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LUI MIHAI HAIVAS - IAŞI 

     Autoarul volumului „Tangoul poantelor în pas de vals” - 2009 
 
         „Tangoul poantelor” e-n carte, 
         De piruete-s ameţit; 
         „În pas de vals”, de-aflam în parte, 
         Precis m-aş fi dezmeticit... 

                 Ioan Şiman 
 
                   Argumentul este fals, 
                   Dacă te luăm în seamă: 
                   Joci tangou şi zici că-i vals 
                   Şi socoţi că-i epigramă. 
                                     Romulus Filip 
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valori" pentru demnitari. Au fost aleşi... şi au fost alese… prin aceste 
"metode"…….  

Ultima salvare, care eu nu cred că va fi ultima, este taxa pe 
BRICHETĂ. Spuneam că nu cred că este ultima deoarece încă nu s-a pus 
taxa pe scobitori şi hârtia igenică. 

Şi ca să ne putem bucura pe loc de această trecere dintre ani, s-a 
ajuns că şi timpul îşi face de cap în dauna celor care sunt sinistraţi, îngheţaţi 
pe şosele sau în alte locuri neprotejate. 

Toma G. Rocneanu 
 
Redacţionale  
          * Mulţumim pentru aprecierile la volumul Tolba cu ţepi domnilor: V. 
Larco –Iaşi, G. Petrone –Iaşi, M. Sălcuţan –Buzău, Coenel Rodean –Sibiu, 
N. Valentin –Bucureşti şi celor care şi-au exprimat părerea în Graiul 
Maramureşului, Informaţia zilei Baia Mare şi Intercultural Sibiu. 
          * S-au primit pe adresa Clubului „Spinul” revistele Acus /2010 – Sibiu, 
Booklook – Iaşi, Cugetul 9/2010 – Craiova, AG pe rime 21/2009 – Piteşti, Codul 
lui Eugen al lui Eugen Deutsch din Iaşi, Revista INTERCUTURAL 4/2009 din 
Iaşi, şi următoarele volume: Cu pegasul printre epigramişti de Jean Găbudean 
Rivalet, Tg. Mureş; Tangoul poantelor în pas de vals de Mihai Haivas, Iaşi, 
Epigrame de Ionuţ Daniel Ţucă. Mulţumim autorilor şi redactorilor de reviste 
pentru amabilitatea de care au dat dovadă. 

          *.Salutăm între noii colaboratori ai revistei pe Gh. 
Culicovschi din Buzău, Mihai Haivas din Iaşi, Ionuţ 
Daniel Ţucă din Constanţa, Laurian Ionică din Dolj şi 
Nicolae Valentin din Bucureşti. 
          * Tema concursului pentru revista Spinul nr. 17 este  
„Cea mai scumpă ştiinţă este mai ieftină decât neştiinţa.” 
Termen 15 apr. 2010, data poştei. 
          *Am primit numeroase materiale dintre care le-am 
publicat pe cele mai reuşite şi potrivite specificului 
revistei. Mulţumim tuturor colaboratorilor noştri şi-i 
aşteptăm cu noi creaţii pe care le vom publica  în limita 
spaţiului.  

          * Autorul aforismelor este prof. Jean Găbudean Rivalet din Tg. Mureş. 
         Sănătate şi inspiraţie! pentru toţi colaboratorii şi cititorii noştri. Cu multă 
dragoste. 

Colectivul de redacţie 
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SIMILITUDINI ÎNTRE STRIGĂTURI ŞI EPIGRAME 

 
Se anunţă curăţenia de primăvară. E timpul să tragi aer în piept şi să 

urci în pod. Hibernarea primeşte o palmă în faţă şi începi să-ţi sufleci 
mânecile pentru a cerceta cât mai îndeaproape lucrurile de pretutindeni care 
au căpătat patina timpului. Patefonul vechi din colţ, ziarele îngălbenite ce 
învelesc bibelouri, ceasuri, şfeşnice şi te furişezi spre cufărul suspect 
acoperit cu un imens milieu. Şi poate că vrei puţin mister, tocmai când 
becul funcţionează intermitent. În loc să ai cutezanţa unui conquistador, te 
împrăştii, îţi roteşti ochii sfidător, dar te retragi precum atomii de tungsten 
care se desprind de filamentul becului şi se lipesc de interiorul balonului. 
Dacă perseverenţa ar fi o armă, ea ar arăta ca un ingenios Lock Pick la 
purtător (ustensilă subţire ce deschide orice încuietoare), cu care reuşeşti să 
deschizi cufărul. Apoi, riscând să devii prima persoană care suferă de 
acarofobie, începi să controbăi cu atenţie prin mulţimea de pagini legate cu 
aţă. Singura alternativă de protejare a preţioaselor hârtii, ţinute acum în 
mâinile uşor umede, e să minimalizezi transpiraţia printr-un control asupra 
situaţiei neobişnuite. Ocupi poziţia şezând şi pe măsură ce întorci paginile, 
recunoşti fragmentar unele strigături, proverbe, zicători pe care le-ai auzit 
din gura bunicii. Devine interesant. Praful care se ridică dispersat pare să 
scoată la iveală o spiritualitate neglijată de mundanul tehnologizat în care ne 
petrecem majoritatea timpului.  

Chicoteşti şi realizezi cât de semnificativ e impactul acestor mici 
comori folclorice asupra epigramelor. Oare epigrama sau forma sa incipentă 
îşi are geneza în strigăturile populare? Într-un singur pachet de dimensiuni 
reduse observăm aportul comunităţii, prin dojană, omenie, ironie la adresa 
unor membri ai grupului social care întrec limita bunului simţ sau sfidează 
bunul mers al lucrurilor în cadrul universului relativ închis al satului. O 
mică diferenţă există între epigramă şi strigătură: cea din urmă nu are un 
caracter atât de punitiv, de marginalizare a insului, doar proiectează anumite 
tendinţe interioare lumii, generaţiilor care ajung să le recite automat, poate 
fără participarea raţiunii originare ce stă la baza creaţiei lor. 

Iată strigătura: “Frunză verde arţăraş / Fetele de la oraş / Pot fi albe 
pe la faţă / Şi sunt dezbrăcate-n faţă”, în corespondenţă directă cu epigrama: 
“Cu ochii după dulcinee / Zăresc o fustă şi-mi fac cruce: / Dar, oare, moda 
la femeie / Doar la atâta se reduce?” (Fusta mini mereu la modă, de Viorica 
Găinariu). Cele două atacă statul femeii care îndrăzneşte să se expună,  
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pierzându-şi valorile decenţei promovate de generaţiile precedente. Însă, 
versul final al epigramei te face să revizitezi chestiunile care au dus la acest 
protest împotriva modei populare ori a atitudinii care, în fond, susţine 
ţesătura. 

Altă ţipuritură rostită din vechime cu degetul arătător sună aşa: “Pă 
din gios de ţinţirim / Mărg fetele dohănind, / Sare dracu de pă râpă / Şi le-
aruncă foc în pipă”. Una dintre implicaţiile necuratului în activităţiile 
nocive, practicate exhibiţionist de femeie, e, poate, cauzată de arderea 
focului şi a dorinţei/dependenţei omului de un fapt material. Dar tânguirea 
unui iubit se face auzită în următoarele versuri, unde gestul fumatului e 
considerat o rătăcire situată mai presus de “flacăra” dragostei: “La 
mândruliţa mea pribeagă / O patimă n-o iau în glumă / Eu ard de dorul ce ne 
leagă, / Dar ea… m-afumă” (Fumătoarea, de Ioan Şiman).  

Partenera guralivă disturbă liniştea din jur fiind ţinta unei alte 
strigături: “Nici aceea nu-i aşa, / Numai gura ta cea rea; / Nici acela nu-i 
bărbat / Ce nu stă de ascultat”. Problemele de cuplu sunt sesizate prin 
situaţii de comunicare univocă, care nu duc la niciun rezultat sau la asocieri 
mai puţin fericite pentru una dintre părţi: “Comparaţia-i letală: / Ele 
ciocănesc în “draci” / Una, scoarţa de copaci, / Alta scoarţa cerebrală” 
(Ciocănitoarea şi nevasta, Ioan Fîrte Adi).  

Pe altă pagină recunoşti figura clericului, ipostaza centrală a 
spaţiului rural, al cărui comportament în detrimetul virtuţiilor duce la 
circulaţia unor versuri deloc laudative: “Cîtu-i lumea şi pământu, / Nu-i ca 
popa de flămându / El îngroapă doi, tri morţi / Şi-ţi ie doisprăzece zloţi”. 
Apoi, epigrama: “Tristeţe mare-n cimitir / Cu inima, de jale, frântă / Doar 
popa pentru chilipir / Prea fericit de unul cântă” (Jale, de Romulus Filip) 
într-o caricatură dinamică, fiind binecuvântat nu cu harul divin, ci cu cel al 
tranzacţiei comerciale. În celalalt colţ al spaţului rural e primarul beţiv în 
epigrama: “Iată iarna ca un dar / Ce-l încânta pe primar / Tot ce nu e de 
văzut / Sub zăpadă a căzut” (Bucurie de primar, de Toma G. Rocneanu), 
inspirată de ţipuritura: “Morţii tăi, birău bătrân / Be şi apă, nu tot vin, / Că-i 
sări din birărie / Şi te-or pune sub călcâie”. 

Ca o mică revelaţie incandescentă percepi că strigăturile ascund 
interpretări ale colectivităţii, demonstrate într-un mod care să confirme 
preconcepţiile şi stereotipiile născute din frustrări individuale. 
 

Prof. Raluca Mărginaş 
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Binele la aleşi, răul pentru noi 

 
Avem un guvern care nu-i capabil să facă un singur loc de muncă, 

dar "înfiinţează" un milion de şomeri. 
Domnitorii noştri puneau impozit pe lucruri nepalpabile pe fum, 

pe… Guvernele acestea moderne pun impozitul doar pe lucruri palpabile: 
pe scaune, pe brichete (nu se ştie dacă şi pe arbitri) pe scobitori, pe fostele 
banane şi hârtie igenică. 

România a încercat şi a reuşit să funcţioneze fără guvern un 
trimestru, în anul trecut, în acest an poate încercăm să trăim fără ei şase luni 
şi la anul…poate nu va mai fi necesar guvernul.  

Am văzut şi am trecut de alegerile prezidenţiale care seara ne-au 
oferit un preşedinte, la miezul nopţii doi preşedinţi şi spre dimineaţă să fie 
tot cel reales.  

S-a lucrat pe buget şi s-au făcut fel de fel de speculaţii cu cifrele 
care se materializau în lei în viitorul buget, cifre care pot zdruncina serios 
un om normal. Spunea o doamnă din Ministerul Învăţământului, (că 
celelalte titule primite de acest minister sunt doar pentru a îngroşa salariul 
ministrului), că în actualul buget, se cheltuie lunar pentru un elev 2.800 lei, 
în acelaşi timp avem nu puţini profesori cu salarii infinit mai mici. Ce 
rezultă din acest lucru? 

Ministerul apărării are vreo 70.000 de soldaţi în soldă. Trupele 
speciale care menţin ordinea în ţară (adică păzesc pe demnitari şi statul) au 
acelaş buget ca toată armata. Poate că or fi greşit vorbitorii, dar noi ştiam de 
la Lenin că statul este un organ de represiune, se aşteaptă oare vreo 
revoluţie de avem nevoie de aceste numeroase trupe de intervenţie? Ori 
guvernului îi este frică de guvernaţi? 

S-au eliminat accizele pentru obiectele de lux şi podoabă, de la 
începutul acestui an, dar preţurile la bijuterii nu vor scădea numai la anul. În 
schimb dacă se scumpesc alimentele, în momentul în care se aduce la 
cunoştinţa populaţiei acest lucru, acestea sunt deja cu preţurile majorate. 

Revelionul 2009/2010 a fost unicul revelion în care nici-un român n-
a fost singur. Fiecare a avut martor o coală de hârtie şi un creion cu ajutorul 
cărora calculau ce se mai poate cumpăra din salariile şi pensiile îngheţate la 
nivelul anului 2009 şi majorările la alimente cu 20%, la gaz… la curent… la 
pâine… la servicii la…  

Nepotismul tinde să devină unica lege pentru analiza "criteriilor de  


