
Album Senat – un proiect controversat, încă multă vreme 

         Am încheiat acţiunea ALBUM SENAT, pentru care mi-am luat atâtea palme şi, 
se pare, pe undeva, pe bună dreptate. Atât eu, cât şi Florin Rotaru, şi dl. George 

Corbu ne-am pus obrazul pentru ca o acţiune pentru care mulţi au avut rezerve să 
iasă într-o formă decentă şi calitativă. În plus, unii dintre noi a trebuit să ne 
detaşăm un pic de nişte convingeri politice şi etice, ca să fie o reală acţiune 

colectivă. 
         Am selectat în total 202 epigrame, de la 40 de autori, făcând o selecţie 
riguroasă, eliminând atât epigrame slabe, cu temă greşită sau pur şi simplu în afara 

ei, cât şi epigrame ori prea pupincuriste, mult prea laudative faţă de materialul 
uman etalat, ori prea agresive. E totuşi un album festiv, nu se putea da chiar cu 
barda. A trebuit să ne stoarcem creierii pentru a putea încropi ceva cât de cât decent 

pentru nişte figuri triste şi absente, am modificat variante pentru mofturoşii care nu 
au gustat pişcături prea contondente pentru sensibilele epiderme senatoriale, astfel 
încât, la final, am trimis un material selectat la sânge, cu sugestii de bun simţ, şi cu 

o selecţie valorică de care să nu ne fie ruşine, pentru ceva care, totuşi, va rămâne şi 
va purta pe copertă şi numele Uniunii noastre. 
         Ei bine, ce a ieşit din tipar este un pic altfel decât am girat noi. În primul rând, 

unul dintre senatori n-a acceptat nicio epigramă făcută de noi şi şi-a făcut el singur 
ceva ce a denumit "epigramă", dar e o culme a autopupatului în dos. Culmea, fost 
Ministru al Culturii!! 

         Apoi, am avut surpriza de a vedea apariţia a celui de-al 41-lea autor, care nu 
a răspuns inițial apelurilor noastre la a coopera, dar a intervenit şi, fără să ne 

consulte, profitând de relaţiile sale apropiate cu coordonatorul lucrării, a scos 
epigrame bune, pentru a se insera el cu catrene mai pe placul "clientului", rezultând 
o culegere cu numai 26 de epigramişti. Au ieşit din schemă nume ca: Janet Nică, 

Vasile Larco, Viorel Vrânceanu, Maria Chirtoacă, Eugen Albu, Valentin Ursu, Stelică 
Romaniuc, Gavril Moisa, Ica Ungureanu, Gheorghe Şchiop, Sever Purcia, Al Jivan, 
cărora le mulţumesc şi le cer eu iertare că nu apar în albumul final. 

         Dl. Robert Cazanciuc, Preşedintele Senatului, căruia nu prea am ce să-i 
reproşez, şi-a urmărit interesul şi le-a satisfăcut orgoliile colegilor săi, dar şi-a ţinut 
promisiunea şi ne-a trimis 12 exemplare printate, pe care am să le expediez către 

cenaclurile care au furnizat materiale apărute: Cluj Napoca, Constanţa, Galaţi, Iaşi- 
Vajoga, Ploieşti, Sibiu, Buzău, Timişoara, Craiova şi unul ptr. Grigore Chitul, la 
Bistriţa.Unul l-a reţinut dl. Corbu şi unul eu. Pentru toţi ceilalţi, am trimis prin 

WeTransfer varianta pdf . 
         Până la urmă, avem totuşi, o mărturie a activităţii UER la nivel înalt, o carte 
frumos făcută, care va rămâne în timp. Sigur, asupra epigramelor apărute încă sunt 

discuţii. Unii zic că sunt prea “blânde”, alţii, dimpotrivă, că am fost prea duri. 
Depinde de percepţia fiecăruia şi de afinităţile politice. Dar ce am avut sub lupă are 
zvâc, are bun simţ şi cine cunoaşte, vede şi doza de umor necesară. Şi asta e 

marele câştig. Uniunea EPIGRAMIȘTILOR a fost solicitată să participe la un proiect 
important şi i s-a cerut părerea. Nu e puţin. 
         Ca o consolare, ne gândim să adunăm toate materialele primite şi să 

concepem în anul viitor, o antologie a epigramei politice, cu "dedicaţii" adevărate de 
data asta, pentru toţi oamenii noştri politici, de toate culorile. Materialul actual poate 
constitui un punct de plecare. 

 
         Laurenţiu Ghiţă 

 


