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EDIŢIE SPECIALĂ DEDICATĂ CELUI CARE A FOST

CONSTANTIN BUNILĂ
Ultimele apariţii editoriale ce poarta semnătura jurnalistului, salvatorului de vieţi,
poetului, pamfletarului şi omului CONSTANTIN BUNILĂ

Cum vedeţi Motru peste vreo douăzeci de ani?
– Off… aş vrea să-l văd!
Dacă are noroc de acei oameni care pot să facă
ceva în oraş, Motru ar putea fi un fel de „Roza
Vanturilor”, buricul pământului, pentru că aici este
o gură de rai, este grădina Maicii Domnului.
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Îi dedic această primă poezie compusă de mine celui care a fost
CONSTANTIN BUNILĂ, un părinte și un om liber!!!

Noapte de rămas bun!
Iulian Ionescu
Stau și te privesc cum dormi
E somnul tău înconjurat de lacrimi,
Încerc acum, eu să te chem
Să-mi spui încă o dată, ce faci tată!?
Mă’ndrept spre patul din spital, cel rece
Pe care-l încălzești de săptămâni,
Mă chemi să te ridic și să te sprijin
Pentru a putea să simți că încă ești!
Te văd cum îți dorești să fii iar liber
Să poți să mai îmi spui povești
Să faci încă un pas în viață
Să fi alături de noi toți.
Încerc să îmi aduc aminte
Cum mă chemai în dormitor,
Să-mi spui să am grijă de toate
Că tu o să te duci, încet spre RAI!
Eu îți spuneam, mințind, că nu se poate
Să pleci așa devereme dintre noi
Dar tu oftai… și poate
Deja călătoreai pe un alt plai.
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Îmi trimiteai mesaje, mă sunai
Să îmi dictezi un text pentru ziar
În fiecare zi și noapte
Numai la asta te gândeai!
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Îmi tot spuneai de Vali, iubita ta soție
Să am grijă ca totul să fie-n armonie.
Să-i spun eu, Mihaelei să-ți facă’un
nepoțel
De care să te bucuri acolo unde ești.
Iar Oanei, tu să-i spui
Să se gândească bine
Să fie într-un final
Alături de familie.
Mi-ai dat curaj să scriu,
Mi-ai pus un pix în mână
Și m-ai ghidat să fiu
Un scriitor de rimă;
Nu m-am gândit, că poate
Voi reuși să scriu
Într-un târziu în noapte
Plângând și-ntr-un pustiu!

Conform legislației în vigoare răspunderea juridică pentru conținutul articolelor publicate în ziar aparține, dupa caz, persoanei citate
sau agenției de presă/știri care a furnizat informația publicată

O primă poezie, pe care, știu…te simt
Că o citești în lacrimi acolo unde-ai fi,

La fel cum am și scris-o, plângând și în durere
Că nu te am alături cum te-am avut o vreme!
O să-mi rămâi în suflet așa cum eu te știu
Triumfător și demn la fel ca un pandur,
Un om carea-ai iubit tot ce te’nconjoară
Și ai urât tot ce ne omoară!
Nu o să uit, eu niciodată
Cum te-am strigat ultima dată,
Și mi-ai răspuns din somnul ce părea etern
Cu-o lacrimă ce se scurgea așa de lent!
Parcă vroiai să te ridici și să mă ai
La fel cum m-ai avut în acești ani,
Alături și cu inima-mpăcată
Că m-ai iubit de prima dată!
Știu că m-auzeai cum te strigam
Și cum plângeam, stând lângă tine în spital
Și cum ți-am spus, șoptindu-ți la ureche:
Că o să am eu grijă de toate ale tale fete!
Acum mă pregătesc să plec
S-ajung să-ți fac un monument
Un monument pe care’o să scriu:
Al tău Ginere preferat și fiu!
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Ultima baladă
scrisă pe patul de moarte
de către regretatul,
CONSTANTIN BUNILĂ

Vin alegerile’n ţară
Constantin Bunilă

Vin alegerile’n țară
Bucurie’n plină vară
Ies pe străzi alegătorii
Să culeagă consilierii.
Ca pe mari inteligențe
Și pe libere potențe
Unii n-au mai fost aleși
Alții care-s foarte vechi
Rămân pentr-un nou
mandat
După cum au cotizat

Însă Sasul vrea o clasă
De politică aleasă
Care nu va fi coruptă
Dar va fi atat de ruptă
Încât dacă urc-o treaptă
Să apară-o clasă dreaptă

Care poate nu au rost
Însa par așa naivi
Ca să fie proactivi.
Alții buni de dus de nas
Că în țară au rămas
Cichinele. Zagardele
Care-a ras lumea de ele

Fără de corupție
Însa bună de construcție
Care țării să-i priască
Asta-i Ecuația
Ca imaginea săsească.
Ce rezolvă Nația!
Sunt primarii ce n-au
Acesta este un pamflet și trebuie tratat
fost
ca atare!
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CONSTANTIN BUNILĂ păşeşte brutal
de tinereşte în literatura română

Articol publicat în cotidianul Gorjeanul de către Florin Preda-Dochinoiu
07 septembrie 2015

L-am cunoscut pe jurnalistul Constantin
Bunilă ca pe-un adept al sintaxei blânde,
al umorului negru ,,accidental” ilustrat în
pamflete, ca pe un caligraf al evenimentelor şi îmblinzitor de personalităţi
nărăvaşe. A “construit” gazete, a polemizat
şi a fost chiar el subiect al impulsurilor de
senzaţie. O perioadă, mizând pe aventură,
ca pe o reaşezare inedită în cotidian, a fost
“surprins în politică”, având o relaţie de
intimitate abstractă cu “forme deja constituite”. Pe poetul Constantin Bunilă l-am
descoperit în aglomerarea barocă, cu gust
galant de cetate, purtând sfinţi de albastru
în păr (de jurai că ceva îngeresc s-a
întâmplat) şi dioptrii fanteziste, sub care
poţi să întrezăreşti fisurile blâneţei. Purta
sub braţ un caiet de dictando, din care
săreau cuvinte cu obraz subţire, făcând un
zgomot infernal de vers, într-un cuib de
poezie.

Eu sunt prieten cu poetul Constantin
Bunilă, pentru că toţi poeţii sunt “bolnavi
de nemurire”, iar aproape ceresc, pe aceştia “straiele senine” îi fac vizibili şi o clipă
îi ridică pentru a-i proteja.
Astăzi, Constantin Bunilă îşi asumă un
risc inedit de spectaculos şi păşeşte brutal
de tinereşte în LITERATURA ROMÂNĂ.
Neţinând cont de vârstele lirice, de nervul generaţiilor, debutează mângâietor de

târziu cu o plachetă de versuri, frământată
alegoric cu indicii şi deschideri de gest,
păcate şi tentaţii adolescentine de
concept, menită să atragă contagios
atenţia şi să creeze invidii spontane,
perfect umane.

în ambiţii cu logică strălucitoare. Răsfăţat
că “trăieşte măcar într-un vers”, Constantin
Bunilă devine, de azi, “o construcţie” complicată, o “convulsie” de frumos, prin care
vezi cum “cade lumina din moarte spre
vieţi”.

“LA CEAI CU UMBRA”
triumfă sensurile fertile ale
unui manual solemn arhitectural şi trădează ideea de minţire
a morţii, cu “testamente”
înfoiate formal cât, “o poartă
spre singurătate”. Aici este locul de privilegiu unde poetul circulă
în spaţiul său retoric, fără orgolii de
graniţă, cu tupeu graţios şi un sentiment de greaţă originală. Nu are rivali şi are atitudine iritant de rafinată. Poezia sa este o biografie aritmetică,
o multiplicare de discurs, o implicare de
curaj agresiv, capabilă să surprindă sentimente vizibile, să rotească elemente obscure de comunicare în ceremoniale vitale,

7 septembrie, ora 11,30, la Biblioteca
Judeţeană “Christian Tell” Gorj, a fost
lansarea volumului de versuri “LA CEAI
CU UMBRA” al poetului Constantin
Bunilă.
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În veşminte sărbătoreşti
Nicolae Dragoş

Publicist activ, cultivând
de-a lungul multor ani, cu ingeniozitate, o diversitate remarcabilă de formule jurnalistice, materializate „în mii de
texte” – după mărturia sa dintr-un interviu publicat mai întâi
la 30 aprilie 2015 în „Monitorul
de Motru”, şi apoi într-o carte
de interviuri cu personalităţi şi
oameni deosebiţi, care şi-au
legat destinele profesionale de
biografia tânărului oraş Motru
– domnul Constantin Bunilă a
păstrat o atent supravegheată
discreţie în privinţa vocaţiei
sale lirice. Deşi – după ce în
1974 fusese câştigătorul unui
concurs de creaţie literară şi
găzduit în paginile revistelor
„Ramuri” şi „Apărarea Patriei”,
ca să ne limităm doar la
menţionarea acestora – s-ar fi găsit numeroase şi edificatoare argumente în manuscrisele sale, înobilate de metaforele unor
trăiri lirice de acută sensibilitate, mereu
într-o rodnică stare de veghe. Cum aduc,
sunt încredinţat, mărturii elocvente şi poemele cuprinse în volumul de faţă, cu un
titlu frumos, de evidentă sugestivitate, „La
ceai cu umbra”, în buna descendenţă a
poeziei simboliste autohtone. Am reţinut
din cofesiunile făcute autoarei cărţii de interviuri – carte care izbuteşte încă din titlul
ei, „Cu sufletul în palmă”, să rezume
într-o fericită sintagmă gândul ce i-a animat, deopotrivă, pe autoarea interviurilor,
doamna Ana Ionele, ca şi pe intervievaţi
– un principiu nu doar moral, ci şi cu estetice contotaţii, ce pare a surprinde însăşi
viziunea domnului Constantin Bunilă,
privitoare la raţiunea de a fi a unui autor
de versuri, la raporturile acestuia cu gloria
şi cuvântul: „Am crezut că drumul către
glorie ocoleşte cuvântul, însă întotdeauna
cuvântul uneşte mintea cu fapta.”
Un asemenea principiu de existenţă, o
asemenea convingere, în care sunt concentrate atât un crez etic cât şi o posibilă opţiune estetică, ar putea deveni nu doar pentru cei ce cunosc viaţa şi faptele, izbânzile
şi încercările prin care a trecut şi trece
autorul, ci pentru toţi eventualii săi citito-

ri, „o grilă de lectură”, în sprijinul unei
generoase călătorii prin lumea de gânduri
şi aspiraţii, de trăiri la tensiunea unei, cum
deja afirmam, sensibilităţi speciale şi a
unei neocolite sincerităţi, cuprinse în poeziile năzuitoare spre armonii clasice, cum
le atestă, nu odată revelatoriu, „ceaiul” pe
care îşi îngăduie autorul să-l deguste „cu
umbra”, pe îndelete. „Ceai” ale cărui ritualuri de preparare şi ceremonialuri de consum, respectate în funcţie de momentele
atât de diferite şi complexe ale unei vieţi,
vor determina, prin versuri, schimbări miraculoase ale culorilor şi aromelor vieţii,
devenind când dulci, când amare, generând
în fapt o multitudine de prilejuri pentru
meditaţii asupra naturii umane, asupra
raporturilor fiecărui om cu lumea în care
trăieşte, asupra modului de a-ţi traversa
propria realitate şi propria viaţă; aşa cum
se dezvăluie ele în cele patru cicluri ale
acestei mature cărţi de poezie („Jocul de-a
Socrate”, „La ceai cu umbra”, „Întâmplări
din labirint” şi „Versuri din lacrimi”), deşi
cu versuri adunate laolaltă din mai multe
vârste. Şi cum o merită din plin o carte
îndelung gândită şi plenar trăită – vorba
inegalabilului Arghezi, „încet gândită, gingaş cumpănită” – cartea acestui târziu dar
semnificativ debut liric în volum se bucură
de împodobirea cu veşminte sărbătoreşti,
dăruite cu harul rar şi generozitatea priete-

nească a unui mare şi original artist grafician, domnul Florin Preda Dochinoiu. În
inspiratele, expresivele sale viziuni grafice
pot fi identificate, ca într-un splendid album, de ample cuprinsuri imaginative,
posibile interpretări şi noi drumuri spre
sufletul şi ideile, spre înţelegerea combinaţiilor lirice din versurile acestei cărţi.
Versuri întâmpinate şi în postfaţă cu
îndreptăţite şi bine alese exemplificări de
talentatul şi rigurosul poet Alex Gregora;
şi el trăitor în inconfundabilul spaţiu spiritual brâncuşian.
Aşadar, bunule cititor, deschizând şi
întârziind cu folos sufletesc asupra versurilor din această carte, scoasă în lumina
tiparului când pentru autorul ei a bătut ceasul deplinei maturităţi şi al unor profunde
îngândurări, te vei afla – prin bogatul registru liric, prin cultivarea unui clasicizat
simbolism metaforic şi al unui tradiţionalism păzit de vetusteţe – alături de un OM
cu adevărat suflet de poet, care se arată a
fi înţeles poezia ca pe o altă etapă a vieţii,
destinată, din când în când, să învingă timpul, alături de un creator care a vrut să afle
cum pot fi respectate frumuseţea şi
adâncimile cuvintelor, înţelegând că a respecta cuvântul înseamnă a se respecta pe
sine, ca moştenitor al zestrei noastre sacre,
a tuturor: Limba Română.
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În continuare o să vă prezentăm trei poezii din cartea LA CEAI CU UMBRA care m-au marcat și încă mă pun pe
gânduri! Poetul, Constantin Bunilă și-a exprimat prin versuri lucruri care te fac să te gândești că parcă știa că
se va duce!A adus un omagiu lui Brâncuși și ne-a spus că se va duce, știind parcă!
OMAGIU

Ideile le-a infinit în piatră,
Din daltă de Carpați făcu arcuş.
Să auzim în liniștea curată
Cioplind copilul munţilor, Brâncuși.
Ea, piatra, va rămâne un sărut
Al păcii cu-nălțimile albastre,
Zalog de temelie și-nceput
În zborul lin al păsării măiastre,
Va coborî ca o poveste-n Jiu
În graiul clar al formei biruinței
Și-al vieții, ca un vis prin care scriu
Zestrea de dor de cântec a Hobiței.
Un spic de grâu va înfrăți îndată
Ce vom trăi-n tăceri, spre mituri duşi,
Sărutul Miorițelor de piatră
Adânc sculptat în dalta lui Brâncuşi.

ÎNSINGURARE

Prieteni, m-am grăbit prea mult,
Bolnav de timp, când ceasul nu mai doare
Şi am intrat în curba de uitare
Ieşind tangent la ultimul tumult
Strângeţi cureaua! Clipele n-ajung
Rouă şi fluturi să-mpărţiţi în zori,
Şi spuneţi asasinilor de flori
Că-n jurul lor şi zâmbetele plâng
Cât timp a fost odată de prisos!
L-am risipit indiferenţi şi reci.
Pustiul înfocatelor poteci
Ne-a-ndepărtat de drumul spre frumos
Acum e noapte, trecem fiecare
Pândind senin să-l punem la picioare

LA CEAI CU UMBRA

Să bei un ceai cu umbra... Ce deliciu!
Cum soarbe ea aromele din viaţă
Şi-mparte cărţi cu straniul ei capriciu...
Învăţ cu ea să nu mă iau la harţă.
Iubito, sunt bolnav de nemurire,
Un cancer prea limfatic, cum să scap?
Vino, să-schimbi cămaşa mea subţire,
În care, transparent, nu mai încap.
Pantofii noi, cu tălpile tocite
De vechi călătorii, cum nu mai sunt,
Adună testamente necitite
Şi-ntorc sămânţa liniştii-n mormânt.
Auzi? Se mişcă umbra, n-a murit!
Şi eu credeam că ceaiu-i otrăvit…
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In memoriam Constantin Bunilă
Ing. Eugen Corcoata
Redactor Șef Monitorul de Motru

Monitorul de Motru si scriitura jurnalistica
sunt doar doua dintre preocuparile care ne-au
adus acum multi ani alaturi, pe mine si pe
Constantin Bunila. Pentru mine a fost un geniu
în ale presei, poeziei, caricaturii, al celor scrise și nescrise.
Punctual, Constantin Bunilă a fost un bun
sfătuitor, inventiv, cunoscător într-ale politicii,
un om pătimaș într-ale scrisului.
A fost primul om care a îndrăznit să-mi sugereze că pot avansa într-o funcție de conducere dacă îmi asum acest lucru si dacă am curaj.
Am preluat Monitorul de Motru in 2008,
doar noi doi, după ce Ciciu a ales să renunțe.
Azi, Monitorul e ceea ce este, vorbește de locuri, de oameni, de mica și scurta noastră istorie și sunt convins că Monitorul de Motru,
fondat de dumnealui va dăinui cât vor dăinui
oamenii pe aceste locuri.
A scris cu mine, despre mine... și împotriva
mea, a scris pentru că scrisul este liber, nu am
să mă supăr niciodată!
Dupa ce am cunoscut pe jurnalistul Bunila,
am devenit mai atent la ceea ce scriu si la ceea
ce transmit cititorului; Dupa ce am cunoscut
pe omul Bunila am devenit mai atent la oameni si m-am obligat in fata lui Dumnezeu sa
am taria de a infrunta tacerile si slabiciunile
omenesti, sa am puterea de a riposta cu discer-

namant la actiunile si faptele celor de langa
mine si sa ma feresc de cei perfizi. Plecat prea
repede dintre noi si fara a se plange nimanui
de suferinta care nu l-a ingenuncheat niciodata, Constantin Bunila ramane pentru mine unul
dintre putinii oameni care au manuit cu atata
dexteritate cuvintele si cu atata usurinta vorbele si gandurile slobode, pentru a lua in de-

radere cruda realitate din viata de zi cu zi, dar
mai ales din viata politica locala.
Regret dispariția lui prematură, regret că
Motru a pierdut un om care a iubit oamenii,
care a avut și încă și-a mai dorit o carieră politică chiar dacă nu la un nivel mare, cel putin
la un nivel pentru cei care astăzi sunt locuitorii orașului nostrum.

Girofarul de la capătul tunelului

Moartea unui jurnalist
Scris de Nelu Pochea Editorial publicat în Ziarul Impact în gorj din 17 martie 2016,

Ieri, 16 martie 2016, a trecut în neființă,
unul dintre cei mai apreciați jurnaliști din
Gorj, Constantin Bunilă, zis Bebe. Pentru mine
a fost și va rămâne „nea Bebe”, dar și un om

model, un neobosit jurnalist, care oricând avea
la îndemână o paletă foarte largă, în a-și alege
o temă. Ca jurnalist, ești deseori pus în situația
de a nu găsi subiectul potrivit, de a nu avea
inspirația necesară, sau cuvintele la îndemână,
în alcătuirea unui text. Pentru nea Bebe, nu a
fost niciodată vreo problemă, în acest sens. Pe
lângă faptul că a fost un jurnalist de excepție,
Constantin Bunilă a fost și un om cu un simț
al umorului, foarte bine dezvoltat. Într-o perioadă, colegi fiind la IMPACT în Gorj, chiar
am făcut amândoi o concurență amicală umoristică, în paginile cotidianului respectiv. Nu
știu cât de mult l-au apreciat alți confrați din
Gorj, dar eu am avut întotdeauna o considerație deosebită față de acel om care avea și o
cultură generală desăvârșită, pe lângă calitățile umoristice și cele de jurnalist. Nea Bebe a
colaborat cu mai toate ziarele din Gorj, având

o experiență în domeniu, foarte vastă. Dar tocmai când era cel mai necesar pentru tinerii
jurnaliști, când experiența sa putea fi de folos
oricui, Constantin Bunilă a plecat în lumea
celor drepți. El care a luptat pentru salvarea
multor vieți, a mii și mii de suflete, fiind asistent medical de salvare, nu a putut să mai facă
nimic pentru salvarea sa. Nici el, nici orice alt
cadru medical, fiidcă o boală cruntă la chinuit
de ceva vreme. Totuși, în lupta cu cancerul, a
reușit să editeze și să lanseze o carte, „La ceai
cu umbra”, un volum de versuri în care a
strâns publicațiile sale rimate, de-a lungul carierei de jurnalist. În numele colectivului de
redacție al cotidianului IMPACT în Gorj, exprim regretul pentru trecerea în neființă a fostului nostru coleg și prieten, Constantin Bunilă
– Bebe. Dumnezeu să-l aibe în grijă și să-l
odihnească în liniște și pace!
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Ultimul interviu al regret
În momentul în care a ajuns la mine
trista veste că jurnalistul Constantin
Bunilă, unul dintre adevăraţii jurnalişti ai
Motrului, îşi negociază cu Dumnezeu
timpul existenţial, am şi pornit către spitalul din oraş, poate pentru a-l încuraja,
pentru a-l mai asculta, deşi în sinea
mea simţeam că merg doar pentru un
rămas bun. Aşa a fost. Cândva Constantin
Bunilă îşi lăsase sufletul dezvelit în palma vieţii şi a ales ca eu să pun într-o
carte crâmpeie din discuţiile noastre. Am
înţeles multe atunci şi mult aş vrea să nu
greşesc în anii care vor urma. Am înţeles
că fiecare lucru trebuie făcut la timpul
lui, căci vine o vreme când nu mai poţi..
şi doare al dracu’ de tare atunci. Am înţeles că oricât de mult ai alerga pentru
a trăi, a odihni tot acasă va fi. Am înţeles
că fiecare cuvânt nu trebuie să rănească,
pentru că niciodată nu-l mai poţi lua
înapoi. Şi asta doare...
ANA IONELE
„A scrie în ziar, dacă n-o faci cu
sufletul, atunci e un mare păcat! Trăirea
este unică, nu ai cum să ţi-o modelezi.
Omul în relaţia cu Dumnezeu şi cu
pământul este un vector, un canal de
transmisie. Dumnezeu a pus în noi, în
fiecare, după Biblie, chipul şi asemănarea
lui. Ştii cum e să stai de multe ori singur
cu sufletul tău şi să te întrebi, oare, unde
şi cum am greşit?”

fericiţi, nu foarte realizaţi, dar să fie
oameni în adevăratul sens al cuvântului.
Cu fata cea mare cred că am reuşit, cu
fata cea mică, timpul este ajutorul meu.
Anul trecut am primit vestea că am cancer.
Sper să-mi dea D-zeu viaţă! Aş vrea să pot
publica ce am hotărât acum, ce-i drept mai
târziu. Dacă vă duceţi în ziare, în timp,
veţi găsi mii de texte publicate. Oricine
poate face nu o carte, ci cărţi din ele.

– După cele spuse mai sus, d-le
Constantin Bunilă, să înţeleg că a scrie
înseamnă a sta de vorbă cu divinitatea,
înseamnă a-ţi curăţi sufletul prin puterea
cuvintelor?

– Cât timp din anii dvs. s-a împletit cu
existenţa acestui oraş?

– În momentul de faţă trec printr-o
perioadă mai grea. Orice om are două
posibilităţi: să meargă la judecata divină
absolvit de păcate sau să-şi plătească
păcatele dincolo. Eu îi mulţumesc lui
Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat. Soţia
mea, este cel mai mare dar pe care mi l-a
făcut Dumnezeu, pe lângă copiii şi
rădăcinile pe care le am. Mi-am dorit
întotdeauna să-mi fie copiii nu foarte

– Trăind aici, după atâţia ani, am simţit
mereu o barieră între Motru şi Gorj, o
cortină trasă pe dealul Bujorăscu. Am
încercat să ţin deschisă poarta oraşului
Motru peste tot, pentru că gorjenii nu
consideră Motru ca parte a Gorjului.
Probabil o reorganizare administrativteritorială va rezolva şi această situaţie.
Eu trăiesc în oraşul Motru din 1966. Unde
este Motru acum, atunci era o mlaştină,
chiar pe locul unde este acum Piaţa Nouă.
Mergeam la şcoală în papuci, mult mai
târziu am încălţat pantofi. Am făcut naveta

de la Zegujani cu bicicleta, câte 10 km
zilnic. Prima carte pe care am citit-o, mi-a
adus-o mama. O carte de poveşti, pe care
a primit-o completare, cu bani, bineînţeles,
la 2 kg de soda caustică. Am citit-o toată
noaptea, la lampă. Dimineaţa, cu ochii cât
cepele m-am dus la bunicul, ca să-mi dea
bani să merg la cooperativa din satul
Stroeşti, să-mi iau şi alte cărţi. Bunicul
şi-a pus calul la căruţă şi am plecat
împreună la Jan, vânzătorul din Stroeşti.
Bunicului meu i se zicea moş Costică,
pentru că botezase cu ghiotura la copii.
Primul meu dar au fost cele 15 cărţi, care
l-au costat pe bunicul un pol. Şi uite aşa
am început eu să mă hrănesc cu cărţi. Din
1974 încoace, când am câştigat un concurs
de creaţie literară, am observat un lucru
deosebit, faptul că Dumnezeu aproape că
m-a făcut un stăpân al cuvintelor. Am
terminat o şcoală, o facultate de psihologie,
o şcoală de jurnalism. Cursurile de
publicistică le-am făcut prin anii ’90, la
şcoala lui Mihai Băcanu. Am fost unul
dintre primii ziarişti acreditaţi ai Gorjului,
cu sprijinul d-lui Sachelarie Abagiu.
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tatului Constantin Bunilă
– Când aţi intrat în presa scrisă?
– De fiecare dată, m-am sfătuit cu
„ministrul meu de finanţe”, adică cu soţia
şi am întrebat-o ce e de făcut. Aşa am
ajuns să scriu la ziar. Am văzut un anunţ,
m-am dus, am susţinut o probă şi am intrat
„magna cum laude”. A venit Abagiu ca să
facem „Oglinda” şi aşa am ajuns să fiu
citit şi în Moldova. M-am dus la „Impact
de Gorj”, după ce am terminat cu politica
locală, iar prietenul meu Cosmin Pigui
mi-a dat mână liberă. Eu am două păcate,
că am scrisul neutru şi al doilea, nu vreau
să mi se modifice nimic din ceea ce scriu.
În genunchi nu am scris în viaţa mea. Am
făcut cadouri destule. Am scris ani în şir
unor ziare, iar semnătura de sub editoriale
era a altcuiva. Dar a fost vrerea mea.
Eu m-am considerat întotdeauna
„peniţar”. Am şi semnat aşa, dar şi cu alte
diverse pseudonime. Tot eu l-am inventat
pe „Berică”, personajul de tranziţie. Din
1979 am fost clientul ziarelor gorjene. Mă
bucur de prietenia lui Spiridon Popescu, a
lui Adrian Frăţilă, a lui Gheorghe
Drăghescu şi a încă vreo câţiva. Sunt
momente atât de frumoase când ne întâlnim
cu toţii. Cred că de două ori la rând am
câştigat premiul Tudor Arghezi. Aici la
Motru am colaborat foarte bine cu Mircea
Tutunaru, când a fost director la Casa de
Cultură, şi cu Doru Căpăstraru, de
asemenea un om extraordinar. Eu am fost
un autor de poezie mai mult de dragoste şi
poezie patriotică. Am publicat la Craiova în
ziarele vremii, în revista Ramuri, în
Cuvântul Libertăţii, în Apărarea Patriei
şi-n mai toate ziarele gorjene.
– Înainte de a fi ziarist, scriitor, autor
de poezie, epigramist, sunteţi un om.
Cum e omul Constantin Bunilă?
– Deşi nu-mi place când aud sunetul
salvării, în viaţa de zi cu zi sunt asistent
medical şi ştiu ce înseamnă şi cât de grea
este această meserie. Am avut şansa să
lucrez şi în urgenţe, şi în policlinică, iar
la Motru sunt asistent din anul 1979, la

Ambulanţă şi la dispeceratele de între
prindere. În rest, sunt un om pragmatic,
îmi depăşesc mereu condiţia. Toată viaţa,
însă, mi-a lipsit ambiţia. Singurul vis pe
care nu l-am împlinit vreodată este că nu
m-am apropiat mai mult de Dumnezeu şi
am fugit de divinitate pe când aveam 19
ani, când m-a dus tatăl meu la seminar la
Craiova. Părintele Paul Popescu mi-a zis:
„fiule, du-te, că nu ai chemare!” Calităţi
am mult mai puţine decât am defecte. Sunt
omul care dacă acum se supără, în 5

minute i-a trecut. O singură calitate de
care nu mă voi separa niciodată este
sinceritatea. Uneori francheţea mea a
deranjat, dar nu i-a îndepărtat pe oameni.
Chiar şi cu actualul primar, pe care-l
cunosc de ani buni şi căruia Motru îi va fi
recunoscător la un moment dat, am fost
buni prieteni. În perioada de când este la
primărie, din fericire Hanu a fost un om
atent şi nu a prea făcut greşeli.
Continuare în pag a X-a
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Ultimul interviu...

Urmare din pag a IX-a

– Dacă funcţia v-ar permite, ce schim
bări aţi aduce în viaţa municipiului
Motru?
– Din 1992 şi până în 2000 am fost con
silier local, am intrat cu mâinile curate şi
am ieşit tot aşa. Veneam după ce fusesem
fondatorul PSD între primii 5 din Motru,
primii 100 din Gorj şi primii 1000 din
România. Eu fac parte din grupul celor
care s-au rupt de aripa tânără, în perioada
în care primar era Ion Iorga, iar
viceprimar era răposatul Marcu Burtea.
Urme am lăsat. Casa Multiculturală există
şi datorită mie. Şi multe proiecte de
hotărâri au fost iniţiate de către mine.
Municipiul Motru trebuie să aparţină,
începând de la vârful piramidei, celor care
se gândesc la viitorul lui. Nu avem noi
dreptul să împovărăm generaţiile
următoare, dar o facem totuşi! Este
condamnabil. De la noi înainte, generaţiile
care vin trebuie să simtă şi beneficii, nu
numai oprelişti. Aţi făcut vreod ată o
statistică, să vedeţi câţi copii buni au
plecat din Motru? Dacă voi avea
posibilitatea să manageriez vreun partid
politic, voi invita pe toţi cei plecaţi de aici,
care au importanţă în România şi, de ce
nu, şi în afară şi i-aş pune pe toate locurile
eligibile din partid. Să se chinuie să aducă
bani la Motru, să lase o urmă în acest
oraş. La Motru populaţia nu a fost
niciodată bogată, a fost o iluzie. Bani s-au
câştigat, dar la fel de rapid s-au cheltuit.
Pentru că oamenii de aici au trăit mereu
cu spectrul fenomenului că nu vor apuca
din bunătăţile de care alţii se bucură. Eu
am prins şi greva din 1981, acel moment
al descătuşării sărăciei.
– Ca ziarist, v-aţi implicat în activităţile
cultural-educative de la Motru? Există o
latură pe care aţi fi putut-o dezvolta mai
mult?
– În momentul de faţă am în Motru
doar câţiva prieteni de suflet. M-aţi văzut
cu ei pe la „întâmplările” literare, Mircea

Tutunaru, un foarte bun prieten,
Romulus Iulian Olariu, Ion
Ulariu. Dacă Florin Preda
Dochinoiu, Mircea Tutunaru,
Romulus Iulian Olariu ar putea
să-şi armonizeze părerile, ar
putea face un prim nucleu
formidabil, la care aş adera şi eu
şi chiar foarte multă lume. Este
o cinste pentru mine să vă spun
că am fost la lansarea de carte a
tânărului Marius Aldea. Părerea
mea este că din zona Motru,
Marius este cel mai bun. Sigur,
mai sunt şi alţi tineri talentaţi.
Aşa cum zice un bun prieten al
meu: „Bărbaţi ca ei vin greu,
dar vin al dracului de bine!”
Dar aş vrea să discutăm puţin despre un
subiect aparte, despre ceea ce face în
pictură, pentru Motru, pentru Gorj,
prietenul meu, artistul Florin Preda
Dochinoiu. Niciodată nu face lucrurile de
dragul de-a câştiga ceva, le face de dragul
de-a câştiga ceilalţi. Veţi găsi prin casele
din Motru, şi-n alte locuri, icoane pictate
de Florin. Tablouri de la Florin eu nu am,
că nu am cerut, dar icoane am. Este un
mare noroc pentru Motru că are un
asemenea om, un asemenea artist. Împreună
cu el am în lucru o carte: „La ceai cu
umbră” şi este vina mea ca de vreo doi ani
tot amân. Ea poate fi gata chiar şi mâine.
Am aici manuscrisul, să-l vedeţi, poate fi
prima şi ultima mea carte. Cuprinde şi
poezia de tip hazliu „Căruţa cu proşti”. Mai
am în lucru „Călătorie spre alţi poli”.
– Aţi făcut parte din echipa care a
înfiinţat Monitorul de Motru, acum 7 ani.
Drumul către glorie poate ocoli cuvântul?
– Am crezut că drumul către glorie
ocoleşte cuvântul, însă întotdeauna
cuvântul uneşte mintea cu fapta. În
momentul în care am făcut echipa de la
ziar, am zis aşa: ziarul trebuie să-l citească
şi o femeie, şi un copilaş, şi un beţivan şi
omul simplu. Am făcut acest lucru cu
Monitorul de Motru şi pur şi simplu îl
căutau peste tot prin oraş. Asta în

vremurile când era liber scrisul la orice
ziar. Din 2007-2008 încoace s-a instituit
un soi de cenzură. Au apărut nişte ziarişti
VIP, care aveau senzaţia că toţi cei care
fac un reportaj sau un articol laudativ, o
fac doar pentru a-şi băga bani în buzunar.
Din păcate toată presa din Gorj este
dominată de aceşti oameni, cărora
generaţia care va veni să facă presa
adevărată le va imputa acest lucru. S-au
vândut extrem de ieftin. Am scris un
material la Gorjeanul şi mi s-a cerut să-l
refac. Am cerut o coală de hârtie şi mi-am
scris demisia. Nu accept să vină cineva
care abia ştie să încropească nişte cuvinte
şi să-mi ceară să rescriu după sugestia lui.
Omul politic dacă nu are parte şi de critici
şi de laude nu e om politic.
– Cum vedeţi Motru peste vreo
douăzeci de ani?
– Off… aş vrea să-l văd! Dacă are
noroc de acei oameni care pot să facă
ceva în oraş, Motru ar putea fi un fel de
„Roza Vanturilor”, buricul pământului,
pentru că aici este o gură de rai, este
grădina Maicii Domnului. Şi mi-ar plăcea
ca în Motru femeile cu mintea ascuţită să
nu stea deoparte.
Interviu realizat de Ana Ionele publicat
în Monitorul de Motru nr. 87 din 30 aprilie
şi în cartea ,,Cu sufletul în palmă” autor
Ana Ionele
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Petece pe saci
După ce a debutat cu volumul individual de poezie ”La ceai cu umbra”, Constantin Bunilă a debutat în antologia umoriștilor gorjeni
prin epigramele din cartea ”Petece pe saci”, fiind o încercare de a-și redescoperi o parte din jocul jovial al vieții.
În continuare vă prezentăm câteva epigrame publicate în ”Petece pe saci”

Mica potrivire
Asistenta tinerică
Blondă, midi, fumușică
Zise medicului : cică
Și de mână-s ușurică.

Unui fals deştept
Dacă tot le știi pe toate
Și te crezi om înțelept,
De ce oare dai din coate
Și-avansezi atât de-ncet?

Plagiatura
Compilează câte-o carte
Și se crede autor,
Dar de lauri n-are parte
Fiindcă omu-i cartofor.

Unui politruc
Are ac, n-are cojoc
Și mai rupe-o alianță,
Îi lipsește un mijloc :
E-n penurie de...ață.

Noroc parlamentar
Ghinion
Au plecat la pescuit
Dar n-au prins nici-o scrumbie,
Nici n-a tras, nici n-a răpit
Era-nchis la...pescărie.

Portret
Pe afiș îi stă cum este :
Are vorbe, n-are fapte
Candidatul de poveste
Care vrea imunitate!

A avut noroc cu carul,
A scăpat din accident
Când filma cu celularul
Șefa lui de cabinet.

Blestem

Revedere

Să dea restructurarea-n politruci
Și boala-n vechea clică de partid,
Că-au pus o țară-ntreagă
Pe chituci.
Noi i-am ales,
Iar ei ne-au pus la zid.

”N-am venit, că am venit”
Păstorel a spus cândva
Nici Bunilă mucalit
Nu-și prea simte punga grea.

Caricatura săptămânii
Ultimul pamflet scris de către regretatul Constantin Bunilă

TROIS A PARIS PRELUCRAT
Spirala fără cap
Guru Bivolaru a fost arestat la Paris. A început să
bâzâie după cum îi cântă gărgăunii din cap, iar spiraliștii îl invocă.
Spiraliștii: Gurule, Gurule cine ne mai duce noua
spirala la infinit?
Gurul: Găsiți un cap, dragii mei , am dus spirala la
vest și i-a rămas coada la est. Așa că, să ne bucurăm că
de la est răsare soarele.
Spiraliștii: Adică, noi am apus? Nu ne mai ia nimeni
în seamă tocmai când speram și noi o finanțare europeană.
Gurul: Nu mai sunt bani de pensii și salarii, cum să
fie bani de orgii? Când personalitățile noastre au și îmbătrânit, și pe deasupra cine se uită la carnea de oaie
bătrână?
Spiraliștii:Te vom căuta gurule și n-o să te lăsăm la
greu.
Gurul: Că bine faceți, ies eu odată de la zdup.
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Un artist al cuvântului
Poetul Constantin Bunilă (in memoriam)

Ion Sabin Cerna

A intrat în această lume la 23 august
1956 în comuna Zegujani în judeţul
Mehedinţi şi a plecat din ea după o lungă
suferinţă la 16 martie 2016, trecând într-o
altă dimensiune. O personalitate complexă,
cu o inteligenţă ascuţită, cu o memorie ieşită din canoane, înzestrat c-un simţ al
umorului, un poet liric profund, un publicist
de marcă, un tată şi un soţ sensibil şi ocrotitor. A colaborat la următoarele ziare:
Gorjeanul, Gazeta Gorjului, Şapte zile,
Impact, Oglinda Motrului, Oglinda Gorjului,
Noroc bun, Înainte, Apărarea Patriei, Gazeta
de Sud. Este fondator al ziarelor Noroc bun
şi Monitorul de Motru. S-a dedicat carierei
de asistent medical îndeplinind cu brio jurământul lui Hipocrate, în ultimul timp a
absolvit Facultatea de Psihologie. Un talent
deosebit, un publicist remarcabil, un poet

aparte, autor de pamflete, epigrame, balade, poezii. Debutează în antologia umoriştilor gorjeni cu „Petece pe saci” conţinând
40 de epigrame cu o tematică diversificată.
Am avut şansa să-l cunosc pe poetul
Constantin Bunilă, creator de poezie încă
din etapa de elev, de-alungul timpului a
progresat enorm scriind în anii maturităţii
o poezie cu teme majore: viaţa, moartea,
curgerea timpului, omul simplu ancorat în
meandrele vieţii. Acum 25 de ani mi-a arătat caiete groase cu peste 500 de poezii în
manuscris, parcurgând o parte din ele miam dat seama că stau lângă un poet autentic şi de mare perspectivă. Într-o zi de
toamnă pe 29 octombrie 2015 îmi face o
surpriză deosebită înmânându-mi prima
carte de versuri a domniei sale „La ceai cu
umbra” editată în Tg-Jiu la editura „Măias
tra-2015”, cu un autograf tulburător, pe
care-l transcriu mai jos:

„D-LUI PROFESOR ION ULARIU
Dacă din comoditate
Am pierdut această noapte
Celui care o va găsi

Am să-i dau pe ea o zi
Ziua spusă pentru noapte
Noaptea mea cu chip de moarte”
Constantin Bunilă

Cartea de versuri cu o grafică adecvată, îl
invită pe cititor să mediteze la scurtimea vieţii,
la preţuirea ei, la impactul omului cu moartea,
la destinul lui. Poema „La ceai cu umbra” este
o poezie de-o meditaţie filosofică încorporată
într-o matrice cu trăiri intense: „Să bei un ceai
cu umbra…Ce deliciu!, Să sorbi aromele din
viaţă, să anunţi iubita precum poetul este
bolnav de nemurire, doar un cancer prea
limfatic pune stăpânire pe el; Şi-o roagă pe
iubită să-i schimbe cămaşa prea subţire,
pantofii noi cu tălpile tocite de vechi călătorii”.
Ultimele două versuri sunt tulburătoare:
„Auzi? Se mişcă umbra, n-am murit! / Şi eu
credeam că ceaiu-i otrăvit…”
Poezia „Unei icoane” evocă chipul mamei
poetului, pe care a pierdut-o cu mulţi ani în
urmă, lăsând o poartă deschisă singurătăţii, aşa
cum reiese din prima strofă:
„Mama s-a întors în eternitate
Cu doi stropi de rouă într-o mână moartă.
A lăsat o poartă spre singurătate
Gata să închidă drumul mai departe”
Un poet cu vocaţie lirică, unde în 1974 a
fost declarat câştigătorul unui concurs de
creaţie literară, desfăşurat în paginile revistelor
„Ramuri” şi „Apărarea Patriei”.
Constantin Bunilă, un creator care s-a
ridicat dincolo de cuvânt, trecând în esenţă un
mânuitor deosebit al metaforei şi al versului
alb, un stăpân al verbului, un poet care a
recreat o lume, poetul care şi-a lăsat umbra să
plutească peste nemărginirea timpului.
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La despărţirea de un bun coleg –
Adio, poetului Constantin Bunilă!
Scris de către ION PREDOŞANU în cotidianul Gorjeanul, 18 martie 2016
Aflu cu adâncă tristeţe că poetul
şi jurnalistul de mare omenie
Constantin Bunilă ne-a părăsit puţin.
Mult prea grăbitul Bunilă şi-a
împărţit bunătatea zi de zi între truda
zilnică întru salvarea vieţilor altora,
care aveau nevoie de el pe
ambulanţe, scrisul la cotidiane şi
poezie. Ne-a fost coleg de redacţie
la Gorjeanul şi, ca orice om, şi-a
exprimat opiniile sociale, politice şi
culturale – cu bune şi cu rele -, mai
totdeauna cu onestitate. Beam
câte-o cafea ori de câte ori timpul
ne permitea şi ne regăseam la
aceeaşi masă, la Simigeria de pe
strada Victoria. Ţin minte că, la un
moment dat, poetul, criticul literar

şi universitarul Ion PopescuBrădiceni i-a lăudat producţiile
poetice şi l-a îndemnat să se ia mai
în serios ca poet. Până la urmă,
generosul cu alţii şi neglijentul cu

ci!
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propria-i persoană Constantin
Bunilă şi-a văzut numele înscris pe
coperta volumului de poezie „La
ceai cu umbra”, bine primit de
lumea literară gorjeană.

Din păcate, Constantin Bunilă s-a risipit în efemeridele
editoriale şi alte articole de presă pe la mai multe
publicaţii gorjene, printre care vreo trei-patru ani la
cotidianul nostru de suflet Gorjeanul, în dauna creaţiei
poetice pentru care avea realmente mult har. În aceste
clipe grele, ale despărţirii de un minunat Om şi bun
coleg, lacrimile sunt puţine şi de prisos. Totuşi, un gând
bun şi promisiunea că nu-l vom uita niciodată ne
copleşeşte. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în
pace pe acela plecat mult prea devreme dintre noi. Se
spune că Dumnezeu îi ia la El pe cei buni, iar bunul
Bunilă va fi un Poet în ceata Îngerilor Domnului.
Cine ştie dacă se va mai găsi cineva care să se aplece
peste manuscrisele sale poetice şi să le strângă în alte
volume de poezii. Luat cu munca în salvarea vieţii altora
la Ambulanţa din Motru, Bunilă nu şi-a mai găsit timp
şi pentru el. Fiind încă neîmplinit ca Poet cu har,
tipărindu-şi în timpul scurtei sale vieţi doar un volum de
poeme.
Acum, la despărţirea pământească de Bunilă, robul lui
Dumnezeu Constantin, foştii colegi din redacţia
Gorjeanul îşi exprimă din inimă regretele eterne. Aşa
cum şi poezia semnată de el este nepieritoare!
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Constantin Bunilă, condus pe ultimul drum
FĂRĂ CUVINTE!

AMBULANȚELE cu sirenele aprinse l-au condus pe acest ultim drum!

Colegii l-au așteptat să le mai spună o ultimă poezie, un ultim pamflet, un ultim cuvânt!

Prietenii l-au așteptat și l-au condus spre nemurire!
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Profesorul Ion Ulariu și poetul Nicolae
Dragoș așteptându-l pe bunul lor prieten să
mai stea de vorbă la UN CEAI CU UMBRĂ

Cei trei Motreni: Dorin Hanu,
Preda Dochinoiu și Eugen Corcoata
așteptându-l, parcă, pe cel care a fost
nea Bebe

Ultimul drum!
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Ce a scris regretatul Constantin Bunilă într-un editorial de început de an 2016

Nu este bine HERR Preşedinte
CONSTANTIN BUNILĂ

Începem un an nou, un an al
speranțelor dar și al opțiunilor politice locale și naționale.
Auspiciile sub care pășim în
noul an, considerând data de
14 ianuarie o zi a începuturilor pentru românii de toate
credințele nu mai aduce optimismul de altă dată.
Motivele sunt simple: marea
majoritate a românilor sunt
săraci, neajutorați, bolnavi și
mai presus de orice și-au pierdut încrederea în cei pe care
i-am ales să ne conducă.
HERR Președinte, vă reamintim
că sunteți alesul a 33% din românii
cu drept de vot din toată lumea.Vă
reamintesc că indiferent de etnia și
cetățenia dumneavoastră sunteți
obligat de Constituție să-i
reprezentați cu credință!
Ceilalți 66% au acceptat alegerea
dumneavoastră în fruntea țării și nu
o contestă, însă cu toate acestea
dumneav oastră vreți să ne
demonstrați că sunteți arian.
Nu vă place alegerea noastră
politică, în consecință, anulând
opțiunile electorale ați instalat un
guvern nepolitic.Seamăna a
dictatură….nu?!
Atunci să facem numiri, să nu
mai facem alegeri, să desfințăm

Parlamentul….o fi mai bine așa.
Nu vă plac sărbătorile cu noi și
le faceți mereu afară din țară.Vreau
să publicați notele de plată a
sejururilor, sursa de finanțare, că
dacă e vorba de bani publici este
totuși o problemă.Cum probleme
sunt și luxurile pretinse de dumnea
voastră un pic de modestie nu ar
strica, atunci când majoritatea
românilor trăiesc la limita
subzistenței. Nu ați vrut să dați
ochii cu justiția după ce ați contestat
public sentința definitivă a acesteia,
incompatibilă cu pretențiile și
interesele dumneavoastră.
Ce să mai zic.Simt că mă trăz
nește un blestem de Luceafăr,
fiindcă nu-i așa, geniile acestea:

Eminescu, Brâncuși, Enescu sunt
prea românești și sfidează meto
dologia orei de fizică dar mai ales
profitabilitatea meditațiilor cvasie
vațion iste(adică nedeclarate) la
acest obiect.În rest ce să vă spun…
Încep sărbătorile lupilor, taman
pe 16 ianuarie, sărbători cu sorginte
dacică. Dacă nu știți despre
rădăcinile noastre dacice, mergeți
în țară la ULPIA TRAIANA
SARMISEGETUZA și vedeți de ce
se încearcă mereu să ni se confiște
istoria.
Sănătate HERR Președinte și
Dumnezeu să vă lumineze să
înțelegeți și să păstoriți Neamul
Românesc, sub semnul rugăciunii
– DEȘTEAPTĂ-TE ROMÂNE!

