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Nae BUNDURI (N.Bun): - 
Domnule Moldovan, toată lumea 
(bună) ştie că aţi fost Primar trei 
mandate în comuna Mănăstirea 
Humorului din judeţul Suceava, că 
sunteţi un emerit Profesor, că mai 
sunteţi un foarte bun poet, epigramist 
şi nu în ultimul rând, un răsfăţat 
al genului feminin, iar prietenii vă 
spun Neluţu. Voi începe cu înalta 
funcţie de Primar. Cum aţi fost văzut 
de către cetăţenii comunei? De câte 
ori aţi fi  vrut să renunţaţi la această 
„meserie” sau aţi regretat măcar că 
aţi îmbrăţişat-o? Cât de sărac este 
un primar? Veţi reveni în funcţia 
administrativă? Iată patru întrebări 
dintr-un foc.

Constantin MOLDOVAN 
(CM): -Bună ziua! Daţi-mi voie, 
mai întâi, să-i salut pe toţi cei care 
formează echipa ,,Lumea epigramei”, 
precum şi pe cei care vă citesc şi 
vă apreciază.şPrenumele meu este 
Constantin,  prietenii îmi spun Nelu, 
iar Neluţu sunt numai pentru doamne 
şi domnişoare. Într-adevăr, am avut 
onoarea să fi u primarul comunei 
Mănăstirea Humorului, cel mai 
frumos loc din lume - fi e numai şi 
pentru faptul că înseamnă ,,acasă” 

- ţinut binecuvântat de Dumnezeu 
pe care îl port în sufl et oriunde 
m-ar conduce paşii în această viaţă. 
Întrebarea care se referă la cum am 
fost văzut de către cetăţeni nu poate 
să aibă un răspuns din partea mea, 
însă vă pot spune, în schimb, că am 
făcut tot ceea ce mi-a stat în putinţă 
pentru a spori prestigiul acestui colţ 
de rai bucovinean şi pentru a lăsa, pe 
oriunde am trecut, acel aşa numit loc 
de bună ziua. În altă ordine de idei, 
nu doar că m-am gândit să renunţ, ci 
chiar am făcut acest lucru atunci când 
- după primul mandat - nu am mai 
candidat. Sunt o persoană obişnuită, 
cu principii, cea mai mare bogăţie a 
mea fi ind familia. Mă mândresc tare 
cu Gabriel - Leonte, băiatul meu, 
proaspăt absolvent de automatică şi 
calculatoare la Cluj, căruia îi doresc 
să aibă parte de realizări frumoase 
şi să ducă mai departe, cu mândrie 
şi demnitate, numele Moldovan. În 
ceea ce priveşte întrebarea legată 
de o eventuală revenire pe plan 
administativ sau politic - deşi se 
afi rmă că niciodată nu este  bine să 
zici ,,niciodată” - pot spune un ,,nu” 
hotărât din câteva motive foarte bine 
întemeiate.

 ~~~~~~~~~~~~ INTERVIU ~~~~~~~~~~~~
Interviu acordat de către domnul epigramist-primar
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N.Bun:-Şi dacă tot am început cu 
funcţia de primar, vă pun şi o întrebare 
incomodă: S-a îndrăgostit vreo 
concetăţeancă de dumneavoastră? 
Aici nu se admite eschivă. Da sau 
Nu!?

CM:- Sunteţi mult prea categoric, 
dar chiar nu ştiu să răspund la această 
întrebare.

Totuşi, pot recunoaşte că sunt 
îndrăgostit eu de una: soţia mea 
Loredana!

N.Bun: -După cum vă spune 
numele şi adresa din buletin, sunteţi 
moldovean. Aveţi un complex din 
asta sau chiar o mândrie?!

CM:- Complex?! Nici vorbă 
de aşa ceva. Sunt moldovean şi mă 
mândresc cu asta, 

cu atât mai mult cu cât trăiesc 
în acea parte a Moldovei cunoscută 
sub numele de Bucovina, o regiune 
cu totul specială pentru mine şi nu 
numai.

N.Bun: -Privind epigrama, au 
moldovenii ceva în plus şi dacă DA, 
pe ce vă bazați?

CM: - Domnule Bunduri, nu 
voi pica în această capcană întinsă, 
recunosc, cu dibăcie.

Românii sunt talentaţi şi dotaţi cu 
un ascuţit simţ al umorului, oriunde 
s-ar afl a, iar diferențierile care se fac 
nu ţin de apartenenţa la o regiune sau 
alta, ci de inspiraţia de moment şi de 
talentul cu care au fost înzestraţi de 
către...ursitoare.

N.Bun:-Voi trece brusc la 
„pertu” şi te întreb cum, când şi în ce 
împrejurări ai scris prima epigramă? 
Eventual dacă ţi-o aminteşti.

CM: -Prima epigramă am scris-o 
acum vreo 10-11 ani pentru concursul 
,,Pe aripi de dor domnesc” de la 
Domneşti - Argeş, tema fi ind ,,Lumea 
satului românesc” şi - spre marea mea 
surpriză - am luat Premiul I, la prima 
participare aşadar, cu grupajul trimis 
acolo.

Iată epigrama respectivă: CU 
SAPA:Muncii nu îi duce dorul,-Stă la 
crâşmă şi bea vin;-Nu şi-a mai săpat 
ogorul,-Dar îl “sapă”... pe vecin!

N.Bun: -Spune-mi, te rog, 
ce părere ai despre mişcarea 
epigramatică din România şi aici aş 
vrea să insişti asupra concursurilor 
epigramatice, corectitudinea acestora 
şi ce propuneri ai pe viitor.

CM: -  Avem epigramişti foarte 
talentaţi, dar fi indcă m-ai întrebat 
despre concursuri nu pot să nu-
mi exprim speranţa într-o revenire 
la normalitate. Normalitate care, 
după părerea mea, înseamnă să fi e 
promovată corectitudinea şi să nu 
mai fi e făcute premieri după simpatii 
-  declarate sau nu - după vechi 
tovărăşii sau după alte criterii care 
nu au nicio legătură cu valoarea 
şi cu bunul simţ. Dacă nu se va 
întâmpla aşa, ne putem apuca de săpat 
morminte pentru gânduri frumoase şi 
va fi  tot aşa cum a fost şi - încă - mai 
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este:adică nu...ca-n poveste!
N.Bun:-Ştim cu toţii că între 

epigramişti au existat şi există dispute, 
uneori paşnice, care au stârnit deliciul 
consumatorilor de epigramă. Ştim că 
ai astfel de „prieteni”. Poţi reda aici 
câteva întâmplări hazlii din decursul 
anilor în care ai activat? Poţi da şi 
nume, repercusiunile le suport eu!

CM: -De-a lungul timpului am 
participat, desigur, la tot felul de 
astfel de dispute.

Cel mai des m-am ,,contrat” pe 
facebook cu prietenii Florin Rotaru, 
Petrică Garda (un tip care...promite!), 
Ananie Gagniuc, Ion Diviza, Grigore 
Cotul, Nae Bunduri - pe ăsta nu-l 
ştii, uneori participând alături de noi 
- după puterile sale, bineînţeles - şi 
Sorin Poclitaru.  

N.Bun:-Se spune că epigramiştii 
nu sunt băutori de lapte. Aici poţi 
dezvolta răspunsul.

CM: -  Păi, ce-aş putea spune?! 
Ar fi , cumva, lipsit de politeţe să mă 
apuc a vorbi despre funie în casa 
spânzuratului, cunoşti expresia şi - de 
asemenea - ştii la ce mă refer. Aşa că 
aşteptăm o lucrare pe această temă, 
domnule reporter.

N.Bun:-Acum o întrebare cu 
cod roşu: Ce părere ai despre actuala 
conducere a UER şi pe cine vezi în 

fruntea ei într-un viitor oarecare?
CM: - Personal, în timp, am 

avut o relaţie destul de bună cu cei 
din conducerea UER. Unii au venit 
mai des, alţii mai rar spre deloc la 
noi în Bucovina, la Humor, unde se 
organizează - zic eu - unul dintre 
cele mai prestigioase Festivaluri 
Internaţionale de Grafi că Satirică şi 
Literatură Umoristică: ,,Umor la...
Gura Humorului”, dar una peste alta 
am acordat, întotdeauna, respect şi 
am fost, la rândul meu, respectat.

N.Bun:- În fi nal aş vrea să ne 
spui câteva cuvinte despre Revista 
LUMEA EPIGRAMEI. 

Şi de bine, şi de rău.
CM: -  Numai de bine, clar. Nu-

ţi poţi permite să vorbeşti de rău o 
revistă ai cărei şefi  te plătesc regeşte 
pentru ca să accepţi publicarea unui 
interviu cu tine în paginile sale. O 
publicaţie excelentă, care contribuie 
din plin la promovarea imaginii 
epigramei şi a celor care o slujesc cu 
dedicaţie.Felicitări şi succes!

N.Bun: Îţi mulţumesc şi sper să 
dai un vin bun atunci când ne vom 
reîntâlni.

CM:- Îţi mulţumesc, la rându-
mi, recunoscând că am un vin grozav, 
ediţie limitată,  care - totuşi - se poate 
consuma fără măsură. 


