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Suntem aici de dou`zeci de ani
Suntem aici la întâlnirea dintre da [i nu, 
la hotarul dintre ba [i da, 
la grani]a dintre voi [i noi, 
martori oculari, 

suntem aici de dou`zeci de ani
mereu în tran[eea 
dintre voi [i restul lumii, 
pe puntea dintre ieri [i azi, 
gata s` consemn`m, 
gata s` ne revolt`m pentru voi, 
revolta unei supravie]uiri pe termen lung, 

între voi [i ziar, 
pe drumul `sta ca pe zidul mor]ii 
cu voi în tribune, 
cu voi, singura mo[tenire 
care nu poate fi l`sat` nim`nui, 
cu voi, singura mo[tenire 
care nu poate fi trecut` în vreun testa-
ment, 
ce-a[ putea s  ̀v  ̀l`s`m decât ce v-am dat
[i am fost pân` acum, 

suntm grefierii vo[tri de serviciu, 
consemn`m fapte mici 
în cartea de istorie a orânduirii, 
suntem avoca]ii din oficiu,

gata oricând,
la orice or` din via]` [i din noapte, 
s` v` pled`m cauza 
prin tribunalele nim`nui, 

suntem aici de dou`zeci de ani
gata s` ne batem 
pentru toate cauzele noastre pierdute, 
suntem aici s` v` reprezent`m 
în toate instan]ele,
în toate circumstan]ele, 
suntem gata s-o lu`m de la cap`t 
de dragul vostru, 
s` ne mai juc`m o dat` 
de-a ziarul [i de-a noi, 

s` ne drog`m înc` o dat`
unii cu al]ii, 
s` inspir`m litere 
[i s` expir`m cuvinte, 
s` ne facem o cafea tare 
din cerneala de tipar, 
s` ne citim viitorul 
în za]ul r`mas pe calandru, 
s` vedem ce ne-ar putea rezerva 
ultima or`, 
unde ne-ar putea prinde 
închiderea edi]iei, 

suntem aici de dou`zeci ani 
ascun[i printre gre[elile de tipar, 
gata s` fim f`l]ui]i 
cu oricare dintre paginile noastre, 
cu oricare dintre aripile voastre, 
suntem subiect, dar [i predicat, 
suntem vocal`, dar [i consoan`, 
pu[i în fiecare diminea]` pe tarab`, 
sco[i la vânzare 
ca o [tire de ultim` or`,

suntem aici de dou`zeci ani 
supravie]uind tuturor edi]iilor 
[i contradic]iilor, 
tuturor dic]iilor vremii 
[i predic]iilor, 
înh`ita]i cu lumina tiparului 
[i h`itui]i de încredin]area lui, 
gata s` fim da]i publicit`]ii 
în fiecare secund`, 
gram cu gram, 
filiform [i filigran, 
r`sfoi]i-ne pagin` cu pagin`, 

suntem aici de dou`zeci de ani
buni de tipar... 
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