
Cu Hanganu, la Măcin 

         Acum vreo câțiva ani, iacătă! Festival de epigramă la Măcin! Organizator, 
iacătă! Săndel Hanganu de la Brăila, cu cenacliștii lui Mihai Frunză cu tot. 

        Mă sună Săndel, într-o zi , tocmai în fundul grădinii, la Somova, unde eram: - 
Hai, salut, zice, uite, Festival de epigramă la Măcin, teme ușoare, zice, din zonă: 
Baltă. Pește, lalala, lalala. 

–Mă, zic eu, dar eu sunt bolnav, coloana, junghiul, șoldul... 
– Hai, că ai timp să te mai gândești : te sun mâine! 
        Mă sună! Pe Săndel Hanganu îl cunosc de mult timp, un tip simpatic, natural, 

haios. 
– Te-ai gândit ? 
– Nu, Sandule, nu pot. 

– Hai, mă, zice, tu ești de-al casei, nu se poate să nu participi. 
- Da, dar sunt bolnav: coloana, operația, junghiul… 
- N-ai nici una la temă ? 

- Nu, mă ! 
–Una, două. 
- Să caut. 

– Hai, că ai timp, te sun mâine! 
        A doua zi, sună iar Sandu în fundul grădinii, la Somova. 
-- Ai găsit? 

-Nu. Simțeam cum Sandu se impacientează. 
– Uite ce, zice, ți le fac eu ! Ce zici? 

–Păi, ce să zic, dacă mi le faci tu, particip! Îl vedeam pe Sandu, la capătul celălalt 
răsuflând obosit ca un tren cu aburi, ridicându-și privirea spre cer și înjurându¬-mă 
prietenește. 

        * 
        Am fost acolo, am luat Mențiune… Mențiune!! Și-a bătut joc de mine! Săndel a 
făcut epigramele, Săndel a fost în juriu, Săndel mi-a dat Mențiune. A insistat atât, ca 

să mă umilească. Mențiune!!! Am luat diploma și plicul și am plecat cu gândul să mă 
reabilitez anul următor. 
        La ediția următoare, am luat premiul II cu epigramele mele. Am luat diploma și 

m-am retras discret. Eram satisfăcut. La fel ca Săndel care s-a retras discret cu 
plicul. 
 

                 * 
 
        Am uitat să vă spun că, la o întâlnire ulterioară, am stabilit cu Săndel ca el să 

se facă politician, iar eu să-i fac programul de lucru. 
 
                                  Mihai Moleșag 

 


