
  Andrei Iusi Oişteanu  
 
 Teribil de vie mie-n minte penultima mea întâlnire cu Andrei Iusi Oişteanu. 
De fapt nici nu ştiam că-l cheamă Andrei şi din motive de timp şi spaţiu cultural, 
peste ani, l-am rebotezat Iosi, dar îmi știu acum greşeala. Contactu-mi strâns cu 
spaţiul mioritic s-a slăbit cu anii şi erori de tipul ăsta sunt permise. Iosi e numele 
pe-acilea, pe la noi, în țara Isruel dar pe el îl cheamă Iusi. Timpul, slava Bogu, a 
trecut cu toptanul, aşa că detalii ca astea pot adesea să scape. 

Anul era una mie nouă sute șaptezeci și opt și Bucureştiul îşi lingea încă 
rănile după cutremur. Era prin septembrie, ca la o luna înainte de plecare. Călduţ 
si soare era în Bucureștiul iubit. Eram in toiul pregătirilor. Doar câteva săptămâni 
mai erau până să-mi părăsesc patria mumă şi să mă cărăbănesc la dracu în 
praznic. Nu cu mult înainte, poate c-o lună, poate că două, călătoream cu 
autobuzul 34 şi eram undeva între piaţa Romană și cinematograful Patria. Printre 
piepturile asudate de se împingeau primprejur, o figură vag cunoscută m-a 
străpuns cu privirea şi o voce familiară, vocea lui Iusi, m-a acostat direct, fără 
nici un intermezzo, pe tonul găştii lui frățâne-meu: 
 - Salut! 
Am răspuns fără ezitare "évidement" pe acelaşi ton: 
 - Salut! 
Tipul a continuat după o scurta pauză de reflectare: 
 - M-ai citit? 
Răspunsul a căzut repede si scurt ca o flegmă după un pachet și jumătate de 
mărășești: 
 - N-am apucat! 
Uşor dezamăgit dar și cu oareşicari speranțe, tipul a insistat: 
 - Să mă citeşti! Am apărut. 
N-am putut să lovesc omul la punctul sensibil aşa c-am marşat: 
 - Precis! 
Era o staţie, acolo, între Romană si Patria, cinematograful Magheru. Individul 
trebuia să se scoboare, drept care a încheiat-o scurt: 
 - Salut! 
M-am grăbit să-i răspund ca să nu-l ţin pe scară: 
 - Salut! 
Mi-au trebuit câteva minute să ghicesc. Era fratele lui Iusi, Poetul Oniric, care  
m-a confundat cu frate-meu. Cred că nici pe-atuncea nu ştiam cum îl cheamă.  
 Şi deci, după acest preambul menit să creeze o atmosferă propice, să ne 
întoarcem la dulcea şi însorita zi de septembrie, cam pe la prânz. Tocma’ m-am 
dat jos dintr-un troleibuz nu foarte aglomerat, tot pe bulevardul Magheru, vizavi 
de Patria (cinematograful dărâmat la cutremur). Mergeam către colţ, şchiopătând 
şi sprijinindu-mă în baston, ca să traversez şi s-o iau pe Jules Michelet spre casa 
părinţilor. Îmi luxasem piciorul nu cu mult în urmă când am sărit din același 
troleu, ultra aglomerat, în aceiași stație, din mers, cu spatele înainte. Mă lăsau 
cele două degete de mă legau de bară şi vârful piciorului drept, ce mă ținea pe 



scara troleului, stătea să scape. Dar astea-s deja trecute. Acuma mergeam 
șontâc, șontâc, dichisit într-o haină de catifea reiată maro ruginie (o mai am 
până astăzi), cumpărată la un magazin de străini pe un voucher primit în mod 
surprinzător din ţara sfântă. Când am cercetat-o nu de mult, am descoperit cu 
surpriză că haina era fabricată în Israel, dar să lăsăm afacerile evreiești de-o 
parte ca să nu cumva să se creadă că suntem nişte porci de antisemiţi. Aveam o 
barbă impozantă şi roșcovană, baston, sacou maro din străinătate, ginşi jerpeliți 
și nu tocma’ asortați   într-un cuvânt, arătam deja a străinache. Deodată, ca la 
doi metri îin fața mea, Iusi Oişteanu în carne şi oase. O barbă uriaşă şi plete 
până peste umeri lăsau să se întrevadă doar ochii şi nasul lung şi coroiat. 
 - Salut măi biete! mi-a zis pe tonul găștii noastre. Am auzit că pleci. 
 - Păi ce sa fac! Ca băieții! Am răspuns. 
 - Vrei să te îmburghezești? m-a întrebat învinovățitor. 
 - Ştiu şi eu? am evitat, uşor cu musca pe căciulă. 
 - Am fost in Rusia, departe, peste Urali! M-a informat. Am văzut acolo 
hipi, mulți hipi, cu barbă și cu plete. Hipi adevărați, religioși, cu cruce uriaşă pe 
piept. Trenuri întregi de hipi. Am stat de vorbă cu ei pe rusește. Le-am zis:  

- Hai să ne unim! hipi din Romania cu hipi din Rusia. Să facem o 
internațională de hipi. 
 - Ce faci? Unde lucrezi? L-am întrebat cu caracteristica-mi naivitate. 
 - La Scânteia! mi-a răspuns. Scriu o carte. 
 - Hai că mă duc! am scurtat-o că mi-era cam foame. Hai să trăieşti! 
 - Numai bine mă biete! a încheiat. 
Şi ne-am dus fiecare-n drumul lui. 
 Nu era lung drumul la casa părinţilor dar am apucat să reflectez la 
discuţie. N-aveam nici cea mai vagă idee cine era tovarășul Oişteanu, tatăl lui 
Iusi și nici că mă interesa. Trebuia că este un ştab orişicare, ca majoritatea 
părinţilor copiilor de la şcoala noastră. Probabil nu unul din cei mici, ca taică-meu 
de-o pildă. Părea însă limpede că nu orişicine poate, în anii şapte zeci, să facă o 
plimbare în Rusia, departe, peste Urali!. Iusi era cunoscut în anul nostru de la 
şcoala 28 (sau dacă preferaţi: doctor Petru Groza) pentru bancurile de calitate pe 
care le ştia povesti. Gurile rele bârfeau cum că le exersa în faţa oglinzii dar să 
lăsăm… Calitatea de-a povesti bancuri cu haz (sunt silit a recunoaşte), plus o 
călătorie în Rusia, departe, peste Urali, plus iubita noastră şcoală, toate astea îl 
puteau evident califica să scrie o carte, sau poate chiar mai multe. Şi m-a furat 
imaginaţia: 
 E seară târziu și deja întuneric. Plutesc în zbor uşurel peste străzile liniştite 
ale Bucureştiului. În faţă se vede Casa Scânteii, mare, cu multe ferestre, ca un 
grilaj imens de şters picioarele la intrarea în rai. Undeva, într-un colţ, la etajul 
şapte, o fereastră luminată. Mă apropii ca să văd. O cameră mică, un birou masiv 
din lemn de nuc, un fotoliu adânc şi comod învelit în piele maronie uzată. Pe 
birou o lampă de alabastru cu un abajur din hârtie înflorată împrăştie o lumină 
albăstrie şi-n fotoliu stă Iusi. Scrie o carte.  
 


