iar din 2002 s-au 
mutat în Capitala Reîntregirii Neamului 
Românesc: Alba Iulia. Acest congres 
reuneşte anual, în perioada 28 noiem-
brie–2 decembrie, circa 400 de români 
de pe toate continentele Terrei.

Adrian Păunescu a fost de două 
ori senator de Dolj şi o dată senator de 
Hunedoara. În 1996 a candidat la funcţia 
supremă în stat: preşedinte al României.

Cel ce-şi propunea să biruie nenoro-
cul de a fi trăit mult (deşi 67 de ani este 
o vârstă tânără), mărturisea în cel din 
urmă interviu acordat canalului TVR-3: 

„Sunt încă viu şi stau la dispoziţia nea-
mului meu“.

În comuna doljeană Bârca, a bunici-
lor şi a tatălui său, învăţătorul Constantin 
Păunescu, acolo unde a copilărit şi a ur-
mat, în satul Carna, şcoala primară, în-
văţător fiindu-i propriul tată, la casa din 
Bucureşti, de pe str. Dionisie Lupu nr. 84 
(în apropiere de Grădina Icoanei), unde 
a trăit şi a creat în ultimele aproape patru 
decenii, şi la sediul Uniunii Scriitorilor 
de pe Calea Victoriei – unde a fost de-
pus, pentru 24 de ore, corpul neînsufleţit 
al poetului –, numeroşi iubitori ai poezi-
ei lui Adrian Păunescu au privegheat, au 
evocat personalitatea urieşească a celui 
născut în cer, în aceste zile de noiem-
brie, aducându-i pios omagiu. În cursul 
zilei de sâmbătă, sicriul a fost mutat în 
marele foaier al Ateneului Român.

Solemnitatea înmormântării a fost 
duminică, 7 noiembrie a.c., pe Aleea 
Scriitorilor din Cimitirul Bellu.

Dumnezeul să-l odihnească.

Dan: România a rămas săracă…
Danko: Românii de pretutindeni au 

rămas foarte, foarte săraci…
Daniel: Ideilor/idealurilor de româ-

nism, românitate, panromânism li s-a 
pierdut cheia de boltă, le-a fost spulbe-
rată şansa de a se mai plini vreodată.

dincă: Greu, foarte greu va fi ca ro-
mânii să mai rămână popor. Lunecarea, 
prăbuşirea, căderea liberă spre neantul 
stadiului primitiv de populaţie (fără tre-
cut, prezent şi viitor, fără identitate) se 
vor accelera instantaneu şi ireversibil.

ducu Berţi: De la dânsul am învăţat 
că trebuie să ai coloană vertebrală şi să 
te simţi liber mereu.

Dan: Nu a scris „Libertatea de a 
trage cu puşca” şi nici „Moartea că-
prioarei”… Despicând voiniceşte 
valurile argintate, de dor, ale Limbii 
Române, copilul de învăţător a deschis 
poarta zăvorâtă în flăcări, pe care scria 
„Ultrasentimente”, şi s-a dăruit jerfe-
lnic, fratern, lângă „Mieii primi”. El a 
fost mai mult decât un poet. El a fost un 
vestitor.

Danko: Din câteva cuvinte ajun-
gea la inima noastră. Ne înflăcăra şi ne 

disciplina. Îşi smulgea inima din piept 
şi, în bezna acelui veac, ne lumina 
Calea, ne arăta drumul şi ne făcea să îl 
urmăm fără pic de teamă.

Daniel: Despicând haiduceşte Marea 
cea mare a Limbii Române, cu sufletul 
fraged al copilului de învăţător, el a 
zvârlit, din adâncuri în cer, „Fântâna 
somnambulă”, a privit înapoi şi, de în-
dată, fata morgana l-a blestemat tandru 
arătându-i „Cărţile poştale ale morţii”. 
El a fost mai mult decât un vestitor. El a 
fost un Iluminat. 

dincă: A scris 300.000 de versuri. 
Un mare român şi un mare poet se naşte 
o dată la o mie de ani.

Dan: Despicând pandureşte oceanul 
de tâlcuri al Limbii Române şi lamura 
neamului său venit din neguri de vremi, 
el a zidit „Istoria unei secunde”, vânjos 
a pus grumazul sub „Repetabila povară” 
şi a ţâşnit revoltat, fluturând deasupra 
capului omenirii incendiarul „Manifest 
pentru sănătatea Pământului”. El a 
fost mai mult decât un Iluminat. El a 
fost un vizionar, un profet. 

Dina: O dată cu dispariţia lui, parcă 
a murit o parte din adolescenţa noastră.

Daniel: Despicând bărbăteşte mag-
ma de jar pe care pluteşte „Pământul 
deocamdată”, cu suflet de vulcan, co-
pilul de învăţător a tras brazdă de foc 
prin „Lumea ca lume”, a poposit o 
clipă „Sub semnul întrebării”, a ţâşnit 
iarăşi „De la Bârca la Viena şi înapoi” 
-, după care, vânător vânat de propriile-i 
himere, a adăstat în „Rezervaţia de zim-
bri” şi s-a recules sub curcubeul „Totuşi 
iubirea”. El a fost mai mult decât un 
profet. A fost un luptător în Agora.

dimitrie: Stihia, forţa naturii, vul-
canul clocotind, cel ce lua apărarea oa-
menilor şi îi ajuta – acesta a fost Adrian 
Păunescu.

Danko: Despicând înţelepţeşte ar-
gintul cojit din oglinzile Veneţiei abu-
roase, bărbatul cu suflet de porumbel 
dalb a dat vamă „Poeziilor cenzurate”, 
a trecut pragul dintre secoli rostind to-
renţial poemele din „Manifest pentru 
mileniul trei”, s-a trezit – fulguind ca 
un proverb – în faţa troiţei de fum pe 
care, parcă, scria „Trilogia căruntă”. El 
a fost mai mult decât un gladiator. El a 
fost Învăţătorul tuturor generaţiilor. 

Diana: Titan în cultură… Titan în 

Litanie pentru Adrian Păunescu
Canon pe voci prietene

daN LUPeScU
craiova, 9 noiembrie 2010
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lupta cu viaţa… Luceafărul generaţiei 
în blugi…

Dan: Despicând îngândurat fuioare-
le de ceaţă ale omeniei, cu sufletul său 
pur de Prometeu… şi de Anteu… şi, to-
tuşi, Ahile, el a văzut cum sângele învin-
gătorilor s-a pietrificat într-un „Front 
fără învingători”, a luat asupră-şi – pre-
cum Mântuitorul – „Infracţiunea de a 
fi”, „Tragedia naţională”, „Deromâ  -
nizarea României” şi toate păcatele lu-
mii… El a fost mai mult decât un poet, 
mai mult decât un Hercules în arenă şi 
mai mult decât Învăţătorul neamului. El 
a fost un om între oameni.

demetra: Electriza zecile de mii 
de tineri veniţi la cenaclul „Flacăra”, 
pe stadioane ori în săli polivalente. 
Generaţia în blugi, generaţia în adidaşi, 
te iubeşte, Boss.

Daniel: Despicând „Până la capăt” 
oceanele de uimiri şi candoare, în fie-
care noapte cu Lună plină şi în fieca-
re zi doldora de forfota celor ce-şi zic 
oameni, copilul de învăţători sapă, cu 
aripi de înger, groapa câte unui stâlp 

al infamiei, sădeşte, răsădeşte stâlpul 
şi – „Vinovat de iubire” – îi îndeamnă 
pe cei cu asupra de păcat să arunce în 
el până la ultima piatră de foc. El a fost 
mai mult decât un om. El a fost Omul ! 
Calea, Adevărul şi Viaţa…

Răzvan Theodorescu: Ne despăr-
ţim de un mare patriot român. A fost una 
dintre personalităţile inconturnabile ale 
civilizaţiei noastre. Ale civilizaţiei, nu 
doar ale culturii…

Paul everac: Mi-a luat-o înainte în 
foarte multe. Nu trebuia să mi-o ia îna-
inte si in moarte.

ivan Paţaichin: Un vulcan care a 
revărsat foarte multă iubire peste noi…

corneliu Vadim Tudor: Legenda 
lui va începe de mâine.

Dan: Într-un târziu, solitar, sfâşiat şi 
trist, a descoperit dureros de dulcea săr-
bătoare a unei răni pe care, cu mâna lui, 
Cel Răstignit scrie: „Liber să sufăr”. Şi 
„Cartea cărţilor de poezie”… Sub ghi-
lotina gerurilor lumii, cosmicul arbore 
de lacrimă trosneşte. Orbitoare, fruc-
tele cad, cu fioros vuiet de apocalipsă. 

Vestind Geneza. 
Daniel: Sunetul lacrimei de gheaţă 

trece în veşnicie. 
Danko: El a fost Omul care nu a pu-

tut trăi decât printre oameni, pentru oa-
meni. Dăruind tuturor iubire. Fierbinte 
ca pâinea de aur, rumenă, scoasă din 
ţest, degajând fuioare magice de aburi. 
Copilul de învăţători. Care a dăruit tutu-
ror, toată viaţa, lumina. Învăţătorul. 

Dan: Nu a scris „Libertatea de trage 
cu puşca” şi nici „Moartea căprioarei”. 
„Până la capăt” a luptat cu inerţia şi o 
singură dată - revoltat de satanismul fără 
sfârşit din jur, scârbit de josnicia trădă-
torilor de neam, de minciuna sfruntată şi 
mârlănia care stau cu Iacacui la masă – a 
strigat de s-au cutremurat grinzile ceru-
lui: „Lăsaţi-mă Liber să mor!”. 

Danko: Şi-a smuls, pentru cea din 
urmă oară, inima din piept. Ne-a lumi-
nat Calea, Adevărul şi Viaţa, după care, 
înconjurat de cete de heruvimi, serafimi 
şi îngeri, a trecut vămile văzdului, năs-
cându-se în cer, în cortul celor drepţi, 
buni şi mântuiţi.

IARTĂ-NE, GRIGORE!
- versuri citite de autor la ceremonia funerară -

Se-ntunecă pământul şi lăcrimează cerul, 
Se-ndoliază fraţii şi mamei îi e rău, 
Trec lumânări aprinse, spre Rai, la Chişinău, 
Bat clopotele-n ţară, la moartea lui Vieru.

De fapt, pe cine pierdem? Noi nici nu ştim prea bine,
În vălmăşagul vremii isteric şi corupt:
Adevărata ţară se află dedesupt,
Cu marii morţi pe care-i uităm fără ruşine.

Mai până ieri, Vieru venea la noi în casă 
Şi ne purta de grijă, cu sufletul lui bun, 
Şi în zadar cuvinte, în cinstea lui se spun, 
Cel prigonit în viaţă, de viaţa lui se lasă.

Îngheaţă parcă focul, pe toate-aceste vetre, 
Pe unde el, divinul, a suferit nedrept, 
Când iudele, zdrobindu-i şi cap şi scris şi piept, 
Pe străzi şi în ziare, au dat în ei cu pietre.

Cinstit şi vulnerabil, dar ne-ncercat de teamă. 
Siberia sfidând-o cu-n pâlpâit plăpând, 
El ţara lui întreagă, purtându-şi-o în gând, 
Credea suprem într-însa, ca-n propria lui mamă.

Şi, totuşi, n-are nimeni o simplă remuşcare 
Pentru calvarul zilnic al marelui poet? 
Şi totuşi, n-are nimeni o urmă de regret, 

Că prea urâtă-i viaţa şi prea absurd se moare?

Drogaţi de bătălia puterii şi a pâinii, 
Bolnavi de egoismul abject şi diavolesc, 
În ură şi-n trădare, copiii noştri cresc, 
Mai oameni decât omul, or să ajungă câinii.

În cel ce pleacă astăzi, din strâmba noastră lume, 
A lăcrimat o ţară şi s-a ascuns un neam 
Şi eminesciana pereche, râu şi ram, 
Îl ştie după nume şi-nvaţă să-l rezume.

Se află în morminte o Românie-ntreagă 
Şi am rămas deasupra, nevrednici, noi, cei vii, 
Şi ne e dat blestemul să nu-i putem găsi 
Decât în nişte lacrimi care de ei ne leagă.

S-a-ntunecat pământul şi lăcrimează cerul, 
Românii plâng plecarea poetului divin, 
Şi semne dinspre case şi din morminte vin, 
Acum, spre Eminescu a şi pornit Vieru.

Nefericită vreme-a noroaielor majore. 
Din nou se-aşează vama şi graniţa-ntre fraţi, 
Aşa că pentru drumul pe care-ai să-l străbaţi, 
Îţi murmurăm adio şi iartă-ne, Grigore.

19 ianuarie 2009

Adrian PĂUNESCU
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Cel mai bun

Ştiam că e fragil 
şi, tocmai de ace-
ea, nu-mi puteam 
imagina că va 

muri. Câteodată, îl opream de la micile 
excese care i-ar fi putut face rău. Între 
24 noiembrie şi 4 decembrie 2008, am 
fost zi de zi împreună la Brad, la Orăştie, 
Simeria, Geoagiu şi la Alba Iulia, după 
ce participasem împreună la „Cenaclul 
Flacăra”, la Polivalenta din Bucureşti. Le 
cerusem chelnerilor, la Geoagiu, unde era 
cazat, să nu-i dea, în niciun caz, băutură. 
Grigore cerea o pălincuţă. l se răspundea 
că nu se găseşte. El se monta. Şi le ară-
ta că pălincuţă e acolo, în raft. Şi era şi 
whiskey. Dar eu îi făcusem să conştienti-
zeze că inima lui Grigore trebuie apăra-
tă. Şi, surâzând, el mă pâra publicului că 
nu-i las pe oameni să-i dea o pălincuţă. 
După care, pleca ochii şi înţelegea că eu 
îi ofeream tot, dar că nu mă puteam face 
complice la niciun rău care-l privea.

Cu ajutorul unui mare şi serios prie-
ten, Viorel Bălăbănescu, Vieru plecase în 
Ardeal, ca să mă însoţească şi să mă ajute 
în campania electorală, cu o maşină pre-
văzută cu pat, ca să se poată odihni până 
la destinaţie. Atent şi respectuos, şoferul 
Vasile Mazilu a mers cu 50 km/oră, până 
şi pe autostrada spre Piteşti. Grigore a 
dormit tot drumul. Vasile s-a şi speriat la 
un moment dat. În mijlocul artiştilor din 
Cenaclu, pe care-i iubea şi care-l iubeau, 
Grigore întinerea. Se şi copilărea. Ştia 
că Magda Puskas, Octavian Bud, Vasile 
Mardare, Andrei Păunescu, Mădălina 
Amon, Emeric Imre, Valentin Moldovan, 
Walter Ghicolescu îl protejam şi-i săream 
în ajutor, în orice moment avea el nevo-
ie, iar publicul – de peste tot, din Ardeal 
– îl iubea fără nicio reţinere. Şi Grigore 
simţea căldura ardelenilor care iubeau în 
Vieru, nu numai poezia, ci şi Basarabia. 
Şi unitatea naţională. România Mare.

Şi, iată, imediat după ziua lui 
Eminescu, la orele 9 şi jumătate diminea-
ţa, un telefon de la marele dăruit al ga-
zetăriei româneşti, Mihai Sultana Vicol 
din Suceava, aflat la Chişinău, mă anunţă 
că Grigore Vieru a suferit azi-noapte un 
accident groaznic, la câţiva Kilometri 
de Chişinău, întorcându-se de la Cahul, 
unde fusese la sărbătoarea naşterii lui 
Eminescu. Şi mi-a mai mărturisit, plân-
gând, Vicol că Vieru e în comă, cu inima 

lovită, cu plămânii loviţi, cu pieptul zdro-
bit, cu rinichii blocaţi şi fără cunoştinţă.

Din acel moment, am început şi eu 
bătălia pentru viaţa lui Grigore. Am tele-
fonat la doctorul Arafat, la minister. Am 
luat legătura cu academicianul Gheorghe 
Ghidirim, medicul care se ocupa direct 
de neaşteptatul pacient, l-am scris un 
S.M.S. lui Cristian Diaconescu, ministrul 
de externe, aflat în şedinţă de guvern, să-i 
cer (şi lui) ca o echipă de medici români 
să meargă de urgenţă la Chişinău. Faptul 
s-a şi rea-lizat. Cu dificultate, dar a doua 
zi, delegaţia în frunte cu admirabilul şi 
căuzaşul dr. Arafat a fost – spre seară – la 
patul comei lui Vieru. Speranţe puţine! Şi 
Grigore n-a mai rezistat.

Marele nostru prieten nu şi-a mai 
revenit, în ciuda tutu-ror eforturilor me-
dicilor. A avut o ultimă tresărire de via-
ţă sâmbătă spre duminică, profesorul 
Ghidirim ne-a dat un pic de speranţă, dar 
puţin după miezul nopţii de 17 spre 18 ia-
nuarie Grigore Vieru a murit. Realitatea 
TV m-a sunat la 6 dimineaţa şi am hoho-
tit la telefon primul plâns definitiv pentru 
cel plecat din viaţă.

Nu mai fusesem la Chişinău în ultimii 
ani. Atmosfera duşmănoasă, creată de 
oficiosul bolşevic, „Moldova suve-rană” 
şi de alte publicaţii antiromâneşti, împo-
triva mea (ca şi a altor scriitori români), 
ameninţările pe care le-am primit, de-a 
lungul vremii, neputinţa mea de a parti-
cipa la înmormântări mă făceau să cred 
că nu voi putea merge la înmormântarea 

lui Grigore.
Şi totuşi, ai mei, marcaţi şi ei de ceea 

ce mi se putea întâmpla, au fost de părere 
că n-am cum să lipsesc de la Chişinău, în 
ziua definitivei plecări a fratelui meu. Şi 
am luat-o către Prut, târziu, aproape de 
seară, împreună cu soţia mea, Carmen, 
într-o maşină condusă de fostul compani-
on al lui Grigore în Ardeal, Vasile Mazilu. 
La graniţa Albiţa-Leuşeni mă aşteptau, 
fără să ştie unul de altul, doi basarabeni: 
de-putatul de opoziţie Vasile Grozavu, un 
mare suflet, un irepetabil prieten, şi loan 
Caliniuc, de asemenea prieten va-loros, 
adus la mine-n casă de Vasile Şoimaru, 
autorul senzaţionalei cărţi Români de 
dincolo de graniţele României de azi. 
Aceşti prieteni mi-au protejat din faţă şi 
din spate, maşina.

La graniţă, n-am avut nicio problemă, 
de această dată. Prietenii mei m-au con-
dus, fără să mă avertizeze, la locul acci-
dentului, un postament de beton aşezat 
puţin mai la stânga şoselei şi care poartă 
nu ştiu ce reclamă. Incredibil! Nu se va 
putea niciodată înţelege de ce s-a petre-
cut nenorocirea. Oricât ar fi de aiurea 
pus, acolo unde stă semeţ şi indiferent, 
şi astăzi, bloculeţul de beton nu poate fi 
cauza nenorocirii. Să fi fost ceaţă? Nu 
ştiu şi nu-nţeleg. În orice caz, nu pot ieşi 
din maşină. Merge acolo Carmen, însoţi-
torii mei luaseră flori şi le-au pus lângă 
cele două coroane aflate acolo. Mai sunt 
puţini kilometri până la Chişinău. Am 
transpirat tot. Oprim şi, în aerul rece, mă 
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schimb.
Trebuie să mergem la biserică, la Grigore. Ne aşteaptă 

acolo soţia lui, Raisa, văduva lui. Mă târăsc printre oamenii 
prezenţi acolo, cu lumânări în mâini, ca să fiu mai aproape 
de poet. Parcă e un coşmar. Liniştea dă şi ea paloare feţei ce-
lui depus aici, nemişcat, îndrăznesc să-l privesc. E pomădat 
şi doarme. Nu e îmbrăcat în negru. Raisa îmi şopteşte că nu-i 
plăcea lui această culoare. Ştia de ce mi-e cu neputinţă să re-
zist acestei întâlniri, pe care n-o programasem, cu Grigore. 
Picioarele îmi sunt grele. Vasile Grozavu îmi sprijină mâna. 
Nici Carmen nu e sigură că voi putea merge singur spre ieşire, 
ies din biserică aproape leşinat Mergem spre Hotelul Codru, 
unde – în hol – mai stăm cu Vasile, după ce luasem un som-
nifer. Beau apă multă. Sun la Bucureşti, la Ana, care a aţipit. 
O rog pe Violina să-i spună că am căutat-o şi că am ajuns la 
hotel. Violina a făcut cele mai multe poze cu Vieru şi cu mine, 
în aceşti ultimi ani. Îi cer să le caute, pentru revistă. Răspunde 
şi Ana, la telefon, trezindu-se parcă la un semnal interior.

Noaptea – cele trei-patru ore de încercare de a dormi – îl 
visez pe Grigore şi avem convorbiri îndelungate. Mă trezesc, 
în vis, cu d-na Roxana Niculescu, de la Realitatea TV, şi-l 
rog pe Mihai Gâdea, de la Antena 3, să mă sune mai târziu. 
Carmen mă strigă. Mă trezesc şi mai obosit. Zeci şi zeci de 
mii de români se află în faţa clădirii unde a fost depus sicriul. 
Televiziunea Moldova l îl omagiază pe Vieru. Acum, toţi ni-l 
amintim. Totuşi, aud că la Bucureşti nu se transmite aproa-
pe nimic, din toată această ceremonie, în care e vorba despre 
Vieru şi despre poporul român din Basarabia care se regăseşte, 
curat şi solidar, la moartea lui Vieru.

La cimitir, alţi oameni. Tăcere adâncă. Nu ne salutăm unii 
cu alţii, îi reîntâlnesc la intrare pe preşedintele Mircea Snegur 
şi pe preşedintele Petru Lucinschi. Vasile, dragul de el, nu ştia 
că eu şi Snegur fusesem ca fraţii. Nici relaţiile cu Lucinschi nu 
sunt rele. Deloc rele. Ne îmbrăţişasem şi lăcrimasem, la primii 
paşi în Cimitirul Central, care nu e armenesc, aşa cum credeau 
înciudaţi nişte bucureşteni, ci e pe strada Armenească.

Lucinschi se reazemă de gardul unui mormânt din calea 
noastră şi pune capul în pământ. „Aici, e înmormântată soţia 
lui” îmi şopteşte Snegur. Ne aşezăm undeva lateral, în stânga 
spaţiului trasat pentru mitingul oficial de doliu. Mi se face rău. 
Trebuie să mă aşez. Carmen şi un preot îmi fac rost de un ţol, 
să-l pun pe banca umedă din apropiere. Un oficial se apropie 
de mine şi mă invită în spaţiul unde se află oficialii. Din pă-
cate, cei doi foşti preşedinţi rămân aici, într-o margine oricum 
nemeritată. Ei n-au avut relaţii de duşmănie cu Vieru. De ce li 
se aduce acest afront?

Mi-e din ce în ce mai greu să-l contemplu pe iubitul meu 

frate, parcă zăvorât în sicriu. Raisa şi cei doi fii păstrează 
aceeaşi tăcere, ca şi preoţii din jurul sicriului. Se şi ia cu-
vântul. Polemica de fond, declanşată de spusele mele, ale lui 
Strâmbeanu şi V. Matei – este dacă oficialităţile de la Chişinău 
s-au purtat atent sau ostil cu poetul. Exemplele li-derului 
Parlamentului, de altfel un om distins şi rafinat, nu conving. 
Pe Vieru l-au ostracizat şi atacat criminal fundamentaliştii 
bolşevici şi scursurile de dincoace de Prut, ajunse acolo ca să 
trădeze şi să murdărească. Ziua de doliu naţio-nal declarată la 
Chişinău e un fapt remarcabil şi firesc, de care oficialii de la 
Bucureşti nu s-au învrednicit, spre ruşinea lor.

În schimb, Ministrul Culturii, T. Paleologu, anunţă că 
preşedintele Băsescu l-a decorat post-mortem cu “Steaua 
României”, la rangul de Mare Cruce, pe Grigore Vieru. Nu 
se putea petrece acest gest când Grigore trăia? Nu vă amin-
tiţi, domnule preşedinte T. Băsescu, de câte ori v-am cerut să-l 
cinstim şi să-l apărăm, aşa cum se cuvine, pe Vieru, atâta timp 
cât el este viu? Cereţi declaraţiile mele politice din Senatul 
României şi încercaţi să judecaţi cu obiectivitate. N-ar fi cazul 
să vă purtaţi nobil cu valorile, chiar dacă nu vă convin politic? 
Nu cumva aţi ajuns captivul propriilor dvs. sfătuitori? În nu-
mele bunei noastre relaţii din trecut, vă sfătuiesc să vă scutu-
raţi de orice subiectivism şi să eliminaţi orice urmă de otravă 
din fiinţa dumneavoastră. Nu e păcat ca Steaua României să 
ajungă la Vieru abia când el se pregătea să plece în cimitirul 
de la Chişinău?

Pierdeaţi ceva, dacă aţi fi câştigat acest merit în faţa isto-
riei? Observaţi şi dumneavoastră că sărbătoarea pe care pre-
şedintele Ion Iliescu, la sfatul unor oameni ca mine, i-a orga-
nizat-o lui Vieru la Cotroceni, în 1995, când poetul împlinea 
60 de ani, a rămas în istorie. Iliescu a avut anvergură în astfel 
de ocazii. De ce să nu continuaţi acest fel de a privi cultura şi 
valorile?

Nu pot să mă apropii de mormântul proaspăt al celui mai 
bun dintre noi. Totuşi, e prea mult. O iau pe o cale discretă, 
printre cruci, spre o altă ieşire, însoţit de Carmen, de Vasile şi 
de doi preoţi care se tem să nu alunec pe porţiunile de gheaţă 
dintre cruci. Sunt nume diverse, multe româneşti, pe aceste 
cruci, unele nume scrise cu litere latine, altele chiri-lice, în 
funcţie de etapa istorică în care s-au petrecut morţile. La ieşi-
re, un securist ne atrage atenţia să ne mişcăm, că „vine dom’ 
preşedinte”. ÎI întreb pe Vasile: care preşedinte, Voronin? Nu, 
Lupu. Într-adevăr, omul înalt şi atent cu noi, şi la cimitir, şi 
aici, în stradă, Marian Lupu, îmi spune că ne vedem la masa 
de doliu, organizată de guvern, şi mai vorbim. Dar nu mă pot 
duce la această masă.

Datoria mea era să-l văd, în această ocazie, pe prietenul 
meu, să-l salut şi să înţeleg de ce nu-mi răspunde. Mai rămân 
cu doi buni prieteni la Chişinău, organizând noi o mică poma-
nă pentru cel plecat. Raisa mă caută la telefon, Îi spun că nu 
pot merge la masa aceea, nu pentru că nu l-aş fi iubit şi nu l-aş 
iubi pe Grigore, ci pentru a nu fi alături de organizatorii – ori-
cum întârziaţi şi, unii dintre ei, uzurpatori – ai unei pomeni pe 
care atitudinea lor şi a celor ca ei a apropiat-o tragic.

Pe drumul de noapte spre Bucureşti, e din ce în ce mai 
multă ceaţă. Ca un plâns universal înăbuşit. Doamne, o-dih-
neşte-l pe Poet! Şi dă-ne puterea de a ni-l aminti, în toate ale 
sale, pe care le ştim şi n-avem dreptul să nu le mărtu-risim. 
Pentru dreapta cinstire, în veacul veacurilor, a celui mai bun 
dintre noi!



Literaria Nr. 11 – noiembrie 2010 33

“Ce-i pe-acolo? Ce-i nou?” sunt în-
tre bările cu care Adrian Păunescu îşi 
începea aproape toate telefoanele pe 
care ni le dădea nouă, celor care îi eram 
familie, casă, redacţie, Cenaclu, viaţa 
sa, adică, în care munca şi existenţa i 
s-au confundat. Ştiam că, dacă legile 
pământului nu se vor da pes te cap, va 
veni un moment în care ne va fi dor 
de aceste întrebări care ne-au ocupat 
viaţa până la supraplin, dar care ne-au 
obligat să învăţăm, de mici, pe unde s-o 
luăm, ca să-i putem răspunde. Ca să ne 
putem răspunde. Nu mă simt părăsit de 
responsabilita tea de-a continua să văd şi 
să înţeleg ce-i pe-aici, deşi, cap de linie 
al familiei ajungând, cine mă mai poate 
lua la rost? Mai ales că tatăl meu, tatăl 
nostru, nu mai are ochii deschişi cu care 
să-şi răspundă, mâna caldă cu care să 
scrie, vocea cu care să acopere spaţiul 
ţării, pe care o gelozesc, pentru că nu la 
familie, nu la el însuşi, nu la opera sa, ci 
la România s-a gândit, când mi-a dictat, 
pe patul de spital, ultimele cuvinte ale 
ultimei sale poe zii: “... Şi ţării mele, 
minima drep tate!”.

Ce să fie pe-aici, tată? În primul rând 
că mă apucă frigul când mă gândesc că 
“pe-acolo” nu-ţi mai poate fi “pe-aici”. 
În al doilea rând sunt toate ce lelalte. S-au 
întâmplat multe, care pot încăpea într-o 

viaţă, de când am vor bit ultima oară, 
în primele minute ale lui 3 noiembrie 
2010, atunci când, ieşind eu de la radio 
şi văzând că nu mă suni, ca întodeauna, 
ca să mă întrebi “Treci pe-aici?”, te-am 
sunat eu la spital: 021-5992300: “Spitalul 
de Urgenţă Floreasca? La Cardiologie, 
vă rog, CCV 107”. A răspuns Carmen, 
agitată, am întrebat-o dacă dormi, mi-a 
spus că nu, apoi ai luat receptorul. Nu 
am vorbit mult. Pentru prima dată, în 
miile noastre de convorbiri, nu ai fost 
nici puternic, nici slăbit, nici fericit, 
nici nervos, ci ai avut în glas o detaşare 
de entuziasmul cu care acopereai orice 
dialog. Apatia pe care ţi-am auzit-o în 
glas, sentimentul că nu mai simţi nici un 
orizont m-au făcut să mă aşez mai bine 
în scaunul maşinii, parcate în faţa intrării 
principale de la Radio România. Ţi-am 
spus că oamenii ţi-au scris mesaje că te 
iubesc şi te vor sănătos, că am difuzat 
cântece care-ţi plac şi poe zia “De la un 
cardiac, cordial”, pe care mi-o dictaseşi 
şi o înregistraserăm la 31 octombrie 
2010, punându-ţi reportofonul pe pernă. 
Ai încercat să te bucuri şi să nu mă 
jigneşti dacă mi-ai fi arătat că suferinţa 
îţi e prea mare ca să te mai facă fericit 
asemenea veşti. Mi-ai mulţumit, eu ţi-
am mulţumit, apoi, vrând, poate, să-mi 
spui “Doamne-ajută!”, cred că ai spus 
fără voie “Doamne fereşte!”. Şi uite că 
şi aici ai avut dreptate. Peste patru ore, 
inima ţi s-a oprit pentru prima dată. 
Doctorul Şerban Brădişteanu şi echi pa 
sa au reuşit să ţi-o repornească, pentru 
20 de minute, abia pe la 8 di mineaţa şi, 
de la 10 dimineaţa încolo, pentru încă 
alte pe rioade, până la 5 noiembrie 2010 
la ora 7 dimineaţa, când am înţeles cu 
toţii că s-a oprit de tot. Poate că ştii 
toate astea, dar îmi fac datoria să ţi le 
mai spun o dată. N-o s-o iau cronologic, 
nicidecum logic, în răspunsul meu, de-
aici încolo, pentru că, pe-aici, nimic nu e 
logic, după cum ştii. Dacă normalitatea 
ar fi fost starea de fond a lumii în care 
te-ai aflat, timp de 67 de ani şi câteva 
luni, poate că nu te-ai mai fi apucat de 
reparat Pământul.

Ce-i pe-aici? Ai avut dreptate când 

ai spus, de atâtea ori, că-i şi vezi, pe 
unii, trăgând ca hienele din Adrian 
Păunescu. Au făcut-o şi cât ai fost în 
viaţă, o fac şi-acum, dând o dovadă 
cumplită de caracter. Consecvenţa, pe 
la noi, se ilustrează, din păcate, mai 
ales când e vorba de dărâmat valori şi 
de ridicat la putere invidia, ura, jaful, 
dispreţul, injuria şi, în final, firesc, 
şacalismul neabătut sau jelania tardivă. 
Dar aceşti “unii” sunt mult mai puţini 
decât “ceilalţi” care te iubesc şi care au, 
eventual, vina că te-au crezut nemuritor 
şi nu ţi-au dat semnul preţuirii lor, cât ai 
fost viu. În ce mă priveşte, îţi mulţumesc 
că m-ai antrenat, de prin 1978 încoace, 
să fiu pregătit pentru acest moment, în 
care, după ce ai plecat, atâţia se uită la 
mine şi se întreabă ce voi face, dacă voi 
face, cum voi face. Vestea proastă e că 
m-ai lăsat cu ei. Vestea bună e că ştiu ce 
am de făcut.

În rest, pe-aici e cum ştii: Craiova 
noastră iar a fost înfrântă de Di namo, 
în Cupă, în acel meci pe care stabiliseşi 
cu Ana să-l vezi pe viu, de la geamul 
rezervei, care dă spre gazonul din 
şoseaua Ştefan cel Mare. Politica merge 
mai departe: cunoşti prea bine bătălia 
dintre găştile care stau la rând să se 
arunce în mlaştină, de unde să scoată 
prăzile pentru cât mai multe mandate de 
minciună şi hoţie. Doar vremea a fost 
mai omenoasă, întorcând termometrele, 
în plin noiembrie, la 27 de grade, la sta-
rea de la ultimul 20 iulie.

Când ţi-am atins ultima oară şi 
ultimul fruntea şi mâna, înainte să 
închidem sicriul, starea de lacrimi şi 
de disperare mi s-a transformat în stare 
de veghe. Tocmai pentru că nu te-am 
mai auzit spunându-mi ceva, în acel 7 
noiembrie 2010 cumplit şi fa bu  los, trăit 
în Cimitirul Bellu, pe Aleea Scriitorilor, 
la Figura 9, mă simt, de atunci încoace, 
dator să as cult ordinul, rugămintea, 
îndemnul:

“Ocupă-te! La muncă!”.

Andrei PĂUNESCU

Scrisoare deschisă către 
“cel ce repara Pământul”
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Nici marea nu m-a mai primit, săraca, 
De parcă i-aş fi fost un vitreg prune,  
Hei, dragul meu corsar, Dorel Onaca,  
Găseşte-mi, tu, un golf să mă arunc.

Nu vreau decât ieşire-n marea mare,  
De stând să pot tristeţea să mi-o sparg,  

Peşti carnivori să aibă de mâncare,  
Piraţi să-mi pună capul pe catarg.

M-am săturat să fiu, cu lumea, tandru, 
Lumina mamei lui de cod moral.  
Învaţă-mă, prietene-scafandru, 

Cum să mă-ngrop, în fiecare val. 
 

Aseptică, absurdă şi sterilă 
Rămâne existenţa unui sfânt, 

Ci eu, învins de patimă şi milă. 
Convulsia şi patima le cânt.

De zeci şi zeci de ani nu pun pe gura  
Nici băuturi, nici droguri, nici tutun  

Şi toţi stupizii vicioşi mă-njură,  
Mă fac beţiv, isteric şi nebun.

Ei bine, mă decid să trec la fapte, 
Recuperând tot vidul dindărăt,  

Voi sparge stânci în fiecare noapte  

Şi-n fiecare zi o să mă-mbăt.

Deschid bordel şi cârciumă, Dorele.  
Fă-mi rost neapărat de-un eunuc  

Şi dau servici duşmanilor, să spele  
Podelele pe unde-am să mă duc.

Deşi, cu mult mai important ca toate,  
E şcoala suferinţei s-o absolv  

Şi să m-ajuţi c-un pic de libertate,  
Să mă arunc în mare, într-un golf.

Eu nici nu vreau vapoare de elită,  
Nici bărci, pentru amanţi rătăcitori,  
Dar din pădurea lumii, adormită, 
O Arcă a lui Noe să-mi coborî,

Mai am la mine-n piept destul jăratic,  
Să pot în apa rece să mă scald  

Şi-n lacrimile mediului acvatic, 
De tot ce am iubit să-mi fie cald.

Cum nu se joacă marea de-a băltoaca,  
Nici eu de-a viaţa nu pot să mă joc,  
Găseşte-mi tu un golf, Dorel Onaca.  
Doresc de pe pământ s-o iau din loc.

Facilitează-mi evadarea, frate,  
Să pot definitiv pe mări să fug,  

Să-mi facă peştii răpitori dreptate, 
Dac-am trăit şi-am ars aici pe rug.

Tu înţelegi ce silă mi-e de cele  
Ce mi-au distrus viaţa pe uscat? 
Între pământ şi mare, la zăbrele. 

Altar marin, de vină şi păcat.

Tu ai în lume camarazi şi rude,  
Ca să îmbini şi nu ca să dezbini,  

Dar, dacă Dumnezeu te mai aude, 
Durerea mea arunc-o la rechini.

Şi, după nu ştiu câtă rătăcire,  
Spre-a nu mă-ntoarce pe uscat în van,  

Tu să trimiţi la marea mea iubire,  
Scheletul meu să-şi facă talisman.

Acum e, însă, vremea de plecare,  
Dorele, dă scafandrilor un svunc.  
Să-şi vadă fix de treburi, fiecare, 

În golf, pe restul vieţii, să m-arunc. 
 

Nu mă salva că vreau să plec departe.  
Iubirea mea trădată s-o rezolv,  

Şi dă-mi fatalul sprijin pentru moarte,  
Oferă-mi o epavă şi un golf.

Mai dă-mi un golf de sprijin
Adrian PĂUNESCU


