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Organizat de Biblioteca Municipalã Constantin Þoiu ºi Casa Municipalã de Culturã din Urziceni, concursul,
deschis liceenilor ialomiþeni, a înscris la cele douã secþiuni ale sale  poezie ºi prozã scurtã -, 58 de participanþi de
la Colegiul Naþional Mihai Viteazul, Colegiul Naþional Grigore Moisil, Liceul Teoretic Carol I , Liceul pedagogic
Matei Basarab, Liceul de artã “Ionel Perlea”, Grupul ºcolar Sf.Ecaterina, Grupul ºcolar Al.I.Cuza ºi Grupul
ºcolar Mihai Eminescu. Juriul, format din profesorul de literaturã, poetul ºi publicistul Ion Vãduva, preºedinte,
poetul, publicistul ºi editorul Gheorghe Dobre, poeta Lucia ªtefanovici, scriitorul Alexandru Bulandra ºi artistul
plastic Nicolae Petrache, a acordat urmãtoarele premii ºi menþiuni:

CONCURSUL JUDEÞEAN DE CREAÞIE
LITERARÃ “DOR FÃRÃ SAÞIU”

Crina Maria BANU

Costume reciclabile
Fibrã de calitate superioarã,
cu prafuri iradiante sau mate.
Vi se face reclamã, reduceri sau suprapreþuri
pentru costume care se muleazã
sau mãºti,
mãºti din sticlã, din porþelan,
care asigurã o igienã a obiºnuinþei
ºi amortizeazã tulburãrile realitãþii,
de care ar trebui sã ne mirãm.

Puteþi achiziþiona un costum de clovn smintit.
Evident larg.
Strident.
Potrivit pentru vreun artist rãsfãþat de foame,
Care vrea sã mascheze golul din jurul lui.
Masca desemneazã un zâmbet automat ºi larg,
Pentru care  întreg universul începe sã râdã în jur.

Sau

Costumul Inspectorului Gadget,
Dotat.
Dotat pentru  arta de a eschiva,
Vã îndeamnã sã faceþi greºeli demne de stimã.
Vã determinã sã pãlãvrãgiþi naiv despre absurditatea lumii,
o sã încercaþi sã vã daþi justificãri ºi sã învingeþi rãul.

 Costumul intelectualului cotidian,
care se ocupã de viitor ºi încearcã sã gândeasã lotul
generic,
proiectul  existenþial,
rentabil.

Dricar,
sobru,
scos de la naftalinã, care a prins un zâmbet de mort,
ca un bisturiu care e în stare sã facã incizie ºi în
mâna care i se întinde.
Imortalizeazã dricurile cenuºii ale îndrãznelii ºi ale
imaginaþiei.

Costum de criminal,
care lucreazã în abatoarele înstrãinate ale sufletului,
unde atârnã în cârlige vise ºi iluzii tranºate.
Veþi consuma mai multã marijuana decât paine.

Etc.

Costum de muritor,
cu piele galbenã si ridatã.
Vrednic  de  voluptãþi biocratice,
cu deficienþe de  imaginaþie ºi de memorie.
Acesta se primeºte ca bonus, de la noi.
Cei care îl poartã riscã sã aparã în afiºe cu „wanted”
lipite cu aracet pe toate gardurile.

Dacã  aveþi principii sau nemulþumiri,
nu ne  puteþi contesta la protecþia consumatorului.
Sau doar puteþi  sa pândiþi si sã adulmecaþi neantul
pentru a sãri la momentul potrivit în gâtlejul sorþii,
pentru rãzbunare.

- Ediþia a XIX-a, Urziceni, 13 noiembrie 2010 -
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Dimineþile toamnei varsã negru peste noi
întunecând umbra zilei.

Când ciuma politicã ne apasã cotidian, când
mâine a devenit spaimã nu speranþã, culorile se
restrâng sumbru la negru.

Încet, împotriva voinþei pãºim în ani
cãlcând strâmb prin pãdurea din ce în ce mai
rarã, cu luminiºuri arzând, aride, cu … nimic!

Se sting barzii unul dupã altul lãsând brusc
goluri greu de umplut. Zilnic ni se fractureazã câte
un vis, câte o mângâiere ºi cel mai grav: tinereþea-
spuma vieþii - rãmâne tot mai singurã.

Bucuriile, dragostea, trãite din plin devin
amintiri triste când cei care ne-au legãnat iubirile
nu ne mai sunt aproape.

Legaþi pe veci prin sentimente de cei ce ne-

Gânduri

La moartea unui poet
lui Adrian Pãunescu

au mângâiat adolescenþa, de cei care ne-au
învãþat ce e iubirea, ce-i rãzvrãtirea, ce-i
libertatea, ce e sublimul…, pãºim mai goi ºi mai
timid, împovãraþi de tot ºi toate ºi prinºi în ale
zilnicelor chingi ce strâng continuu trupurile din
ce în ce mai firave.

ªtergem pe furiº lacrima din colþul ochiului aºa
cu un reflex de teamã ºi ne privim pe noi cei goi,
cei vii, cei triºti.

Cu plecãciune ascunsã ne îndreptãm gândul
pios la ei, la cei ce ne-au fost aproape fãrã a fi
prezenþi, la cei care ne-au mângâiat cu sufletul lor
viu sau trecut.

Dumnezeu sã-þi fie aproape Maestre ºi sã-
þi odihneascã trupul lãsându-ne nouã spiritul
cuprins în vers sã ne însoþeascã Drumul atât cât
va mai fi el.

Vasile Iordache

Ionela Alina Voicu

Acasã

Valul Dunãrii m-aratã
Dincolo de soare,

Mã înalþã, mã coboarã
Ochii de peºte, lin mã-ngroapã.

Glas de dropii-mi sãgeteazã
Zbor ademenind câmpia
Mã cuprinde, mã aºeazã
Bob de rouã, în amiazã.

Iubito...

Gându-þi e-n gându-mi
ca formã de zbor

ºi lacrima nectar divin
ce se-mplineºte în suspin
mai adâncindu-mi bucuria

trecerea de-aici
trecerea petrecerea
urmele paºilor noºtri
numaraþi în gânduri

încarcã-vor în devreme
forma umbrelor strãvechi

descântate-n dimineþi

curgerea repete ‘naltul
paºii urcã chiar pe zei .

Perspectiva

Mai intâi îþi despletesc privirea,
Din dor cuvânt îþi împlinesc,

ªi braþele îþi arcuiesc, arcade fermecate,
Strãluminate gene moi, mai avântate.

Pãºitul îndoit încercuieºte
Duh neaflat, ce-n tainã-a izvodit,
Iubirea înveºnicitã-n chip senin,

Insemn de pastor calmei dimineþi.

Mai limpezind cãrãri alerte
Pe când cuvânt minunea o sporeºte,
Gramatici noi preînchipuie o zestre

ªi râvna sãvârºeºte in devreme.

Dar iatã, aburul oglinzii
Un preastrãpuns ecou de sud,

Cum un cercel, altoi virgin
Un zburãtor iveºte din poveste.

Punct de trei

Una, linia rãsfrântã
Se pogoarã ºi se-avântã,
Unul, cântul, ºi incântã,

Punct de trei întreg de soare,
Sã coboare ca ninsoare

Floare rodnicã-n grãdinã!
Ah, sã vinã prea deplinã

Potopire de luminã,

Care sune din strãbune
Strune gata sã se-adune

Pe pãmânt de sfânt infrânt,
Zbor serafic de cuvânt
Dezlegând un legãmânt!

Semn

Nici soarele, punct stingher
În pãdurea de nisip,
În nisipul zilei seci,

Nici privirea mamei, nici.

ªi nici pasarea de foc,
Cuibãritã-n ochi de prunc,
Ochiul calme zãri gonind ,
ªi nici ochii dragei, nici.

Mã adunã stol pornit,
Ecoul tandru al fiinþei,

De din mine, râu mã poartã,
Zvon astral, oprit în mine.

Dubla incluziune

Gol de pai, sublimã unduire,
Tu ne aduni inima-gând,

Floare de grâu, întoarsã-mbãtrânire,
Învie mireasma ta oricând.

Plinã de bob, prea rumenita varã,
Se leagã-n snop ºi dor ºi împlinire,

Cununi de spice-alcãtuire rarã
Simbol ne sunt de tainicã rodire.

Punct de întoarcere

Pelerin la poarta serii,
Cine-o sã-mi deschidã oare

Alba poartã cãlãtoare,
Marea poartã þintuitã?

Dreapta cumpãn-a uitãrii
Cine-o sã-mi înalþe încã,

Sã mãsoare-n noaptea lungã
Tainiþa visãrii mele?

Cine zidul gri sã-l surpe,
Ca sã mi-l arunce-n urmã
ªi urnind lespedea zãrii

Sã pãtrund în ochi de clipã?

Ca o umbrã-a nemiºcãrii,
Ascultând cale de-o viaþã
Rãtãcirea mea-n apripã

Ce mã-ntoarce-n poarta serii ?

Repetã taine

Semne de întrebare
Dincolo de noapte,

Repetã taine ghioceii
La margini de-aºteptare

Un dor ascuns în cheie
Dincolo de semn,

Vioreau legând patimi
Sub frunziº, scânteie.

Ca bobul de roadã bunã
Mugurii plesnesc,
Auzit arde zapada

Cocori umblaþi se adunã

În adiere verde
Flacii iºi cheamã fete,
Încinºi în curcubeie

Strigarea lor se pierde.



3

SÃ TE AJUNG

Cine a crezut,

Dar cine a crezut
Cã la jumãtate podul e rupt.

Te-ai pornit
Cum porneºte lumina
Spre ochiul orbului
Clarvãzãtor
Doar în ceara de lumânare.

De aceea,
Lumina care eºti
S-a subþiat ºi s-a înnegrit
Ca fitilul ars,
Numit asfinþit .

Chiar tu ai scris un vers
Cu o frunzã atât de vie,
Care desprinzându-se
A-ngãlbenit repede pânã jos.

ªi eu ce sã-nþeleg acum
Despre motivul desprinderii frunzei,
Despre soarele ce are ºi raze negre,
De vreme ce þi-am luat urma
ªi am ajuns la râu?

Cine a crezut,
Dar cine a crezut,
Cã la jumãtate podul e rupt.

CÃTRE TINE

Mirosul de tine îl simte
Felina din cuºca pieptului meu.
Dar cum se poate imagina
O pantera ºoptind: ”Te iubesc, prada mea!”?
Vine o zi când mirosul de mine
Îþi freamãtã în nãri,
Îþi umflã plãmânii,
ªi mã strigi de parcã n-aº fi trecut demult
De iarna constelaþiei Orion,
De parcã aº mai avea greutate
ªi zâmbetul tãu,
Pe care obiºnuiai sã-l pui ca un plasture
Pe rãnile rãmase în locul ochilor.

N-avem privire, n-avem auz,
N-avem miros:
Pantera tocmai se aruncã
Intr-o prãpastie, iubind.

MOTIV ROMANTIC

Îmi aminteºti
( acum o sã râzi)
de poemul eminescian
în care e vorba despre o candelã
ce trebuia aprinsã iubirii pe pãmânt.

Iar tu priveºti desfigurat  ºi fix,
cum am pus eu ,
o icoanã la tabloul unui sãrut,

Raluca MATEI cum am pus eu,
busuioc la fecioara cu pruncul ei…

Auzi?
Cobra chiar îºi hipnotizeazã prada?

CÃ TOT  N-AM CITIT
“O MIE ªI UNA DE NOPÞI”

E bine cum e, chiar foarte bine,
Aºa, cu sare multã
Pe gene ºi pe ghetele mele cam vechi,
Sare  ºi oceane.
Dar mai ales sã nu spun “nu” -
Adicã sã nu spun “nu”,
Când nici prin cap nu-mi dã
Sã spun “nu”.
Joacã cinstit! - þi-am strigat surâzând -
Pentru cã e soare pe cer
ªi nu se cade  sã mã umbreºti
Cu ochiul tãu verde -
când se întoarce în sine
Spre a mã redescoperi
A mia ºi a una oarã.

TICUL VERBAL

Dumnezeu, care de obicei nu-i vede pe îndrãgostiþi,
S-a trezit spunând:
- Ce frumos mi te-ai întâmplat
ªi-n ce mulþime de oameni te-ai încurcat,
De  nu-þi mai am la îndemânã mântuirea!

- Ei lasã, pãrea cã mai zice Domnul Dumnezeul,
- Dacã eºti mort, vei învia singur,
Iar  dacã  eºti viu, tot singur vei muri…

Sartre zicea : “Dumnezeu nu-i vede pe  îndrãgostiþi”.
Unde?

AMFITEATRU

Exista un teatru al lumii:
Un singur teatru,
Cu doua personaje,
Care joacã doar pentru mine.
Absolut întâmplãtor se joacã de fapt
Propria mea inimã.
Dar absolut întâmplãtor, pe scena lumii,
Doar pentru mine, Shakespeare
I-a ºoptit de nicãieri lui Horatio:
- Horatio, spune-i neapãrat lui Hamlet
Cã tocmai l-ai vãzut pe tatãl lui, regele, aievea!

ªi Horatio i-a spus, ºi Hamlet l-a crezut,
Cum ºi eu te cred mereu, iubitul meu.

IMN

Nemulþumitului i se ia darul.
Sã mã aflu în faþa unui miracol
ªi sã spun: “Mi-ajunge, gata!” ?
Nicigând, iubitul meu, nicicând!
Iatã, viaþa se pierde în moarte
ªi moartea se amestecã în viaþa mea…
Binecuvântarea ºi-a gãsit loc în acest vers:
“La început a fost cuvântul binecuvântat”.

Gheorghe Dobre

Memoria
Se enervã pentru a nu ºtiu

câta oarã cã nu reuºea sã-ºi
aminteascã nici unul din visele
de azinoapte. Nimic. Nici
mãcar un amãnunt, cu toate
cã visa foarte clar, trãia intens
momentele lor, participa fizic
la ele ºi se scula uneori foaarte
obosit. Nu reþinea nici mãcar o figurã, un gest, ceva
vare sã producã declicul refacerii generale.
Autobuzul opri într-una din staþii. Fãcea naveta de
paisprezece ani ºi ºtia drumul la milimetru. Îi cunoºtea
pe ºoferi, pe cãlãtori, cine ce-a mai fãcut, ce scaun
scârþâie, uzura cauciucurilor. Toz. De-aceea-ncerca sã
facã abstracþie de ce era în jur ºi-ºi exersa memoria
încercând sã reconstituie visele de peste noapte.
Niciodatã n-a reuºit. Ca, dealtfel, ºi azi.

Cabana
Cabana, deºi plinã, pãstra o liniºte de mânãstire.

Duminica, în plin sezon, la o orã de vârf, toþi tãceau.
Cu câtva timp în urmã aduseserã dintr-o prãpastie ceva
care, privit cu multã atenþie, mai semãna a om. Încã
trãia. Aºteptau salvamontul sã-l coboare în oraº. La
spital. „O victimã a muntelui” - zise cineva. Liniºte. „O
victimã în plus”- sunã idiot, enervant, altã voce. Liniºte.
„Duminica noastrã...”  vru sã continue altul dar se opri.
Liniºtea se umfla în camerã apãsând urechile celor
prezenþi cu sute de atmosfere. „Poate-a fost beat”
explodã o vietate oarbã ridicatã brusc la suprafaþã. La
o masã, un bãiat ºi o fatã se priveau ºi nu vroiau sã-ºi
spunã nimic. Îºi strângeau unul altuia mâinile, cu
disperare, învineþite ºi albite apoi, fãrã sã reuºeascã
sã se simtã. Un tip solid deschise uºa ºi strigã: „Gata,
momâilor! L-am scos de aici. Deschideþi barul!” ªi dãdu
drumul la muzicã. Tensiunea se sparse ca o bubã
enormã ºi cabana se lansã în noapte ca o bombã
bacteriologicã în care viruºi nemuritori se distreazã
înmulþindu-se ameþitor.

O dimineaþã
ca oricare alta

Îºi dãdu seama cã n-ar mai avea nici un rost sã
insiste. Era prea târziu. Plecã. Vântul puternic, enervant,
când îl împingea înainte, când îl þinea pe loc aruncându-
l în rãstimpuri, pe neaºteptate, din ºleaul drumului în
arãtura proaspãt plouatã. Gara îi apãru brusc în faþã,
ca un elefant de piatrã care l-ar putea cãlca din greºealã
printr-o animare subitã. În sala de aºteptare era frig,
dar cel puþin vântul nu mai putea pãtrunde pânã la el.
Bucãþi mari de clisã zburau din pantofii lui, punctând
cu steguleþe mizerabile harta mozaicului ce puþea a
motorinã. Era singur. Gândurile i se ordonaserã iarãºi
într-un ºir cât de cât logic. Chiar dacã nu pricepuse
aproape nimic pe tot parcursul acestei venir ca o
plecare. Oricum, gara e o invenþie pentru disperaþi.
Urcã în tren. Adormi instantaneu. Era aproape patru
dimineaþa. O dimineaþã ca oricare alta, în care mii de
trenuri se avântã cu suflete cu tot spre þinte implacabile,
mai surde ºi mai uºoare decât orice nit din tavanul
vagonului de clasa a doua.

Nehotãrâre
ªapte fãrã un sfert. Ziua n-are nici o importanþã.

Apare ºi-mi zice: Ei, te-ai hotãrât?  Nu, nu m-am hotãrât
încã, îi rãspund. ªi pleacã. De ºapte ani. Într-una din
zilele celui de-al optulea, aceeaºi poveste: intrã,
întreabã dacã m-am hotãrât, eu îi rãspund cã nu încã,
el pleacã dar, probabil nemaisuportând situaþia
nesigurã se întoarce furios, s-o lãmureascã-ntr-un fel.

Spre nenorocul lui, eu plecasem deja la servici.
ªi tot aºa...
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În Metamorfozele sale, Ovidiu are obsesia devenirii,
mai exact a devenirii heraclitiene care constituie esenþa
lumii, concept care desemneazã o continuitate a formei
(morphe), dar ºi o meta-morfozã ; o schimbare continuã a
acestei forme, dar ºi ceea ce o depãºeºte, ceea ce e dincolo
de ea (meta), adicã o transformare. Metamorfoza, acest
principiu al multiplului, distruge unitatea umanã ºi o
determinã sã ia forme pe care numai natura poate sã le
îmbrace: arbori, plante, animale, pietre, stele. Ea apare ca o
piesã de teatru unde se joacã viaþa însãºi, un joc contra
tragismului morþii, care constituie un mijloc de apãrare a
existenþei ameninþate. Scriitorul latin surprinde metamorfoza
pe douã planuri: pe planul vieþii care nu este decât miºcare
ºi devenire ºi pe plan psihic, înregistrând conºtientizarea
de cãtre om a transformãrii pe care o suferã.

Printre metamorfozele ovidiene se numãrã ºi mitul lui
Acteon unde transformarea este descrisã din perspectiva
personajului. Pentru a o reda, scritorul latin apeleazã la
artificiul oglinzii apei care pune în scenã tot spectacolul.

Mitul se construieºte în jurul motivului vânãtorii, iar
personajele joacã fiecare pe rând rolul vânãtorului ºi al
vânatului ca într-un joc de oglinzi. Cadrul în care are loc
scena este o grotã în mijlocul pãdurii, loc sacru închinat
Dianei, zeiþa vânãtorii, unde ea vine adesea sã se îmbãieze.
Scena scãldatului scoate în evidenþã esenþa feminitãþii,
nuditatea, ºi constituie un motiv al seducþiei care trezeºte
dorinþa masculinã. Astfel, apa nu dezvãluie numai
frumuseþea, ci pãstreazã prin puritatea ºi prospeþimea ei
esenþa intangibilã datã de virginitatea zeiþei fecioare care
apãrã castitatea. Acteon este un erou tragic împins spre

destinul sãu, spune poetul, prin pasiunea pentru
vânãtoare. Intrând în grotã, el transgreseazã douã limite:
pe de o parte, el intrã într-un spaþiu interzis iar pe de
cealaltã parte, el priveºte corpul gol al Dianei. Zeiþa apare
astfel pentru vânãtor ca o pradã, dar o pradã interzisã, iar
vânãtoarea ia acum forma unei adevãrate urmãriri
inconºtiente a unei þinte de neatins, obiect al fantasmãrii.

 Ca orice erou tragic, Acteon a comis un hybris care
este pedepsit de divinitate. Diana, pe care privirea
bãrbatului o face neputincioasã, îºi reia repede rolul de
zeiþã a vânãtorii ºi se rãzbunã pe aceastã intruziune cu
ajutorul apei care, din element al seducþiei a devenit un
instrument al pedepsei: „ar fi vrut ea sã aibã la îndemânã
sãgeþile, dar luã ce se gãsea, apã, ºi aruncã asupra tânãrului
ºi stropindu-i pãrul cu aceastã apã rãzbunãtoare, ea
adãugã aceste cuvinte care îi anunþau cumplita soartã:
„Acum du-te sã spui cã m-ai vãzut goalã ; dacã poþi, nu
mã împotrivesc”. Blestemul ei anunþã ce se va întâmpla
eroului: el nu va putea folosi cuvinte pentru a povesti ce
a vãzut, pentru cã nu va mai avea grai. Acteon, vânãtorul
care a avut nefericirea sã vadã nuditatea interzisã, va fi
transformat în cerb, vânatul preferat al Dianei.

Metamorfoza presupune un agent care o îndeplineºte
– zeiþa ºi un obiect care o suportã – fiinþa umanã. Poetul
insistã asupra detaliilor transformãrii fizice ºi adaugã un
element psihologic: inima temãtoare ce se substituie
curajului personajului: „Punând capãt aici ameninþãrilor,
ea face sã aparã pe capul ud al nefericitului coarnele de
cerb, îi alungeºte gâtul ºi urechile, îi schimbã palmele în
copite,  braþele în lungi picioare, ºi îi acoperã corpul cu o

Mitul lui Acteon în Metamorfozele lui Ovidiu
blanã plinã de pete. Mai adaugã  ºi o inimã temãtoare”.
Metamorfoza nu este completã, eroul nu devine în
întregime un animal, nu trece definitiv în alt regn, îi rãmâne
conºtiinþa pentru a a-ºi da seama de schimbarea sa ºi
Ovidiu descrie cu artã aceastã conºtientizare a eroului
sãu. Iar acest lucru nu este posibil decât prin intermediul
apei care reflectã noua formã a personajului, aºa cum
conºtiinþa reflectã schimbarea din inima sa: „Atunci când
zãri în apã chipul ºi coarnele: «  Sunt atât de nenorocit »,
voia sã strige, dar nici un cuvânt nu-i ieºi din gurã. Gemu,
asta e tot ce putea sã facã; lacrimile îi curgeau pe un chip
care nu mai era al sãu; numai gândirea îi mai rãmânea.”

Ca ºi în mitul celui care s-a îndrãgostit de propriul
reflex, apa este cea care îi permite lui Acteon sã ia
cunoºtinþã de schimbarea sa, devenind un fel de imagine
rãsturnatã a lui Narcis. Relaþia dintre acesta din urmã ºi
imaginea sa este una de identificare ºi nu de sciziune, ca
în cazul nefericitului vânãtor, între corpul animalului
reflectat în apã ºi gândirea umanã. Metamorfoza zãritã în
apã, care este o deformare, deci o modificare a formei
iniþiale, este ºi o schimbare a condiþiei sale. Ea este
interpretatã de conºtiinþã ca o nenorocire pe care
personajul nu o poate exprima în cuvinte; îi rãmân numai
lacrimile ca semn al destinului tragic ºi indice al umanitãþii
sale. Avem aici de a face cu o alienare a personajului care
îºi devine strãin sieºi, cu o separare, în consecinþã, între
corpul ºi sufletul care nu sunt unite decât prin suferinþã.
Oglinda apei nu redã în acest caz personajul lui însuºi ca
în mitul lui Narcis, ea îi redã în schimb monstruozitatea,
condiþia sa hibridã de om-animal ºi destinul tragic. Aºa ia
sfârºit jocul identitãþilor unde toate rolurile au fost
inversate, protagoniºtii transformându-se pe rând în
vânãtori ºi vânat, în acest mit unde viaþa este vãzutã ca o
vânãtoare continuã.

Prof. Atanasie Marinescu

27 octombrie, Salonul anual de carte.
Monografii din Ialomita. Autori

Monografii ialomiþene George Stoian Ion Munteanu Ioan Man

Dan Elias, prof. Popa, prof. Ioan Man, Ghiþã Mihai Prof. Constantin Matei,  Alexandru Bulandra Ioan Martin, Dan Elias

Prof. Vitalie Buzu, ªtefan Grigorescu Razvan Ciucã Prof. dr. ªtefan Grigorescu
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Omul cu fluierul

Costel Bunoaica
Am vãzut venind troienele.
Ca un copil nevinovat
m-am bucurat cu toate spaimele deodatã,
crezând cã între mine ºi lume nu mai încape trãdare.
Nu bãnuiam cã Dumnezeu a bãtut palma cu Îngerul Necurat.
Cã ºi-a luat ucenic tocmai pe cel care l-a lucrat pe la spate.
Pe cel care l-a uzurpat.
Rãnile,
cosmetizate,
jubilau ºi înveseleau deopotrivã cãrãrile fricii.
Ne acopereau, treaptã cu treaptã, spasmele verzi,
pogorâcii venetici,
limbricii…
Pas cu pas.
Zi dupã zi.
Pânã când umbra noastrã se ascundea în copii.

Între noi ºi ei scãpãrau ºi fumegau cuvinte.
Se tãiau codrii din lacrimi. Se vopseau aduceri aminte.
Uºile îºi înrãiau zãvorul. Cu tact, ferestrele erau ferecate.
Din greºealã,
se dãduse drumul viselor îngenuncheate ºi, pentru o clipã,
am crezut cã viaþa îºi descoperise mersul.
Cã universul dormita în lanul de maci.
Dar ziua, brusc, se despãrþea de noapte.
Zorile aþâþau lupii din haite. ªi începea iarãºi mãcelul
dansului din rãnile coapte.

La porþi subjugate,
oriunde priveai,
steagurile fluturau ca niºte basmale înfrânte de ape.
Nu mai ºtiai dacã lângã inima ta îniernau ursitoare sau dacã,
dintr-un motiv oarecare,
viaþa suflase în lampã cu pofte isterici de vampã.

Alei ºi-alelei…, plãceri blestemate,
vã ºtiu pe dinafarã meandrele
ºi nu mã mai puteþi pãcãli cu fum de nirvanã!
Dacã vreþi sã aflaþi,
vã spun cã vinul mai curge spumos în pocale,
iar ce se percepe de-afarã, nu e ceea ce pare...
Adevãrul stã ascuns dincolo de privire, unde ochiul refuzã
sã vadã; unde închipuirea ia forma dorinþei ºi unde, ah,
unde mai cade în rafale câte-o banalã ninsoare!

Am vãzut venind din abis zãpezile turbate ºi mi-am ferecat
spaimele, sã nu mã nãpãdeascã pe dinãuntru vamele.
Zbârnâiau, ca un  viespar rãzvrãtit, uliþele din sufletul meu,
de parcã un zeu vinovat ºi-a îngropat gândul
sub umbra unui pigmeu.
Înnebuniserã strãzile ºi prin vene rãguºeau iubiri refuzate.
Fericire rânjea, mârâind, la gunoiul pudrat din lopatã.
Doamne, mirosul de ºarpe umplea pânã la refuz ulciorul,
de aceea aº fi vrut sã mai pot trage peste naºterea mea
mãcar o singurã datã zãvorul.
Dar au venit peste mine troienele ºi un înger necunoscut
mi-a înfipt, drãgãstos, aripa-n gât,
lãsând sã se zbuciume sirenele înapoia orizontului.
Mirosea a neant ºi a pietre ucise de ger.
Se trãgea cu acuze dramatice pe linia frontului pânã când
alt înger,
bag seama,
spiþer,
a dãrâmat dintre cer ºi pãmânt cortina de fier.

…ªi s-a ales mãlura de bobul curat:
Într-o parte, viaþa mea refuzatã.
În cealaltã, sângele mãsluit cu damful de brad.
Între ele, o baltã pustiitã de vise. Uscatã.
A mai rãmas doar o ºoaptã curatã sã se aºeze pe pleoape.

Unde pleci, noapte? Vino…! Nu vii ?! Ochii plânºi te aºteaptã…

Dans în doi.
Un pas înainte, trei înapoiDe ceva vreme, vãd aici, în

Slobozia, un om cântând din fluier.
Îl vãd, cãci de ascultat nu

îndrãznesc sã-l ascult. Aceeaºi ºi
aceeaºi melodie. Nu, nu e cântec,
e strigãt. Strigãt de durere. Strigãt
de singurãtate.

Îl vãd cam în aceleaºi locuri, fie
pe o bancã în apropierea aºa-zisei
case de culturã a sindicatelor, fie
sub streaºina ceasului din piaþa
oraºului, fie chiar în piaþa mare a
oraºului…

De fapt, locurile acelea sunt ale
mele, nu ale lui, pentru cã eu trec

pe acolo, el poate hãlãdui prin multe altele…
Zilele trecute l-am vãzut cântând pe banca aceea de lângã aºa-zisa casã de culturã

a sindicatelor. Înþelegând cã-l fotografiez, s-a ridicat în picioare, dar privirea nu a îndreptat-
o spre obiectivul aparatului meu, ci spre cântecul lui. L-am rugat sã se reaºeze pe
bancã, strecurându-i o bancnotã în palmã. Pãrea cã nu simte acea bancnotã. De fapt,
nici nu s-a uitat la ea. N-a evaluat-o, cum ar fi fãcut-o un profesionist.

Nu era ceea ce credeam eu…
Simþeam cã-l bucura prezenþa mea. Stãtea cu fluierul în poalã ºi cu bancnota strânsã

în mânã. L-am întrebat cum îl cheamã, de unde e, unde stã, dacã are copii, dacã are
pensie… L-am sufocat pur ºi simplu cu întrebãri. El însã nu scotea o vorbã. Zâmbea
doar. Zâmbea cu privirea. Gura i se crispase. La un moment dat aud niºte sunete. Nu
silabe, doar sunete, sunete nedefinite…

Fluierul, aºezat pe bancã peste acea bancnotã scãpatã din mânã, cânta singur…
Ion ALECU

Creionare

Jurnalistul George Stoian surprinde ºi anul acesta
publicul prin editarea a încã unui volum original. Cartea
se numeºte „Nobilul farmacist” ºi a apãrut la Editura
HELIS, condusã de neobositul Gheorghe Dobre, în
condiþii grafice deosebite.

Autorul îºi structureazã materialul dens, bogat în
informaþii, de-o manierã originalã, care atrage publicul
cititor, deºi primele capitole sunt pur informative,
ºtiinþifice aº putea spune, primul tratând despre ºtiinþa
farmacologiei de la începuturile ei situate în negura
civilizaþiei ºi pânã azi, trcându-se în revistã contribuþiile
popoarelor egiptean, mesopotamian, grec, chinez, indian, etc. Sunt pomenite nume ca:
Geber, Galenus, Razi(medic medieval persan), Avicena, Paracelsus, Cristian Friedrich
ºi Samuel Hahnemann, Carol Davila ºi N. G. Paulescu, al doilea capitol fiind o „Istorie
pe scurt despre cum a fost apãratã sãnãtatea oamenilor ºi, mai ales, despre cum s-au
nãscut ºi au trãit farmaciile din Slobozia”.

Toate aceste informaþii ar putea, la o primã vedere, îndepãrta cititorul, dar nu se
întâmplã aºa ceva. Autorul a gãsit o idee excelentã prezentând materialul documentar
sub forma unui dialog imaginar între cel care scrie cartea ºi Nobilul Farmacist, în care,
bineînþeles, contribuþia importantã având-o omul de ºtiinþã, farmacistul, scrierea devenind
astfel neaºteptat de antrenantã.

Se pregãteºte în acest mod contextul în care Athanasie Cupali descinde în oraºul
Slobozia în octombrie 1931. Ce se întâmplã în continuare domnul George Stoian redã cu
talent de mare prozator, cititorul fiind captivat ca ºi când ar lectura un adevãrat roman
de salon dintre cele douã rãzboaie mondiale, într-un orãºel prãfuit de provincie.

„Nu avea nimic pe cap, deºi putea sã parã a fi o „indecenþã” faptul cã la þinuta aceea
nu potrivise ºi o pãlãrie. Pãrul tuns foarte scurt îl înconjura pe la tâmple ºi la ceafã un
început de chelie care-i sporea þinuta intelectualã ºi-l fãcea sã fie agreabil de la prima
privire. Mai ales cã tânãrul era chiar un bãrbat bine ºi asta se vedea ºi dupã interesul pe
care-l stârnise în ochii galeºi ai celor douã domniºoare de pe peron care chicoteau
þinându-se de mânã.”, scrie domnul George Stoian cu mare forþã, ca ºi când ar fi fost de
faþã, la o halbã cu bere alãturi de G. M. Zamfirescu ºi Ion Marin Sadoveanu.

Paginile închinate vieþii ºi operei farmacistului Athanasie Cupali sunt un adevãrat
roman în rezumat, ca ºi când autorul ar fi vrut sã scrie la prima mânã niºte idei pe care
ulterior sã le reia ºi sã scrie atunci o operã definitivã.

De aceea credem cã, în anii care vor veni, domnul George Stoian ne va face o mare
surprizã, printre altele, scriind un adevãrat roman în care roul principal sã fie farmacistul
Athanasie Cupali. ªi talentul autorului ºi frumuseþea subiectului meritã aceastã continuare.

Ioan NEªU

Farmacia ca literaturã
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Iov, Socrate ºi Divinitatea
eseu

Moto: “Cercetaþi din nou! Dreptatea mea este
mereu aici!”(“Cartea lui Iov” 7,29)

(urmare din numãrul trecut)

ALEXANDRU BULANDRA

(urmare în pag. 7)

II. Istoria “Cãrþii lui Iov”

3. Moºtenirea akkadianã
3.1 Dialog despre mizeria umanã

3.1.1 Omenescul din tine

Un om...
Bãrbat.
... Cautã un partener...
Tovarãº.
...Cãruia sã-i povesteascã zbuciumul sãu. Se pare cã

viaþa l-a adus într-o stare de plâns ºi nu are un apropiat
care sã-l “miluiascã”. De aceea, el se întreabã retoric:
“Unde e fratele tãu, asemenea þie?/ Unde este un înþelept
aºa ca tine?” (5,pp.259-264)

Înþeleg de aici cã omul nostru nu are un frate de
sânge sau, dacã are, el nu-i poate primi plângerea
nefiind la fel de înþelept ca el. Atenþie! Trimitere la
tânãrul înþelept din poemul sumerian!

Amãrãciunea eroului este pricinuitã de moartea mamei
lui: “Sunt un pãrãsit, soarta l-a biruit pe cel ce m-a nãscut;/
Mama care m-a nãscut a fost ucisã de Hades.” Versurile
care urmeazã par sã adauge tristeþii, remuºcarea: “Tatãl ºi
mama mea m-au cãutat ºi eu n-am avut pãzitor.”

Adicã: ei au venit dupã mine ºi eu... dar eu... nu am
ieºit în întâmpinarea lor întrucât nu am avut pãzitor.
Nu înþeleg...

Cineva care sã-l însoþeascã, pãzindu-l?
Iar acum ea a plecat pe un drum fãrã întoarcere.
Fãrã mamã, fãrã sorã, fãrã frate. “Sunt un pãrãsit...”
De reþinut: soarta, pãzitor.
Mai departe... “Stimate prieten...” este semnul de bun

venit al însoþitorului atât de aºteptat. Nu îi este frate, dar
îºi oferã prietenia ºi respectul pentru cel încercat de viaþã.
L-a urmãrit, i-a auzit strigarea deznãdãjduitã ºi acum îi aduce
la cunoºtinþã diagnosticul : ”...ceea ce ai spus este necaz!/
Ceea ce ai fãcut sã gândeascã inima ta este durere!”

Inima  ºi nu creierul  gândeºte. La fel, egiptenii. Vezi!
Dar inima gândeºte “durere” pentru cã posesorul ei a

fãcut-o sã gândeascã astfel: “ceea ce ai fãcut sã gândeascã
inima”. Tu eºti cel care a introdus în aparat informaþiile
determinative care au dat la ieºire ceea ce noul sosit
numeºte “durere”.

El vede chiar capilarele gânditoare...
“Necaz” ºi “durere” sunt din aceeaºi familie oropsitã

cu “amãrât” ºi “zbucium”, dar par mai ordonate  puse la
locul lor: “necaz” identificã “ceea ce ai spus” iar “durerea”
este produsul inimii gânditoare. Asemeni unui medic ce
interpreteazã o radiografie, amicul abia venit exploreazã
ºi mai adânc în intimitatea pacientului sãu: “Priceperea ta
vie ai fãcut-o asemenea unui prostãnac...”

Aici este clar vorba de o vinovãþie - “prostãnac” e
un acuzator inflexibil: cum ai putut sã fii atât de neglijent
cu un lucru atât de preþios ca “priceperea ta vie”?

Uitându-ne în urmã, vedem cã tot el a fãcut ºi inima sã
gândeascã “durere”, fãrã ca pentru aceasta sã i se aducã
vreun reproº.

Nu avea cine...
“Sclipirile tale reale le-ai transformat în întuneric...”
Soarele strãlucitor al amiezii l-ai adus în miez de

noapte. Eºti fenomenal!
“(Omenescul tãu) s-a terminat, a apucat pe calea

morþii.”
Te uiþi la radiografie ºi, îngrozit, faci inima sã

gândeascã: “metastazã”. Toate componentele vieþii tale
sunt compromise: cuvintele de necaz, inima de durere,
priceperea de prostie, raþiunea de întuneric.

“Tu ai sã traversezi râul Hubur”... Nu înþelegi. Mã uit
pentru tine în subsolul paginii. Citesc la “3: Râu în lumea
de jos (infern).”

Adicã, luând-o cu omenescul tãu rãvãºit pe calea
morþii, vei ajunge la acest râu pe care va trebui sã-l
treci pentru a atinge malul de dincolo al lumii... Al lumii
de dincolo.

“Acesta e un proverb vechi”, precizeazã, cu acribia-i
de acum cunoscutã, prietenul.

Prietenul la nevoie se cunoaºte; e isteþ ca un
proverb; proverbele sunt înþelepciunea popoarelor...

Ceea ce ai spus este înþelepciune! Acum se poate
decide cã dialogul se poartã între doi înþelepþi... Tineri
înþelepþi. Mã duc cu gândul, fireºte, la tânãrul luminat din
textul sumerian.

Pauzã. Radiografia cu omenescul din tine dispare.
Îi ia locul, dupã o clipã de întuneric, o alta.

3.1.2 Adevãratul om merituos

Aici, însã, vorbeºte pacientul. Parcã ar vrea sã-ºi
micºoreze partea de vinã. “Dacã priveºti, oamenii sunt
deopotrivã de nãtãrãi(?)” Traducãtorul nu este sigur de
aceastã lecturã - interpretare  a textului cuneiform.

El prostãnac, ei nãtãrãi.
“Deopotrivã”.
De ce?
“Pe omul bogat... ei l-au slãvit puternic.” Cu alte

cuvinte, l-au preamãrit numai pentru cã avea avere. “(Dar)
cine a cinstit pe adevãratul om merituos (?)”

Nimeni, dacã oamenii sunt deopotrivã de nãtãrãi!
Nu chiar toþi, altfel nu ar mai fi nici “adevãratul om

merituos” ºi nici cel/cei care îl cinsteºte. Dacã spune ce
spune, atunci pacientul este, el cel puþin, un om care
poate identifica ºi evalua un om merituos ca fiind aºa.

Am intrat adânc pe tãrâmul moralei.
Prietenul revine. “Cel care poartã chipul unui zeu are un

Lamassu (protector).” Îmi fac privirea sã coboare din nou în
subsolul luminos al paginii de hârtie: “Un spirit ori geniu”.

Idolul, chipul din piatrã, din lemn sau din aur...
Este spiritul protector al persoanei care îl poartã.
Reintroduc rapid în inimã “Tatãl ºi mama mea m-au cãutat
ºi eu n-am avut pãzitor.”

Protector, pãzitor...
“Cel care venereazã o zeiþã adunã belºug.” Mã uit la

“omul bogat” de mai înainte ºi gândesc în inima mea cã el nu
e asemeni celui care-ºi câºtigã belºugul venerând o zeiþã.

ªi fiind aºa, un om care nu este nãtãrãu pe cel din
urmã îl va slãvi puternic.

Pus în faþa acestor cugetãri...
Constatãri.
Prietenul-întristat se lumineazã; ceea ce cãutase, iatã

cã, în sfârºit, a gãsit. “Inima ta, o, prietene, este izvor de
apã (?) ce adunã toatã înþelepciunea?/ Înþelepciunea ta
este... valul mãrii ce rãstoarnã totul?” De partea cealaltã,
diagnosticianul, vãzându-se întãrit în rolul sãu terapeutic,
puncteazã fãrã sã clipeascã: “Atent (?) am sã te cercetez:
primeºte cuvântul meu./ Ia aminte o clipã ºi ascultã vorba
mea.” Dar pacientul cade deodatã doborât.

Are un atac de panicã.
“A mea... e terminatã, sunt uitat (?).../ Fericirea mea eu

am fãcut-o sã cadã, am trecut-o prin.../ Tãria mea s-a
spulberat... a încetat./ Durerea ºi jalea eu.../ ...pentru
sãturare.../ Vinul de curmale, întãritorul oamenilor, în cazul
(meu)...” Apoi îºi revine subit, atacând fulgerãtor o
cugetare a prietenului sãu pentru care mai înainte îl
considerase un înþelept...

Aºa am fost convinºi noi.
Sã fi fost o ironie muºcãtoare ce abia acum îºi aratã

colþii? “Oare leul cel crud, ce sfâºie carnea cea mai bunã,/
Dãruieºte el colac ºi tãmâie sã îmblânzeascã mânia zeiþei?,/
Oare parvenitul, a cãrui bogãþie a sporit,/ Cântãreºte el
(metal preþios) zeiþei Mami?”

De unde aceastã undã de rãsfãþ? Sau o fi o altã
ironie strigãtoare la cer?

“Notã 5. Mami (uneori Mama) este zeiþa-mamã.”
E clar, omul nostru este foarte încrâncenat.
Rãmânem cu gura cãscatã vãzându-l cum sare furios

peste hãþiºul dintre regnuri, strângând cu laþul tãios al
vorbelor pe însuºi regele animalelor! Cu “parvenitul” revine
la ceva mai apropiat nouã... ªi, ce-i cu asta? - mã întrebi.
Pãi, este! “M-am sustras eu de la ofranda de fãinã? (Nu),
eu m-am rugat zeilor./ Eu am împlinit jertfele prescrise
pentru zeiþã...”

ªi cu toate astea nu trãiesc în belºug! - vrea sã zicã.
Dupã cum se poate vedea de cãtre oricine, e greu de

învins boala acestui tânãr pacient îndãrãtnic. Aºa cã
terapeutul, tânãr ºi el ºi la fel de hotãrât, îºi mai trage
puþin sufletul la umbra unui arbore: “(O), palmierule, pom
al bogãþiei, foarte preþios,/ Înzestrat cu toatã
înþelepciunea, giuvaer de aur ales! (lipsã)”...

Acest loc gol, ivit
tocmai aici, este refractar
la oriºice reflecþie!

“Tu eºti puternic
întemeiat ca ºi pãmântul...”

La cine referã pronumele personal “Tu”? La
palmierul de mai sus, ori la amicul suferind?

Dacã e vorba de pãmânt, rãdãcinile din el duc la pomul
înþelept. “... dar sfatul (cel divin) e îndepãrtat.” Citesc,
ghemuit în subsolul paginii, “Este nepãtruns”.

Adicã: vei fi tu, pomule, plin cu înþelepciune
pãmânteanã, dar coroana ta este departe de adevãrata
înþelepciune a divinitãþii!

ªi acum, revigorat dupã aceastã precizare a reperelor
cosmogonice în care se desfãºoarã confruntarea,
prietenul-terapeut rãspunde atacurilor stãruitoare ale
amicului-suferind: “Ia seama la asinul cel mândru din.../
El a cãlcat peste roadele câmpului, sãgeata s-a întors
împotriva lui.”

Aceasta a fost prima loviturã de rãspuns.
Imediat vine o directã tot din zona regnului animal:

“Duºmanul cirezilor, leul, de care ai amintit, ia-l în seamã;/
Pentru cruzimea pe care leul a arãtat-o, o groapã s-a
deschis împotriva lui.” A treia loviturã de contraatac
þinteºte fulgerãtor în parvenit: “Pe cel parvenit, îndopat
de bogãþie, a cãrui avuþie n-are cap,/ În foc, mai înainte de
vremea lui, dregãtorul îl arde.”

La fãcut knockout!
Dupã aceste exemple considerate edificatoare, medicul

de ocazie întreabã încrezãtor inima meditativã a
prietenului: “Doreºti tu sã mergi pe urmele pe care au
mers aceºtia?/ Cautã în schimb fãrã încetare favoarea
milostivã a unui zeu.”

Cum reacþioneazã omul nostru la un tratament atât
de viguros?

El pare sã facã un pas înapoi, aplecându-se în faþa
adversarului ca într-o reverenþã: “Pãrerea ta e un vânt de
nord, o brizã ( bunã) pentru popor”...

Pentru cei mulþi, adicã.
“ Curat, ales este al tãu...sfat.” Pacientul nu discutã

contraexemplele cu care a fost tratat, ci doar rãspântia
alternativelor oferitã de prietenul - îngrijitor, pe care o
vede mai întâi ca simplã pãrere, apoi ca un sfat “curat”,
“ales”, bine intenþionat ºi cu grijã selectat, demn de luat
în seamã.

Se pare cã lucrurile, învrãjbite, vor merge acum spre
liniºte ºi pace.

Aº, de unde! Pacientul se ridicã, îºi îndreaptã
picioarele ºi corpul, iar capul ºi-l înalþã semeþ cãtre cer.

Acolo unde, dupã spusele oponentului sãu, ar trebui
sã fie rãdãcinile aeriene ale înþelepciunii divine.

“Dar un singur cuvânt (lasã-mã sã spun) în faþa ta:/
Merg pe calea bunã cei care nu cautã (un zeu),/ Cei care
se roagã adânc unei ( zeiþe) devin sãraci ºi slabi.”

E de neoprit!
ªi acest cuvânt  bombã explodeazã, cu un suflu ateist

devastator, în altele, reprimate pânã acum în tãrâmul
amintirilor din copilãrie: “ În copilãria mea, eu am (cãutat)
calea zeului,/ Cu evlavie ºi umilinþã am cãutat pe zeiþã:/
(ªi totuºi) corvoada ce am dus-o ca pe un jug a fost fãrã
câºtig;/ Zeul mi-a adus lipsã în loc de bogãþie;/ O
stârpiturã (de om), un redus la minte,/ Mi-a furat colierul
ºi am fost sleit.”

Auzind aceste vorbe asurzitoare, terapeutul a rãmas
ca la dentist. Nu mai avea aer, iar cuvintele îi veneau
nu se ºtie de unde, rostogolindu-se într-o furie nebunã
prin gura larg deschisã.

A mai avut timp doar pentru un diagnostic de urgenþã:
“Într-adevãr, o, tu cu mintea agerã, ceea ce ai în gând nu
este real.”

Apoi au cãzut acuzele...
“ Tu ai nesocotit adevãrul, tu ai dispreþuit poruncile

zeului.../ Nepãzirea poruncilor zeului a fost dorinþa
sufletului tãu,/ Curãþirile cuvenite zeiþei tu le-ai neglijat.”
Aºa ºi numai aºa se explicã sãrãcia ºi eroarea în care te
scalzi încã din copilãria ta! Acesta-i adevãrul, degeaba
încerci sã mã minþi!
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Iov, Socrate ºi
Divinitatea

eseu
Moto: “Cercetaþi din nou! Dreptatea mea este

mereu aici!”(“Cartea lui Iov” 7,29)

Te-ai aprins ºi tu... Vino-þi în fire! Pânã îþi vei reveni,
voi face o trimitere la “Cartea lui Iov” din “Vechiul
Testament” unde, în a treia ºi ultima zi a confruntãrii
cu Iov, Elifaz, prietenul sãu acuzator, disperat cã nu-l
poate convinge cã este vinovat faþã de Dumnezeu, comite
cea mai mare nedreptate, trecând, la fel de intempestiv
ca acest tânãr akkadian, de la imaginea omului rãu la
identificarea lui Iov cu omul rãu: “Cãci ai luat fãrã de
pricinã zãloage de la fraþii tãi,/ ªi oameni despuiaþi de tine
care merg acuma goi,/ Þi-a pãrut rãu sã îi dai apã celui
însetat,/ ªi pâine nu i-ai dat celui flãmând...”(6,p.77) Opresc
aici valul isteric de minciuni. Simt cã te-ai liniºtit...

Prietenul, devenit, iatã, acuzator vulcanic, îºi ia însã
repede seama, încercând sã redevinã echilibrat ºi obiectiv.
Calea pare sã fie aceea a acceptãrii unei stãri de fapt.

Sã iau lucrurile aºa cum sunt!
Apoi, continuã, îngândurat ºi trist: “ Adevãrata

înþelegere (este lipsã) în omenire,/ ( În timp ce) planul cel
rãu (este de neocolit) pentru oameni./ A învãþa (poporul)
spre un pas rãu...”

Boala nu este numai a tânãrui acesta pe care am
încercat sã-l aduc pe calea cea dreaptã, ci este o maladie
mai generalã  vrea sã spunã terapeutul. Poporul însuºi
este departe de planul divin, mergând, fãrã sã ºtie, pe
un drum greºit. Chiar aceºti tineri, care se cred înþelepþi,
îl învaþã cum sã facã pasul care nu duce la nimic bun.

Acum textul însuºi se pierde, de la coloana VIII la
XIII, unde revine cu un ºir de dorinþe ale tânãrului orfan
rãvãºit de necazurile vieþii: “Sã pãrãsesc casa.../ Sã nu
doresc avuþii.../ Sã uit darurile cele pentru zeu, sã calc
peste orânduielile rituale...”

Treci dincolo de rãtãcire, cã mã deprimã ºi pe mine!
Aºa ajungem, dupã o altã lacunã textualã, la faþa XXII

a tãbliþelor de lut, ca ºi când firul discuþiei nu ar fi fost
niciodatã rupt: “Colierul, dupã a cãrui frumuseþe tânjeºti,/
...picioarele sale, repede el le-a pierdut,/ necredinciosul,
ºarlatanul, cel care ºi-a dobândit avere,/ Ucigaºul îl
urmãreºte (cu) armele sale.”

Bine, bine, i-ar rãspunde înviorat pãgubaºul, dar
eu cu ce mã aleg?

Aici, înainte de a-i rãspunde, prietenul îi precizeazã
întrebarea în termenii controversei lor: “Tu, care nu pãzeºti
sfatul zeului, care-i succesul tãu?”

ªi rãspunsul?
Iatã-l: “Oricine poartã jugul zeului... hrana lui e

asiguratã./(De aceea) cautã mireasma cea bunã a zeilor/
ªi ceea ce ai pierdut anul acesta vei dobândi îndatã.”

Principiul rãsplãtirii... hranã contra jug. Îl ºtiam de
la sumerieni.

1. Bulandra, Alexandru, “Experimentul Iov”, Editura Paideia, 2008
2. Jacob, Edmond, “Vechiul Testament”, Editura Humanitas, 1993
3 .Belenki, M.S., “Despre mitologia ºi filozofia Bibliei”, Editura

Politicã,1982
4. Kramer, S.N.,”Istoria începe la Sumer”, Editura ªtiinþificã, 1962
5. - “Gândirea asiro-babilonianã în texte”, Editura ªtiinþificã, 1975
6. - “Cartea lui Iov, Ecleziastul, Cartea lui Iona, Cartea lui Ruth, Cântarea

Cântãrilor” traduse ºi comentate de Petru Creþia, Editura Humanitas, Bucureºti,
1995

7. - ” Filosofia greacã pânã la Platon”, vol.II, Partea 1, Editura ªtiinþificã
ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1984
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9. Xenofon, “Amintiri despre Socrate”, Editura Univers, Bucureºti, 1987
10. Cosma, Doru, “Socrate, Bruno, Galilei în faþa justiþiei”, Editura Sport-

Turism, Bucureºti, 1982
11. - “Gândirea egipteanã anticã în texte”, Editura ºtiinþificã, Bucureºti,

1974
12. Platon, “Republica”, în “Opere” vol.V, Editura ºtiinþificã ºi

enciclopedicã, Bucureºti, 1986
13. Zamarovsky, Vojtech, “La început a fost Sumerul”, Editura Albatros,

Bucureºti, 1981
14. Eliade, Mircea, “Istoria credinþelor ºi ideilor religioase”, vol.I, Editura

Universitas, Chiºinãu, 1994
15. - “Septuaginta”, vol.1, Colegiul Noua Europã, Editura Polirom, 2004
16. LaCocque Andre, Ricoeur, Paul, “Cum sã înþelegem Biblia”, Editura

Polirom, 2002
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(continuare în numãrul viitor)

De la Slobozia, domnul Gheorghe Dobre, poet,
prozator, ziarist, editor, critic, fondator ºi
conducãtor al Asociaþiei Culturale HELIS
Slobozia, redactor-ºef al revistei ºi editurii HELIS,
autor a peste zece cãrþi de poezie, prozã, eseu,
criticã, poetul „exerciþiilor de libertate, devoratorul
de iluzii”, schimbînd macazul spre eseu ºi prozã,
îmi trimite „Minciuna din literã”, un volum foarte
interesant. Parcurgîndu-l, am avut sentimentul
unei duble identificãri: mai întîi l-am descoperit
pe poet, pe prozator, pe critic, ca mai apoi sã mã
frapeze revelaþia unei personalitãþi literare care,
integrînd deschiderile enunþate, se dezvãluie
altceva ºi altcumva. Inserez cu majusculã între
valoroºii scriitori români pe Gheorghe DOBRE,
pentru cã domnia sa nu face experimente literare
sau exerciþii de stil, ci se prezintã ca un scriitor
aºezat, sobru ºi cult, cu lucrãri bine ºlefuite. La o
prima vedere, titlul se adreseazã în mod manifest
cititorului inveterat; acesta va rãmîne treaz pînã
la punctul final al cãrþii, „pentru cã e altceva decât
se scrie acum la noi ºi nu va pierde timpul”.
Gheorghe Dobre a scris o carte captivantã, pe
mãsura ce înainteazã cu lectura, mesajul ei dã
cititorului certitudinea cã are de-a face cu o carte
cum nu s-a mai scris de multã vreme în literatura
noastrã. În prima parte, prozã în cliºee scurte,
uneori anecdotice, întîmplãri dintr-un sat din josul
rîului Ialomiþa,  Broºteni, „de pe timpul cînd
dropiile dormeau în mijlocul drumului, iar grecoteii
erau la ei acasã, cu palate, cîrduri de animale ºi
slugi nenumãrate, cu tarafuri de lãutari ºi multe
þiitoare goale, pline cu salbe de aur” (Ioan Neºu,
Epilog). Autorul oferã în primul rînd un contact
vizual cu arterele inspiraþiei. Perceputã cu ajutorul
privirii, atmosfera emoþioneazã, producînd
voluptate esteticã ºi curiozitate intelectualã.

În a doua parte, eseuri, scurte priviri cãtre
Metopolis, Barbarius, cãtre „provincia din
noi”, cãtre „motorul ºi existenþa democraþiei”,
Gheorghe Dobre zgîlþînã „marea tãcere”,
„îndrãzneºte pînã la viu lumea ca text ºi textul ca
lume”. Eseurile îºi propun sã pozitiveze analitic
impresia puternicã pe care scrisul sãu o genereazã
la nivelul limbajului. Lucian Blaga vorbea despre
darurile creaþiei, despre faptul cã „fiecare autor,
indiferent de influenþele pe care le poartã, se
încadreazã în interiorul unei matrice stilistice,
care nu este conºtientizatã”. În speþã, autorul

Gheorghe DOBRE, Directorul revistei HELIS, SLOBOZIA
„MINCIUNA DIN LITERÃ”, Editura Helis, 2010

imprimã scrierilor o notã de originalitate, ceea ce
explicã, dupã cum ne dã de înþeles scrisul însuºi,
amprenta despre care aminteam, dar ºi gradul
sporit de interes al textelor. Cele cîteva precizãri
cuprinse în aceastã schiþã de receptare, deºi
departe de a oferi o imagine completã a cãrþii,
vor fi totuºi revelatoare pentru cei interesaþi de
lecturã. Existã multe pasaje memorabile cu care
rãmîi dupã lecturã, universul consemnat întãreºte
convingerea cã este un scriitor care are de spus
ceva ºi nu orice. Nu-l mai obosesc pe cititor
cu descrierea mai mult sau mai puþin
sofisticatelor metode ºi tehnici de scriere,
superlativele sînt evidenþiate de influenþele
generatoare de interes asupra cãrþii. Gheorghe
Dobre practicã proza cu fundamentalã
verticvitate, ca succedaneu al comuniunii cu
inspiraþia, gãsind în cuvînt o soteriologie care
depãºeºte arta comunicãrii prin scris.

Reîntors la proza pe care o pãrãsise printr-un
mal entendu în favoarea poeziei, Gheorghe Dobre
îºi liniºteºte conºtiinþa cu acest volum, la care nu
vor întîrzia sã aparã reacþii, pentru cã este un crea-
tor original, un concurent al eseiºtilor pe spaþiu
restrîns, care manifestã predilecþie spre dizertaþia
reflexivã, spre suspansul detectivistic, cu
propensiuni spre filozofie, moralã, simbolisticã,
metafizicã, de unde primeºte ideile ºi le urmãreºte
dezvoltarea. Cu mijloace jurnalistice, în care
înglobeazã ideologii spiritualiste ºi modalitãþi
literare, Gheorghe Dobre este în acest volum
stãpîn pe religia scrisului. Mizînd pe dilatarea
calitativã ºi mãsuratã a discursului ºi pe impactul
comunicãrii cu cititorul, Gheorghe Dobre este
scriitorul realismului spiritualist tradiþional, dar nu
numai în abordarea unor astfel de direcþii constã
valoarea cãrþii, ci ºi în moralismul prezent, ca
trãsãturã distinctã a scrisului sãu. El aparþine
acelei familii de scriitori care au ºtiut sã-ºi educe
mintea, sufletul ºi peniþa, astfel încît sã-ºi poatã
judeca lucid demersul scriitoricesc, sã-ºi
descopere legãturile secrete cu litera. Proza
rãmâne o dimensiune definitorie a operei sale,
cartea se va impune prin ideaticã, prin credinþa
autorului într-o scarã de valori elevatã, prin
strãlucire expresivã.

Maria Diana Popescu, Agero
www.agero-stuttgart.de

Marþi, 26 octombrie, viaþa muzicalã a oraºului
Slobozia a fost îmbogãþitã cu un recital susþinut de
pianistul Remus Manoleanu, de aceastã datã
alãturi de fiul sãu, Roman Manoleanu.
Manifestarea muzicalã a fost un omagiu adus
compozitorului Frederic Chopin, a cãrui aniversare
o sãrbãtorim acest an. Spectatorii au venit în
numãr mare.

Recitalul a fost deschis de micul interpret Solo-
mon Sebastian, elev al Liceuluit de Artã “Ionel
Perlea”, în clasa a V-a. Laureat al concursurilor
de interpretare, micul pianist Solomon Sebastian a
bucurat sufletele ascultãtorilor cu o celebrã nocturnã,
cunoscutã publicului larg ºi pentru cã face parte din
coloana sonorã a filmului “Pianistul”, film premiat cu
Oscar. Interpretarea sa a fost reuºitã, din toate
punctele de vedere, fiind aproape de original.

Recital ChopinRecital ChopinRecital ChopinRecital ChopinRecital Chopin În continuare, pianistul Roman Manoleanu a
interpretat sonata nr. 2, op. 5, în sib minor.
Interpretarea a dovedit o bunã tehnicã pianisticã ºi
sensibilitate.

Prezenþa pianistului Remus Manoleanu a fost
precedatã de o frumoasã prezentare, în cadrul
cãreia un fost coleg de armatã cu artistul, i-a dedicat
un foarte reuºit catren. Piesele muzicale, foarte
bine interpretate, au conþinut numeroase pasaje de
virtuozitate.

Pentru interpretare au fost alese lucrãri de mari
dimensiuni, cu sonoritãþi triste, care sunt peste
nivelul de apreciere al publicului. Deoarece
manifestãrile muzicale din oraº sunt puþine, publicul
este, în mare parte, la un nivel de începãtor în
ascultarea muzicii simfonice. Totuºi, este necesar
ca publicul sã îºi lãrgeascã, treptat, aria de apreciere
asupra muzicii simfonice ºi prin astfel de
manifestãri, i se oferã aceastã ocazie.

Andreia Luiza Grigoropol
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Nu ºtiu cum o fi prin alte
literaturi dar, din pãcate, în
literatura noastrã româneascã,
sau mai bine zis în studiul
istoriei literare, perioadele

vechi, începuturile, sunt tratate doar nominalo-lapidar ºi
expediate rapid în conul de umbrã al unui „in illo tempore”,
nedrept.

Este ºi cazul fenomenului ªcolii Ardelene, „unul din
monumentele luminoase ale istoriei culturii noastre”, ºi implicit
a membrilor acesteia, dintre care, acum, ne vom ocupa de Ion
Budai-Deleanu, care anul acesta „împlineºte” 250 de ani.

Nãscut în 1760 (dupã alþii 1763), ca fiu de preot, Ion Budai-
Deleanu poate fi socotit ca unul dintre aceia ce se nasc cu stea
în frunte, ºi aceasta o spun gândindu-mã la mediul în care s-a
nãscut, întrucât „familia din care descindea a dat satului mai
mulþi preoþi, fiind una din familiile cu  o frumoasã tradiþie
culturalã”.

Dupã ce îºi face ºcoala primarã în comuna natalã Cigmãu,
aproape de Orãºtie, urmeazã seminarul teologic de la Blaj. Apoi
îºi continuã studiile la Viena (1780-1786), unde „terminã
facultatea de teologie, ºi-ºi trece ºi doctoratul, fãcând totodatã
ºi studii juridice”. Tot aici îi cunoaºte ºi pe Samuil Micu, pe
ªincai ºi pe S. Vulcan, membri de ma itârziu ai ªcolii Ardelene;
ºi în aceleaºi circumstanþe întrã în contact cu ideile iluministe
pe care ºi le însuºeºte ºi cu care se întoarce la Blaj.

Aici activeazã scurt timp ca profesor ºi „prefect (director)
de studii” la seminarul unde fusese elev, dar renunþã curând la
funcþii din cauza unor neînþelegeri cu episcopul Ion Bob, „egoistã,
ipocritã ºi de jalnicã amintire faþã bisericeascã”. Conflictul cu
acesta nu se opreºte aici, aºa cã Budai-Deleanu se vede nevoit
sã se înstrãineze iar, de data aceasta la Lemberg (Lwow), acolu
unde avea sã rãmânã pânã la sfârºitul vieþii sale, la data de 24
august 1820. Despre aceastã situaþie, îi va scrie din Lemberg lui
Petru Maior: „ªtiu eu foarte bine cã toate acele urgii purced din
culcuºul nevrednicilor de neamul românesc, ce s-au încuibat la
Blaj... Cunoscutu-i-am eu atunci foarte bine când i-am pãrãsit
ºi, fugind, mai bine am ales nemernicia decât simbria cu dânºii.
Însã veni-va vreme, ºi doar nu e departe, când vor ieºi la luminã
toate rãsfãþatele ruºinãri ale Hierusalimului cestui nou”.

 La Lemberg ocupã postul de secretar de tribunal provincial
ºi apoi de „sfetnic chesaro-crãiesc” la Curtea de Apel. Tot aici,
Ion Budai-Deleanu îºi redacteazã toate scrierile cu caracter
juridic, istoric, pedagogic ºi filologic, precum ºi cele literare.

Aºadar, în continuare vom trece în revistã  operele acestui
sfetnic de culturã româneascã. Vom avea de a face cu o operã
scrisã în pribegie, dar pentru pribegii de acasã, pentru românii
asupriþi, dovadã cã deºi  autoexilat în Galiþia, datoritã relelor
rânduiri din þara sa, Budai-Deleanu nu a rãmas cu un gust amar
faþã de tot ce însemna þara sa, ºi a considerat potrivit sã contribuie
la luminarea compatrioþilor sãi, ºi totadatã la îmbogãþirea culturii
naþionale româneºti.

La început, el traduce o serie de opere legislative, cum ar fi:
„Rânduiala judecãtoreascã de obºte”, „Pravilã de obºte asupra
faptelor rãle ºi a pedepsirii lor”, „Cartea de pravilã ce cuprinde
legile asupra faptelor rãle ºi a cãlcãrilor grele de poliþie”. De
asemenea el traduce ºi lucrarea pedagogicã germanã:
„Îndreptãtoriu al învãþaþilor întru a formarisi pe tinerii ºcolari”,
precum ºi un raport asupra Bucovinei, în care criticã ºi relele
obiceiuri existente aici(aceastã lucrare este redactatã iniþial în
limba germanã, dar va fi tradusã în româneºte în „Gazeta
Bucovinei” în 1894). Pe acestea toate, le pune la dispoziþie
poporului român.

În materie de istorie, Budai-Deleanu reuºeºte doar sã
redacteze câteva fragmente de lucrãri, pe care intenþiona ca
ulterior sã le adune într-o operã despre trecutul popoarelor din
Transilvania. Astfel de fragmente, rãmase în manuscris, sunt:
„De originibus populorum Transylvaniae”, „De origine
Slavorum”, „Hungari vi armorum Transylvaniam non
occuparunt”, „Hungaros ita describerem”, etc.

În domeniul filologiei, ne-a lãsat câteva studii de gramaticã:
„Dascãlul românesc pentru temeiurile gramaticii româneºti”,
„Fundamenta gramaticae linguae romaenicae”, „Teoria ortografiei
româneºti ºi cu slove latineºti”, precum ºi un „Lexicon
românesc-nemþesc ºi nemþesc-românesc”, proiectat în proporþii
mari, dar realizat numai în parte, având se pare o soartã
asemãnãtoare cu dorita-vastã-lucrare a lui Bogdan Petriceicu
Haºdeu, „Magnum Etymologicum Romaniae”, care a rãmas doar
la litera „B”.

Ion Budai-Deleanu
250 de ani de la naºtere

Revenind, dar, la Ion Budai-Deleanu, trebuie menþionat un
aspect al demersurilor sale lingvistice, ºi anume, militarea pentru
rãmânerea în limba româneascã a unei serii de cuvinte provenite
din slavã, greacã, germanã ºi albanezã.

Dar, ceea ce a adus acestuia gloria naþionalã, este opera sa
literarã, constituitã din douã poeme „eroi-comice ºi satirice”:
„Þiganiada” ºi „Trei viteji”(cuprins parþial într-o primã variantã
a „Þiganiadei”, trebuind, potrivit autorului, sã devinã un vast
poem satiric, îndreptat împotriva feudalitãþii, va rãmâne însã
neterminat).

Se pare însã cã intenþiile rezervate pentru „Trei viteji”, s-au
realizat, ºi încã într-un mod sporit ºi poate chiar desãvârºit, în
„Þiganiada”, care rãmâne opera sa literarã de cãpetenie, ºi în
care autorul realizeazã „critica cea mai usturãtoare ºi protestul
cel mai îndrãzneþ împotriva asupririi feudale” .

În încheierea expunerii operei lui Ion Budai-Deleanu, se
cuvine sã concluzionãm cã avem de a face cu o personalitate
enciclopedicã, cu un spirit critic neobosit, ºi cu un patriot
desãvârºit. Opera sa, cuprinsã în peste 20 de volume, aflate la
Biblioteca Academiei Române, reprezintã, am putea spune, o
bazã destul de solidã pentru cultura românã. ªi aceasta o spun,
gândindu-mã ºi la faptul cã el este, totuºi unul dintre
reprezentanþii de început ai literaturii române, deci poate fi
socotit ca temelie al acesteia.

„Þiganiada”  de la Ion Budai Deleanu la
ªerban Codrin

„Þiganiada sau Tabãra Þiganilor  poemation eroi-comico-
satiric”, principala operã a lui Ion Budai-Deleanu, a avut parte
de o adevãratã odisee editorialã. ªi aceasta, încã de la început.
Astfel, cercetãtorii au ajuns la concluzia cã poemul a circulat în
douã variante scrise la date diferite.

Prima variantã redactatã  de autor între anii 1792-95 ºi
1800, publicat de  Teodor Codrescu în revista ieºeanã „Buciumul
român” în 1875(Prologul ºi Epistolia închinãtoare) ºi 1877(textul
integral, inclusiv  note), este reprodus ulterior într-o serie de
ediþii, îndepãrtându-se tot mai mult de textul de bazã. Aceastã
primã variantã cuprinde un episod cu „nemeºul Beºterec Iºtoc”,
care apare ºi în „Trei Viteji”, iar episodul cu rãpirea Romocãi ºi
cãutarea ei de cãtre Parpangel, capatã o  amploare mai mare.

A doua variantã, se pare cã a fost redactatã de Budai-Deleanu
în perioada 1800-1812. Aceasta, deºi tipãritã în 1925 de cãtre
Gh. Cardeº, la Editura Casei ªcoalelor, nu s-a putut bucura de
o transpunere fidelã a textului manuscris, decât în 1953, când
J.Byck o tipãreºte în forma ei desãvârºitã ºi definitivã la Editura
E.S.P.L.A., în colecþia „Clasici Români”. Aceastã variantã
definitivã, o surclaseazã pe cea dintâi, oferind cititorului un
text unitar, realizat chiar prin eliminarea episodului cu Beºcherec
Iºtoc, ºi prin reducerea la proporþii normale, în contextul
întregului text, a episodului  cu Romica ºi Parpangel. În plus,
„figura lui Vlad Þepeº este mai bine zugrãvitã, fondul social al
poemei este mult adâncit prin introducerea discuþiei asupra
formelor de guvernãmânt, iar versurile sunt mai corecte, mai
cizelate ºi mai bine îngrijite, limba fiind mai cu îndemânare
folositã”.

Consider cã este totuºi necesar sã amintim ºi subiectul
propriu-zis al „Þiganiadei”, mai ales pentru aceia dintre cititori,
care, din motive binecuvântate sau nu, au omis sã-ºi treacã în
lista cu bibliografie ºi acest poem.  Trebuie spus din capul
locului, cã acþiunea scrierii se bazeazã pe un episod istoric cât
se poate de real, ºi anume atacul lui Vlad Þepeº asupra turcilor
ajunºi deja pe partea nordicã a Dunãrii. Vrând însã sã dea un
fond profun literar acestui episod, Ioan Budai-Deleanu îi
introdupe în discuþie pe þigani, care sunt recrutaþi de Vlad Þepeº
în oastea sa, mai mult din precauþie, temându-se ca nu cumva,
luându-i-o înainte, turcii sã nu îi foloseascã pe aceºtia pe post
de iscoade împotriva sa. Dar pentru cã literatura este mai
savuroasã atunci când se rupe cu totul de lumea realã, autorul
face apel la religie ºi mitologie, introducând în poem pe Satan,
care apare ca protector ºi ajutor al turcilor (de altfel, aceastã
asociere þâºneºte chiar din însãºi convingerea colectivã a
creºtinilor speriaþi de pericolul musulman), iar în contrast, îºi
fac apariþia ºi sfinþii, care îi apãrã ºi îi ajutã pe creºtini. Acþiunea

poartã oastea þiganilor atât pe tãrâmuri reale, prin localitãþile
Alba, Flãmânda, Bãrbãteºti, Inimoasa, Spãteni, cât ºi prin
tãrâmuri magice, ireale, cum ar fi pãdurea nãlucitã, unde se aflã
un palat la fel de fermecat, unde spiritele rele duceau pe creºtinii
rãpiþi de lângã ai lor. Este ºi cazul Romicãi, logodnica lui
Parpangel, unul dintre cãpitanii oºtirilor þigãneºti, ºi totodatã
om de bazã al lui Vodã Þepeº. De altfel, acest Parpangel, personaj
principal al poemului, acþioneazã pe douã fronturi: îºi cautã ºi
iubita, ºi luptã ºi pe front.  Dupã o încercare sorticã eºecului de
a o salva de Romica, Parpangel bea dintr-un izvor fermecat (din
nou avem de-a-face cu elemente magice), ºi prinzând puteri
nebãnuite, se întoarce pe front, purtând armura vitezului
Argineanul, ºi duce soarta luptei în direcþia câºtigãrii ei de cãtre
români. Ca o rãsplatã din partea divinului pentru devotamentul
arãtat în luptã, o regãseºte ºi pe Romica, cu care face nuntã.
Þiganii vor sã îºi facã un stat al lor, dar nu se pot hotãrî asupra
formei de guvernãmânt, aºa cã renunþã la idee. Deznodãmântul
subiectului îl reprezintã plecarea lui Vlad Þepeº în exil, ºi
încercarea þiganilor de a-l opri, exprimându-ºi totodatã ºi totalul
devotament faþã de acesta.

Revenind la odiseea editorialã a „Þiganiadei”, ºi sãrind
totodatã peste câteva decenii, vom trece în revistã ºi demersul
scriitorului ªerban Codrin de a „rescrie” poemul lui Ioan Budai
Deleanu, demers ce   s-a concretizat în lucrarea : „Ion Budai-
Deleanu  Þiganiada  Un poem în prozã de ªerban Codrin”.

Dupã propriile sale argumentãri, acesta, citind „Þiganiada”
ºi intuind în aceasta valori mai profunde decât notele exstentelor
ediþii lãsau sã se înþeleagã,  a intenþioanat iniþil sã îmbogãþeascã
poemul cu câteva note suplimentare. Dar, conºtientizând
pericolul de a complica ºi mai mult lectura acestei frumoase
opere, a decis sã acceadã la celãlalt pol al unui demers de scoatere
la luminã a unui text. Aºa cã, pe la 1982, el demareazã procesul
de „rescriere” a „Þiganiadei”, urmãrind douã aspecte majore: pe
de o parte simplificarea lecturii textului prin delatinizarea care îl
fãcea mai puþin accesibil de lecturat de cãtre elevii secolului XX
(de altfel, se ºi menþioneazã în fiºa bibliograficã a cãrþii, cã este o
ediþie pentru ºcolari), iar pe de altã parte comasarea versurilor în
prozã, pieptãnând de asemenea textul, de unele greºeli gramaticale
ºi exprimãri greoaie ce þineau de limba vremii aceleia.

Redãm spre exemplificare, câteva versuri din opera lui Ion
Budai-Deleanu, urmate, spre comparaþie de „rescrierea” lui
ªerban Codrin:

„Musã! Ce lui Omir odinioarã/ Cântaºi Vatrahomiomahia./
Cântã ºi mie, fii buniºoarã,/ Toate câte fãcu þigãnia,/ Când Vlad-
Vodã îi dete slobozie,/ Arme º-olaturi de moºie;/ Cum þiganii
vrurã sã-ºi aleagã/ Un vodã în þarã º-o stãpânie,/ Cum, uitându-
ºi de viaþa dragã,/ Arme prinserã cu vitejie,/ Ba în urmã îndrãznirã
º-a sã batã/ Cu murgeºtile pãgâne gloate”.

„Laudã þie, prinþesã a poeziei! Odatã ca niciodatã i-ai cântat
lui Homer „Rãzboiul broaºtelor cu ºoarecii”. Înduplecã-te ºi
inspirã-mi întâmplãrile þiganilor, când Vlad Basarab Voievod îi
binecuvântã generos cu libertate ºi moºie pe vecie; Cum voirã
sã îºi aleagã mai-mare în þarã ºi guvernare, cum, fãcându-ºi uitate
nãravurile vechi de pe când cioara albã, însfãcarã cu strãjnicie
de tãiº armele, ba în urmã îi împinse îndrãjneala sã îºi mãsoare
puterile cu regimentele islamului, trântã pânã la izbândã”.

Vedem aºadar, cã poetul din Bãrãgan, pãstreazã încã ºi în
varianta sa, culoarea limbii acelor vremuri, ºi parfumul satirico-
comic al autorului de bazã al „Þiganiadei”. De altfel, el nici nu
îºi trece numele în prim plan pe opera sa, ci în subtitlu, lãsând
astfel sã se înþeleagã cã „Þiganiada” rãmâne a lui Ion Budai-
Deleanu, el nefiind alceva decât un „scrib”, care scuturã praful
de pe lada istoriei literare, scoþând la luminã o comoarã plãcutã
la vedere ºi la lecturã iubitorilor de culturã.

Iatã ceea ce declarã însuºi ªerban Codrin despre intenþia ºi
reuºita sa: „La început a fost un gând: decât multe justificãri
pieziºe ºi teorii complicate, mai bine o carte frumoasã. Da! Sã
ajungã azi în mâna ºcolarului ºi a profesorului sãu, o poveste cu
un voievod, cu þigani piºicheri ºi cu un poet rãtãcit pe toate
tãrâmurile. Numai astfel, Ion Budai-Deleanu, autoexilatul de la
Lemberg, va evada din mausoleul sãu latinizat... spre o libertate
pe care a iubit-o cu patimã ºi nu a avut parte de ea”.

Salutãm astãzi doi autori ºi un poem, mulþumindu-le pentru
îmbogãþirea culturii române în general ºi a literaturii în special.

Bibliografia:
• I. Budai-Deleanu, Þiganiada, Ediþie ºi glosar de J. Byck

cu o prefaþã de Ion Oanã, Editura de Stat Pentru Literaturã ºi
Artã, Bucureºti, 1956, Colecþia „Biblioteca pentru toþi”;

• Ion Budai-Deleanu, Þiganiada, Un poem în proza de
ªerban Codrin, Editura Lucman, Bucureºti,(s.a.), Colecþia
„Lucman pentru Copii”.

Romeo Aurelian Ilie
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BALADA  TRECUTELOR  IUBIRI

Am ºaptezeci de ani, distinsã doamnã,
Nu mai sunt tânãr cum am fost

ªi nu-mi mai foloseºte-n astã toamnã
Cã ºtiu amorul pe de rost.

Îþi mai aduci aminte, iubita mea distinsã,
Vreo patruzeci de ani sunt duºi pe val,

Cã dragostea când a venit, aprinsã,
Era pe la Vaslui atunci un Festival ?

Eu într-un zâmbet ºtiu cã te-am gãsit,
Apoi te-am adorat cã prea râdeai  frumos,

Eram la Festival ºi ºtiu cã ne-a unit
O glumã  spusã de-un tânãr tip haios.

Eram pe-atunci  instructor la  culturã,
Iar tu  erai o  bravã utecistã,

ªi ne iubeam, mai ºtii?,  fãrã mãsurã,
Eu – foarte-activ, tu activistã.

O, neuitata mea, stãteai pe strada Donici,
Eu, amãrât,  dormeam într-un birou,
Mai ºtii, iubito,  cât eram de dornici

Sã ne plimbãm ºi sã ne-ascundem prin Copou?

ªi mai ºtii, doamnã, ce noapte-am petrecut
Când aºternutul moale se aprindea sub noi?

Ce nebunii frumoase am fãcut
ªi ce mai somn adânc am tras apoi?

ªi ce inspirat sonet  þi-am dedicat
Când ne iubeam direct  ºi-apoi în reluare,

Tovãrãºeºte împãrþeam teribilul pãcat
De-a fi-ncãlcat principiul moralei proletare.

La „Parcul trandafirilor”  mergeam noi deseori,
Discretã, tanti- Aglaia ne ºi taxa puþin,

Te rãsfãþam cu vorbe ºi câte-odatã flori -
O, Busuioaca mea de Bohotin!

Dar azi, când prin trecut  îmi caut  fericirea
ªi când evoc vãpaia din gândurile mele,

Cu-atâta am rãmas: sã-mi mai întorc privirea
Când trec pe lângã mine vuvuzele

Cu sâni fremãtãtori ºi sfârcuri speriate
De pofta mea, pe care mi-o resping,

ªi-atunci mã duc în vremi îndepãrtate
Când ele mã lãsau sã le ating.

O, doamna mea, ce timpuri au apus,
Când prin simþiri aprinse  voioºi cutreieram,

Te chem ºi azi sã chefuim nespus
C-o apã platã ºi un diazepam.

Hai, vino sã vorbim de glicemie,
Sã facem schimb de ceaiuri ºi-ntr-o searã

O caldã sãrutare sã-mi dai mie
Peste secreta mea placã dentarã.

Altfel, ce sã-þi mai fac ºi cum sã te alint,
Nici poezii eu  nu mai ºtiu pe dinafarã,
Cu care vorbe aº putea sã te mai mint
Ca tu sã te prefaci cã mã crezi iarã?

Convoacã-mã din nou  la o plenarã,
Pe strada Donici mai fã-mã sã mai trec

ªi-n vraja refãcutã de o searã
Sã te  iubesc, iubito, în noul stil playback.

Hai, vino-n seara asta cã-i iarãºi Festival
Sã ne-amintim iubirea dintre noi,

ªi de vei vrea un pat pentru amor total,
Sã nu uiþi sã laºi vorbã la unu-unu-doi…

Fiindcã ºi nouã ne e drag umorul, publicãm cu grabã
ºi relaxare aceastã închipuitã confesiune, adunatã în
catrene cu parfum de romanþã,  voioasã ºi autoironicã.
Cu aceastã sprinþarã “cuvântare”,  George Stoian -
colaborator al revistei noastre -  a  provocat deliciul
asistenþei la festivitãþile ce au marcat împlinirea a 40
de ani de la înfiinþarea Festivalului de umor
“Constantin Tãnase” de la Vaslui. Autorul acestui
exerciþiu liric  a fost chiar fondatorul prestigiosului
Festival.

George Stoian

I

Nu puteam realiza vreodatã cã vecinul meu
poate fi atât de sensibil ºi chiar cu veleitãþi de
poet! Mã aflam în balconul apartamentului ºi, fãrã
voia mea, îi ascultam vorbele, de vãzut nu-l
puteam vedea.

- Iubita mea, tu ºtii cã, dintre toate, eºti
cea mai doritã de mine! Nu pot trãi fãrã tine niciun
moment! Dupã cum ºtii, pictura ºi poezia sunt
cele mai cerebrale arte! Te-aº picta înfãþiºându-
þi chipul într-o simbiozã de versuri care nu s-au
mai scris vreodatã! Þi-aº ciopli sufletul în marmurã
de Carara, te-aº dãltui în lemn de abanos, de-aº
putea...! Dar, iubita mea, natura a fost vitregã cu
mine ºi m-a înzestrat cu alt har...

- Din senin, o liniºte apãsãtoare îºi face loc
între ei. Apoi un oftat îndelung, de eliberare
lãuntricã ºi ungângurit suav reînoadã atmosfera
eroticã:

- ... de aceea, te rog, fii blândã cu mine ºi
lasã-mã sã-þi dãrui setoasa mea dragoste!

Dupã un timp, aceleaºi plescãituri de plãcere,
of-uri ºi ah-uri instantanee, necontrolate...

Îmi imaginez zglobiile lui mâini arse de
neastâmpãr ºi dorinþe, cãutãrile febrile,
frãmântãrile, lupta cu herghelia cailor din sânge...
Filmul plãsmuirii îmi este curmat de hotãrârea lui
alintãtoare:

- Ia sã mai dezbrac un pic fata ºi sã-i
gustãm din nou frumuseþea ei ucigãtoare...!

Aud plescãit de plãcere. Gura iubitei lasã,
vizibil, pe buzele bãrbatului, semne rotunde ca
niºte inele de logodnã... Deodatã, situaþia se
precipitã, devine instabilã.

... vecinul, prin ceea ce grãieºte, înþeleg cã-ºi
schimbã trãirile, atitudinea. Glasul îi devine grav,
oscilant ºi acuzã scârbit:

- Vai, iubito, cât de urâtã eºti când te arãþi
goalã!

Într-un tremur nestãpânit, mâinile îi apar în
afara balconului, pline de urã(dupã cum constat
cu coada ochiului furiºat subtil), strângând
puternic corpul contorsionat de durere al iubitei
goale, urâþitã instantaneu. Rece, cu gesturi
criminale, de profesionist versat, sadic ºi, fãrã nici
un fel de reþinere sau remuºcãri, îi face vânt pe
terasã. Vai! Nefastã zi!

Curios din fire, cum mã ºtiu de-o viaþã, nu mã
pot stãpâni ºi-mi scot freza pe geam sã fiu martor
ocular ºi de necontestat. O sticlã din plastic pe
care scria vodcã planeazã în aer ºi poposeºte în
rondul cu flori.

II

Sunt rãpus de tristeþe. Înºir doar niºte gânduri
rãzleþe, despre mine, despre noi... Despre
România.

Vasile Panã

DESTÃINUIRI
„Noapte dupã noapte aºtept.
În odaie e bine. ªi rãu.
Nu las pe nimeni sã intre.
Înlãuntru sunt eu cu mine.”
                                Costel Bunoaica, „Uciderea sinelui”

În timpul unui spectacol dedicat marii
sãrbãtori naþionale, þinut cu mulþi ani în urmã în
locul numit „Pãdurea cu peri”, s-a consumat un
incident cu multiple reverberaþii în mentalul
colectiv.

Profesorul de muzicã Balaban, în timp ce
dirija corurile reunite ale liceelor de chimie ºi
construcþii, din prea mult zel ºi trãiri profunde,
exteriorizate în public printr-o gamã foarte
complexã de miºcãri necontrolate, reuºeºte sã-
ºi rupã pantalonii! Ruptura ar fi trecut
neobservatã, însã, vedeþi dumneavoastrã, partea
din corpul dirijorului rãmasã neacoperitã se afla
chiar în zona dorsalã, mai precis în zona curului.

O lege sacrã obligã muzicianul aflat cu
bagheta în mânã sã-ºi profeseze meseria
poziþionându-se permanent cu spatele cãtre
publicul meloman. Timpul necesar trimiterii în eter
a mesajului celor trei cântece corale a expus
suficient publicului extaziat cele douã fese rotunde
ºi apetisante. Impactul a fost devastator. Chipuri
contorsionate, proteze dentare scãpate de sub
control dansau sprinþare printre pomii umbroºi.
Oamenii, cuprinºi parcã de o demenþã generalã,
erau greu de controlat. Fiecare-ºi dãdea cu
presupusul în diferite moduri.

Tocmai din acest motiv, într-o ºedinþã a
Comitetului Judeþean de Partid, þinutã cu uºile
închise, ca toate celelalte, s-a pus în discuþie ºi
cazul profesorului Balaban. În spiciul sãu,
secretarul cu probleme de culturã a încadrat cazul
în gravele abateri disciplinare pe linie de partid
ºi de stat. În final, corifeii judeþului au hotãrât
trimiterea întregului material cãtre redacþia ziarului
„Tribuna Ialomiþei”, unde redactorul ºef sã-i dea
o interpretare conform materialismului
ºtiinþific(cauzã-efect).

În data de 26 august 1987, în ziarul local,
pendinte de Comitetul Judeþean de Partid, a
apãrut pe prima paginã urmãtorul material:
„Pentru înlãturarea oricãrei neînþelegeri a
incidentului ce a avut loc la Pãdurea Peri,
precizãm urmãtoarele: Regizorul spectacolului,
intenþionat a introdus în scenariu acel moment,
avându-l ca personaj principal pe prof. Balaban.
Simbolistica gestului sãu trebuie înþeleasã ca o
satirã adusã capitalismului muribund. Se
cunoaºte faptul cã noi ca popor am pãstrat în
cutumele noastre obiceiul ancestral de a ne ostoi
necazul prin baterea curului gol cãtre duºman.
Etimologic(vechime ºi înþeles) trebuie sã
deprindem ideea unui dispreþ total ºi sfidare
profundã faþã de sistemul exploatator!”

Mai-iunie 2010
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Existã pãreri conform cãrora istoria recentã,
antedecembristã, a României ar fi deja o temã
desuetã în literaturã. Ei bine, socotesc cã o carte e
bunã nu dacã evitã sau absoarbe un anume subiect
(cine poate nega principiul „gratuitãþii artei”?). Mai
mult, cã reiterarea, fie ea într-o formã artisticã, a
întâmplãrilor catastrofale petrecute de-a lungul celor
patru decenii ºi jumãtate de comunism, dar mai ales
a celor referitoare la colectivizarea forþatã a
agriculturii, este, din varii motive, absolut necesarã.

Pentru scriitorul Titi Damian, întoarcerea la anii
colectivizãrii forþate care a desfigurat satul românesc
a fost, neîndoielnic, necesarã. ªi nu din considerente
didactice. Ci din sentimentul unui prea plin sufletesc,
acumulat într-o viaþã trãitã cu sensibilitatea la pândã.

Aºadar, domnul Titi Damian - profesor în oraºul
Urziceni  ºi-a fãcut adevãratul debut în prozã cu o
saga încã în facere. Cãci romanului Fagul (2005)
ºi celui din 2008, Umbra, autorul  le promite un al
treilea volum, Norul care sã aducã evenimentele - 
declanºate în anii 60 - pânã la 1989 ºi, astfel, sã
încheie cronica.

Umbra continuã întâmplãri ale cãror rãdãcini au
crescut sub ramurile unui imens Fag, copacul  reper
al comunitãþii rurale buzoiene Muscelu  Cãrãmãneºti.

Reflectorul naratorial se opreºte, de data
aceasta, asupra lui Florin Mândruþã, fiul lui Ion ºi al
Stelei (personaje centrale în Fagul), cu certitudine,
un erou alter-ego, elementul biografic pãrând sã-ºi
reclame primordialitatea.

Cartea urmãreºte, în cele patru capitole - la
rândul lor, naraþiuni ample, de- sine-stãtãtoare  tot
atâtea vârste: copilãria, adolescenþa, prima tinereþe,
maturitatea,  cercuri concentrice din care personajul
se desface, trece dintr-unul în altul, ca sã cunoascã
ºi sã se cunoascã. 

Poate cel mai impresionant este capitolul I,
Drumul întoarcerii, în care copilul descoperã lumea
cu un ochi inocent, al vârstei, cu altul trãgând spre
maturizare, cãci Florin Mândruþã - un fel de Paler la
plecarea din Lisa lui - e doar în pragul examenului la
Petagogicã! Maturizarea forþatã a copilului este
pricinuitã de asprimile vieþii rurale ºi, mai ales, istorice
(a satului invadat de “ºapcaliii” zeloºi), precum ºi de
capriciile naturii care  par sã  deturneze destinul unui
om. Pentru cã în ajunul plecãrii, apele Buzãului se
dezlãnþuie, fiind cât pe ce sã zãdãrniceascã planul
Stelei Mândruþã de a-ºi vedea fiul “om cu carte”.

Recurenþa figurii mamei, în care autorul adunã
atâta emoþie ºi duioºie, insistenþa asupra acestui
personaj, în primul ºi în ultimul capitol, fac un mare
bine cãrþii. Îi dau rotunjime (atât formal, cât ºi
conþinutistic), îi dau fior.

De altfel, domnul Damian creeazã personaje cu
o uºurinþã uluitoare. E de ajuns o analepsã, o
retrospectivã în timpul copilãriei, în anii de ºcoalã
ori în cei petrecuþi de Florin în armatã (vezi capitolul
Frunzuliþã, frunzã de stejar  o þesãturã bogatã de
poveºti autentice, unde eroii se confruntã cu
dificultatea vieþii soldãþeºti), ca sã îmbogãþeascã
paginile cu figuri vii, autentice, verosimile, ale unor
oameni “aºa cum i-a lãsat Dumnezeu”.

Lãudabil, în Umbra domnului Damian, nu este
doar harul portretistic. Cartea cucereºte printr-o
curgere epicã fireascã, printr-un stil narativ-evocator
de mare sensibilitate  mai cu seamã în paginile

Des fluturat la pragul de zãbavã
Cu partea neluminicã în sus
Ca josul cel impar ºi nesupus
Strãluminat sã urce panta gravã.

Stã numai în vulcan gustul de lavã
Dar în impuls nicicând – la semnul plus
N-am coborât; cãrãri bãtute nu-s
Doar buimãciri în minus  de epavã.

Neîmblânzind ce nu putem atinge
Ci depãrtând cu teamã ce-am primit
Rãmâne din credinþã numai mit,

În cosmos vindecarea  ºi ne plânge
Simþirea ce-n voinþã-a umilit
Iar lacrimile ni se varsã-n sânge.

Sonet
Pãrinte peste oarba omenire,
Îþi mulþumesc  (eternul apostat)
Când în canonul încã pregetat
Mã-nºiri suav pe candide potire.

Mã rup din brut sã vieþuiesc subþire
Lumina ce în om ai arãtat
Mã înfioarã straiul nepurtat
Al încolþirii dincolo de ºtire.

Un pas  ºi pragul Dincolo e-aproape;
În legãnare stranie de ape
Voi fiinþa ceea ce azi doar zbor

Din jumãtãþi mimate sã cobor
Întregul din fãclie sã se-adape
ªi dans e viaþa  nesfârºind color.

Întrebãri
Stând agãþat în luna în semn de întrebare
Gândesc: ce pierde viaþa cu înþeles postum?
Din densul ei de trupuri, nãdejde ºi uitare
Sau doar din floarea-capãt înveºtejind de drum?

Sã-i dãm din fire totul  sã luãm  din ce iviri
Din care trup ºi spirit sã le hrãnim deplin?
Sã nu ºtirbim urcuºul spre blânda nemurire
Nici vãduvind pãmântul de-al cãrnii crud destin.

Prezenþa e secretul; în fiecare boabã
Asemeni în imensul ne rãtãcind ades;
Iubind necunoscutul   fãcând din spaimã roabã
Voinþei clãditoare amurgului revers.

Adria Bãnescu

Sonet

Scriitorul TITI  DAMIAN a obþinut Premiul pentru prozã pe anul 2009 al
Uniunii Scriitorilor din România, filiala Galaþi-Brãila, pentru romanul
UMBRA, editura Omega, Buzãu.

 UMBRA   Fagului   scriitorului
TITI  DAMIAN

despre accidentul tragic al copilului Petricã, despre
suferinþa fizicã a mamei ºi despre iminenþa morþii
acesteia, anunþatã prin Telefonul de la ora ºase(
devenit titlul ultimului capitol).

Totodatã, acest al doilea volum din cronica
scriitorului Titi Damian câºtigã mult prin descrierile
ample, deloc obositoare, care întrerup când ºi când
firul narativ, ca un popas în “cursa” dupã “Umbra (-
ele)” trecutului.

Cumva surprinzãtor este capitolul al doilea, cu
un titlu care sunã a vers de romanþã:  În mai, când
înfloresc castanii. Autorul are aici îndrãzneala ca,
în mijlocul unei cãrþi de un realism frapant, sã
escamonteze tema  metempsihozei, sã speculeze,
alegând ca pretext epic divagaþiile (uneori prea
savante) ale câtorva cãlãtori, în tren, despre poezia
iubirii unice. Printre ei se aflã, desigur, ºi Florin
Mândruþã, pus  ingenios - în situaþia de a-i vorbi
principalului sãu confesor (lui Cristian, fost coleg de
ºcoalã, întâlnit dupã multã vreme) despre sine ºi
Sonia / Tonia. Povestea cuplului pe care-l vom regãsi
în finalul cãrþii ca pe unul obiºnuit ( Florin se va
cãsãtori cu Sonia) se insinueazã acum ca nãscându-
se din întâlnirea a douã avataruri. Echivocitatea
puþinelor întâlniri ale eroului cu geamãna Tonia  - ºi
nu dupã cum vor îndrãgostiþii, ci dupã voia unui destin
bizar - , despãrþirea ºi moartea stupidã a fetei trimit
aceastã parte a cãrþii, mai curând, în spectrul
literaturii fantastice. Dacã aºa stau lucrurile, capitolul
în discuþie nu face decât sã atragã atenþia asupra
posibilitãþilor creative, mult mai largi decât s-ar crede,
ale autorului.

În sfârºit, Umbra  este o carte în care domnul
Titi Damian adunã, rând cu rând, multã viaþã trãitã
aievea ori în strãfundurile nevãzute ale unui eu
artistic. Este un roman care-ºi meritã continuarea
cu cel din urmã (Norul), încã neterminat, al cronicii,
dupã cum îºi meritã lectura ºi o justã apreciere criticã.

 Prof. dr. Elena Ruxandra Petre

Fãrã
Nesãrat Pãmântul.
Fãrã gust.
Neîncãpãtor.
Îngust.
Fãrã suflet Timpul.
Dur.
Injust.
Fãrã vlagã iarba.
Fãrã must.

Fãrã pãsãri vara.
Fãrã cânt.
Zarea poartã-un trist de tot veºmânt.
Fãrã cruci rãscrucea.
Fãrã sfânt.
Dumnezeu nu-ncape în Cuvânt.

Fãrã rugã schitul.
Despuiat.
Þara fãrã mânã de bãrbat.
Deprimat poporul.
Înºelat.
Fãrã gust Pãmântul.
Nesãrat.

Petru Botezatu
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O carte subþire ca o lamã de ras, cu un sumar
eterogen (prozã scurtã, reportaj, poezie), ni-l prezintã
pe Augustin Mocanu în ipostaza de autor de literaturã
beletristicã, dupã cea - cunoscutã din paginile revistei
noastre - de etnolog, materializatã în mai multe
culegeri de folclor ºi prozã eseisticã. E vorba de
volumul Negru roºu negru, apãrut la editura Helis,
Slobozia, 2010. Atributul eterogen din fraza de mai
sus are în vedere formele abordate , cãci în conþinut
cartea e cât se poete de unitarã ºi, pe deasupra,
solidarã cu celelalte, având ca subiect general istoria,
spaþiul geografic ºi existenþa spiritualã a românilor
din Ardeal.

Prima naraþiune din volum , Fântâna
blestematã, o povestire în grai bãtrânesc, e un
fragment de mare tensiune epicã din epopeea istoricã
a toposului sãlãjean. Acþiunea, dramaticã, e fixatã
într-un sat dintre Zalãu ºi Cehu Silvaniei la îneputul
secolului al XVII-lea, imediat dupã uciderea lui Mihai
Viteazul, a cãrui trecere prin aceste locuri a lãsat o
dârã istoricã de neºters. Episodul pedepsirii
exemplare a iobagilor valahi de cãtre baronul Puczy
K. Iozsef, pentru vina de a fi urmat îndemnul la
revoltã al  lui Mihai Viteazul, cuprinzând ºi mistuirea
în flãcãri venite de la stele a curþii nobilului feudal, e
scris cu mâna unei minþi ce a fãcut îndelungate bãi
de cronicari, de Bãlcescu, de Costache Negruzzi ori
Sadoveanu. Dulceaþa limbii vechi se rãsfrânge nu
numai la nivelul lexicului ºi al foneticii, dar ºi la cel al
frazei: Noroaiele s-au strâns ºi bordeiele au
încremenit. Burate puþin ºi fãrã miºcarea
omeneascã obiºnuitã, arãtau ca niºte mormânturi
împietrite din veac în care dorm oameni cum nu
se mai aflã.(p.6). O prozã aproape antologicã e
Uleana, de altfel, textul cel mai complex al volumului.
Nuvela îl are ca protagonist pe Gãvrilã din Gorgana,
a cãrui tragicã ºi complicatã poveste o spune un
narator feminin, personaj ºi martor al întâmplãrilor.
Subiectul e dintr-un topos cunoscut încã din proza lui
Pavel Dan, Câmpia Transilvaniei. Cea care nareazã
faptele îºi intersectase viaþa, într-un mariaj nefericit,
cu aceea a lui Gãvrilã. Bãrbatul fusese însurat cu o
sorã a ei, Victoria, care a murit la trei sãptãmâni
dupã prima naºtere, din cauzã cã nu s-a ºtiut îngriji.
Uleana, încã nici de ºaptesprezece ani, este chematã
în casa cumnatului sã aibã grijã de copilul rãmas
orfan, unde, dupã un timp i se propune sã ia locul
surorii moarte prea devreme. Cununia la notar are
loc, dar cea religioasã se amânã din cauza postului
mare. Bãrbatul e luat pe front, apoi dus prizonier la
ruºi, de unde nu se mai întoarce vreme de opt ani.
Dupã primii trei ani de cãsnicie în lipsa soþului, soacra
o obligã sã se cunune religios. Acest ritual, cu pãlãria
mirelui în mânã în faþa altarului, e un episod pe cât
de dramatic, pe atât de hilar. La întoarcerea din
prizonierat, prin 1948, omul e doar o epavã, iar
apropierea fireascã dintre soþi nu se mai produce.
Soacra devine tot mai agasantã cu nora încã tânãrã,
pânã când, într-un moment de demenþã, izbind-o cu
biciul pe Uleana, bãtrâna cade istovitã, murind douã
zile mai târziu. Dupã parastasul de ºase sãptãmâni,
Uleana îºi ia lumea în cap, pãrãsind casa blestematã.
Gãvrilã o ãsteaptã un timp în zadar, apoi divorþeazã,
ºi se însoarã a treia oarã cu o vãduvã pe nume Tilica,
al cãrei bãrbat murise în Rusia. Spre mirarea satului,
cele douã femei sunt vãzute împreunã la

Augustin Mocanu: Negru roºu negru
Viorel Mureºan

înmormântarea nefericitului Gãvrilã din Gorgana. Ca
structurã, povestirea e un lung monolog al Uleanei,
care se confeseazã unui ascultãtor imaginar.
Folosirea dibace a pitorescului sau a insolitului sunt
calitãþi esenþiale ale scrisului lui Augustin Mocanu.

În secþiunea a doua a volumului, accentul se
mutã de pe naraþiune pe descriere, cãci ne aflãm în
faþa a douã repotaje, avându-l ca model pe Geo
Bogza, atât de bine asimilat, încât stilul ptrototipului
i se potriveºte ucenicului ca o mãnuºã. Mocanu se
apropie mai mult de literaturã decât de gazetãresc.
Primul , Strâmtorile Benesat - Þicãu, e scris dupã
cea mai rafinatã poeticã a genului. Limbajul
reporterului capãtã fluenþa ritmurilor naturii, cuvântul
neaoº se îmbinã cu neologismul dupã legi potrivit
cãrora firea universului se armonizeazã cu civilizaþia
antropologicã. Poate cã tocmai de aceea, autorul
surprinde ºi poezia cotidianului: Bufetierul, aºezat
într-un ºopron improvizat, vopsit þipãtor ca sã
fie observat de clienþi, moþãie cu capul pe
tejghea. Numãrã muºtele ce ling picãturile de
sirop. Vrea sã le prindã pentru cã-l necãjesc, îl
piºcã de mâinele unsuroase, de urechi ºi-i bâzâie
pe sub nas. E indiferent la tot ce se întâmplã.
Pânã duminicã mai este...Abia atunci e ziua
lui.(p.26). Despre pãmânt   e, mai degrabã, un
reportaj-meditaþie, un cântec al elementelor
primordiale ºi al marilor lor metamorfoze. E o
proiecþie în mit a Depresiunii Transilvane, un poem
al setei nepotolite de fabulos.

Urmeazã  o fascicolã cu ºase subiecte
folclorice în prozã. În general, între literaturã ºi
folclor existã raporturi genetice, cu precizarea -
importantã - cã al doilea trebuie sã treacã proba
colectivã, ca sã ajungã la cititor. Seria cuprinde bucãþi
literare de proporþii reduse, undeva la graniþa dintre
snoavã ºi legendã. Asemenea snoavelor populare
ºi acestea se referã la isteþimea sau prostia
omeneascã, dar au uneori în vede ºi absurdul
faptelor. Aici, în conþinutul concentrat al textului ,
autorul îºi construieºte personajul pe câte un singur
aspect caracteristic având în vedere o trãsãturã mai
accentuatã. Prima din ele, Legãtura, e povestea
celui mai mincinos om din câþi au trãit pe lumea
asta. (p.35). Intenþia moralizatoare e evidentã, cãci
protagonistul cade victimã propriei himere, pe care
a þesut-o din minciuni toatã viaþa. Muierea
Dracului, deºi nu întruneºte elementele de structurã
a basmului, spaþiul în primul rând fiind Câmpia
Transilvanã, îºi deruleazã întâmplãrile sub zodia
realismului fabulos, având ºi apãsate accente
carnavaleºti. ªarpele alb e o legendã, în timp ce  din
Moºul, baba, purcelul ºi musca nu lipsesc
acordurile ºi suflul prozei absurde. Întreg acest ciclu
capãtã vioiciune prin folosirea limbii vorbite, culoarea
localã sprijinindu-se pe particularitãþile graiului local.

Capitolul Alte proze încheie, ca sã spunem
aºa, partea epicã a volumului. Gest ºi Grâul sunt
douã georgice în prozã, dovedind aplicaþia autorului
spre lirismul descrierilor de naturã ºi a stãrilor
sentimentale delicate. Proza întitulatã Pop Dãnilã
e o fiziologie literarã, împingând sub lupa cititorului
alt tip de personaj decât cele cu care autorul ne-a
deprins, un intelectual de þarã din perioada nu prea

îndepãrtatã a comunismului. Lacunele sistemului di-
dactic, mereu aceleaºi ºi mereu altele, sunt dovedite
sau numai sugerate cu puzderia de detalii din existenþa
cenuºie a unui profesor de þarã cu, în mod absurd,
cu mai multe euri, al cãror nume încã sporeºte de la
o împrejurare la alta. Proza surprinde subtil vanitatea
unei categorii sociale a cãrei muncã, ridiculizatã din
toate direcþiile, începe a deveni ºi inutilã. În foarte
scurta compoziþie Vierme se simte puternic suflul
lui Urmuz, pe când Mãtuºile dã senzaþia de umor
reprimat ca-n bancurile seci.

Ultimile douãzeci ºi cinci de pagini sunt
acoperite cu versuri, care tind sã formeze un ciclu,
fie prin tematica istorico-patrioticã, fie prin sursa
folcloricã a motivelor. Neunitare stilistic ºi destul de
inegale, poemele suferã ºi de lipsa unui titlu generic,
care ar fi putut focaliza cãtre o direcþie mai clarã
sensurile estetice. Grupajul e deschis de un scurt
moto cu valenþe paremiologice, cãci eul liric de aici
e o strãinã gurã, cea care se aude ºi din literatura
popularã, aceea care pe toate le vede ºi le judecã:
N-a stat Lumea asta niciodatã astfel, bleagã,
rezematã în toiag de fum. (p.66). Aproape o doinã
de înstrãinare e Destin, text autoreferenþial scris în
cadenþe folclorice, dar cu o notã livrescã în final.
Micul poem e sfâºietor ca un bocet, iar tema dislocãrii
dintr-un spaþiu în altul e dezvoltatã paralel cu aceea
a evadãrii fiinþei. Neantizarea nu e definitivã, ca în
folclor, ea se poate metamorfoza în destin, deoarece
existã la om vocaþia creatoare ce poate conduce spre
o substituire metonimicã: Dusu-m-am ºi m-am tot
dus/ De la Rãsãrit spre-Apus./ Bãtut de vânturi
ºi ploi,/ N-am mai venit înapoi./ Când Trupul nu
mai putu,/ Trimisu-mi-am Sufletu’/ Singurel ºi fãrã
glas/ Sã vie la voi de mas./A plecat, dar nu s-a-
ntors,/ Vremea m-a gãtat de tors./ Am rãmas pe
cãi, pustiu,/ Acasã nu pot sã viu;/ ªi-am rãmas
pe cãi, departe, / ªi mã-ntorc la voi drept carte.
(p.66-67). Folcloristul A. Mocanu, cel care a cântãrit
în faþa claselor de elevi zeci de doine, iar în sumarul
cãrþilor sale, câteva sute, intrã, ca altãdatã Coºbuc,
într-un infiorat dialog cu cântecul liric popular: Oare
ce-i fi fost/ pânã n-ai avut/ acest tainic rost?/
Poate, un zâmbet de fatã/ sau o pleoapã miºcatã/
ca aripa unui fluture fin.../ Poate, durere ºi chin,/
ori pâine prea bunã/ într-un olat strãin;/ strigãt
pe câmp, de bãtaie,/ grâie de jar ºi cosiþe bãlaie;/
cristale-n pâraie de munte,/ omãt peste creºtet/ ºi
viscol sub frunte;/ zvâcnire verticalã-n istorie/
cu suflet de fulger/ ºi haine de glorie./ Poate cã
Rubobostes,/ ori cine ºtie cine/ þi-a fãurit aripi/
ºi te-a trimis pânã la mine. (Doinã, pp.68-69). În
Þarina soarelui  poetul are o viziune gigantescã a
entitãþii patriei, în timp ce în douã Mãrþiºoare
triumfã spiritul ludic ºi copilãria, care converg spre o
reprezentare apolinicã: Bucure, vã bucure/ zborul
blând de fluture!/ Sã nu rupeþi filele/ De la bune,
zilele!/ Facã-se ceaþa luminã/ Fie-vã viaþa seninã/
ªi bucuria deplinã! (Mãrþiºor 1, p.73). Uneori
autorul cautã cuvântul rarisim, asupra cãruia atrage
atenþia aºezându-l drept titlu, aºa cum alþii au grijã
sã-l plaseze în rimã: În aceastã rãscruce, sub
vânturi,/ înfãºurat în umbra mea/ ca într-o manta
regalã, / m-oi odihnide-a pururi astrucat.// Mai
purã decât nefiinþa/ va licãri lumina mea etern.
(Astrucat, p. 77). Dacã ar fi sã gãsim o umbrã
tutelarã risipitã în aceste versuri , ea ar fi Arghezi.
Chiar apar câteva portrete A la maniere de: Lelea
(pp. 78-79), sau  Noaptea (p.80). Noaptea Gorilei
e o poezie, tematic, politicã. Cele aproape o sutã de
pagini din Negru roºu negru  adunã truda literarã
risipitã pe mai multe decenii a unui eminent dascãl
de limba românã.

Notã: Recenzie preluatã din Caiete Silvane,
Anul VI,      Nr, 10 (69), octombrie 2010, Zalãu.
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Ispitã cu amintiri

A trecut vacanþa coborând scãrile
Clopotniþei din Catedralã
Ispitã cu amintiri
Lângã maidanul cu vise.
Îºi leagãnã cerul
Oftatul uitat deasupra patului,
Evantai de speranþe
În mâna copiilor, scrise
Ca o jucãrie sfâºiatã.
O umbrã între douã vieþi
Schimbã decorul din carte ºi
Mirul tace pe frunte!
Icoana petrecerii aprinde Golgota
Nimeni nu poartã în pântec
Spaima lui Iuda de moarte.
Prin pieþe cu poeme neînvinse
Oamenii se feresc sã zâmbeascã
În ritmurile demnitãþii vinovate
De calamitãþile din þarã.
A trecut vacanþa, lângã Catedralã
Te-aºteptam, frumoasã poveste,
Prima oarã!

Drogaþi de iubire
Am sã ascult Mozart
Lângã miezul nopþii
Când prin fereastra inimii
Ai apãrut de la balcon sã te miri
Cã poemul s-a sinucis,
Cã timbrul poºtal a fost fals
ªi nu mai ai minute
Sã asculþi ode, sã simþi
Cu virginitatea celor nouãsprezece ani,
Pe ascuns, drogaþi de iubire.
Împreunã vom naºte din strada
Pe care mode, prostituaþi
ªi oameni cumsecade
Îºi poartã povara.
Sã cârpim singurãtatea
Minut cu minut.
Nu mã-nþelegi sau poate
Înveþi sã creºti din jurãmântul
Sacru, fãcut sã trezesc munþii,
Sã asmut marea peste teama din noi.
Am sã ascult Mozart
Lângã Mãnãstire, sã purific timpul
Stând cu tine în subsolul cãutat
Printre stele vetuste, doar de noi doi.

Poate crezi
Cade toamna pe distanþa
De vorbe, între coapsele nopþii.
Vine monstrul sã-nghitã speranþa
Într-o luminã mare când,
Aþipind în braþele tale,
Cu graba uitãrii se umple ecranul
De mâine.
Am uitat cã poþi sã mimezi
Jurãmântul jucat între spasme
ªi machiat zâmbetul sã-mi arunci
Pe-o privire sãratã,
De lacrimi aºternute cu adevãrat
Pe cearceaful scris
Într-o altã îmbrãþiºare

Mãsurând timpul
Cu o deflorare.
Poate crezi cã amestecând noaptea
Cu ascultarea, lumea ne-aratã cu degetul?!
Înghesuit de aºteptare,
Într-un cuvânt blindat,
Strigându-ne unul pe altul
Am devenit prin botez
Unul, dezlegând piedicile,
Dragostea mea, nu te-am uitat.

E târziu sã mã rogi

M-ai întrebat vreodatã dacã vreau sã taci?
Sã te aud doar când vrei.
Ieºi din jocul obiºnuit
Cu invazia cifrelor
Rostogolite în vorbele colegilor tãi.
M-ai întrebat de e searã sau dimineaþã,
Dacã îmi place singurãtatea
În care m-au mutat stelele
Atunci când am început
Sã sufãr pentru tine?
Sã descopãr primejdia în mâine
Din dorinþa de-a fi noi doi?
Te-ai rãtãcit în gândurile mele
Definitiv, sã-þi scrii biografia
La nouãsprezece ani,
Împotriva a ceea ce pare firesc,
Împotriva vulcanului
Ce-aºteaptã sã-ºi spunã nebunia.
M-ai întrebat vreodatã
Dacã-i bine în arena cu fiare?!

E târziu sã mã rogi.

Din deºertul pietros

Nu…este încã noapte în visul meu
Iscãlind pe ziduri cu maidane
În rãstigniri de o clipã.
Sângele meu, biet prizonier
Rãtãcitor în luna nouã
Printre degetele tale ºi tãcerea
Din care m-ai aruncat pe furiº
În virilitate.
Am rãmas pârjolit
Chiar  dacã nu þi-ai asumat nimic,
De aceea slãbiciunea-þi striveºte
Dorinþa adâncã.
Nu…este încã noapte ºi-n visul meu
Metafizica unui copil de 19 ani
Rigid, suspicios deºi…
Pe pielea mea scria hãrþi
Din deºertul pietros.
Pentru mine nu te vei vindeca
De vârsta în care nu þi-ai asumat
Spaimele ºi metafizica mãºtii.

Permis de ºmenar

Te invidiez. Nu ai amintiri
Nu pariezi pe faianþã
ªi porþi norocos El Diabolo
Pe strada agãþatã în spaima cuvintelor.
Interceptezi convorbirile
ªi mã uiþi când venera

Cu limba trasã în discursuri
Dã moartea aripei, înghesuitã
În agresiunea
Sufleorului fãrã cuºcã.
Te invidiez. Încã puþin
Din destinul îndrãgostiþilor,
Din suspinul întunericului,
Ca o rãscumpãrare a singurãtãþii.
Liniºtea descheiatã la ºliþ
Bate lumina zilei de mâine
ªi teama cã nu eºti
Decât tomberonul cuvintelor,
În care mã ascund
Sã-þi mângâi teama de rãscumpãrare.

Aºteptarea în care te joci

Aºa s-a întâmplat!
Te descoperisem în flacãra cuvântului
Printre extemporale
ªi jocul luminii
Peticit cu speculaþia oraºului.
Te-am ascultat
Sã-mi ofer
Umbrela sub care ne legãnam
Lângã priviri înnodate
De curiozitate.
Aºa s-a întâmplat!
Ne dau târcoale
Acadele, noaptea când,
Înfãºurat în braþele tale,
Luminez aºteptarea
În care te joci.
M-ai însufleþit
În aºternutul lui Graal
Prin timpul din care plecasem
Sã-þi adaug zãlog
Cântecul meu.
Sã ardem aprinºi în vocale
Despuiaþi de nisipul lumii noi
Uitaþi de priviri colorate
ªi de strãinul convertit în ateu.

Scrisoare cãtre un prieten

Te-am vãzut în dreptul porþii
Noaptea, înainte de uitare
ªi m-am oprit fãrã cuvinte
Sã rãtãcesc în ritmurile surde
Ale respiraþiei tale,
Prag de purpurã ºi mãrturisire.
Mã bântuiau nopþile noastre
Dezvelindu-mi trupul,
Între mine ºi nori
Sã-þi trãiesc dragostea
Zãmislitã în cântec, botezatã în foc,
Lasã-mã lângã tine
Sã-nvãþ tãcerea jocului mâinilor
Cãutând mai departe zvâcnirile
Darului tãu, sã-mi pãtrundã
Fiinþa încã o orã ºi încã o orã
Sã nu adorm la întâmplare,
Sã veghez noaptea alãturi.
Ascunde-mã între pleoapele tale,
Între braþele tale
Pânã la colþul orei
În primejdia de-a descoperi
Numãrul de aur
Cu sexul ºi moartea din noi.

Ion Vãduva
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Aurel ANGHEL

(Text scris în timpul lecturii Excursiei în plinã desfãºurare,
fragmente din romanul Pârnod la care lucrez de câþiva ani.)

Esenþa uni text constã în ideea pe care reuºeºte sã
o demonstreze ºi sã o susþinã.

Parafrazând din  pag.109, Excursia în plinã
desfãºurare, doar locul stã la locul lui, dracul fiind
rãul ubicuu, cel care aleargã de colo-colo, nu stã
dracului o clipã la locul lui, pentru cã dracul nu are
niciodatã loc din cauza ideii. Dracul nu e o realitate
fizicã, el este o realitate virtualã sau textualã, este ideea
de rãu. ªi cum în lume Rãul se luptã cu Binele, un fel
de drac mai cumsecade pe care îl acceptãm, e tot
idee, adicã tot necuvânt pentru cã nu are formã. Cuvânt
este doar ce are formã ºi conþinut. Fiind imaginat de
oameni, dracul e drac, dar nu existã.

 Dracul este chiar ºi cel care scrie, cel care
scormoneºte în þigarã sã ardã mai bine, este tãcerea
din curul mutului ºi logoreea din gura muierii care
drãcuie, a tãranului care grebleazã cerul sã adune toate
stelele de pe cer sã facã o claie de înjurãturi, este
foaia de hârtie pe care se dau în gât unii pe alþii, dracul
se aflã pe Colentina, cum treci podul ºi vezi bãrbaþi,
femei, copii, fâlfâind facturi sau aprinzãtoare mari,
douã la 10 lei, extrase cu ajutorul dracului dintr-un
conteiner staþionat pe linia moartã în staþia Brãneºti,
un sat cu echipã de fotbal în A, unde i-a pus tot dracu
pe unii sã fure armament, este în capul Bocului care
ascultã orbeºte de un drac chior, ales preºedinte de
popor, dracul e în palma chiorului care loveºte în popor,
în copii ºi în avocaþi, e peste tot, dar cel mai tare este
prezent în DEX, înghesuit într-un articol pe o paginã
întreagã.

Dracul este chiar Aghiuþã, venit la noi din limba
greacã, aghios fiind cel sfânt. Poate ºtie Iova cum
aghios ºi-a pãrãsit sensul ºi a devenit antonimul
înþelesului, poate i-o fi luat dracu minþile celui care a
tradus cuvântul pe vremea lui Caragea, când singura
limbã strãinã în ºcoalã era greaca, precum în anii ’50
când rusa era cea mai a dracului limbã ºi dãduse la o
parte profesori supercalificaþi de francezã ºi germanã
sã lase locul croitoreselor ºi cizmarilor refugiaþi din
Basarabia sã predea limba lui Lenin.

Iatã-l pe dracu adunat în textele dintr-un dicþionar:
Dracul te bagã sub masã, dracul este naiba, este

han-tãtar, de undeva de foarte departe, dracul este
încornorat, împieliþat ºi chiar îndrãcit ca un drac, este
personalizat, are poreclã este Nichipercea, este ucigã-
l toaca, e viclean, hiclean, duh necurat, al prafului,
cum îmi povestea Nea Ionaºcu, ºofer din Spãtaru
(când mergem la Târgoviºte la dracu-n praznic
nopatea, sã predau româna la ruºi, despre o femeie de
la ei de pe uliþã care într-o zi, a drãcuit, cu „al prafului”,
ºi cum a zis, tot ce se vedea s-a fãcut praf ºi atunci a
zis-o pe de-a dreptu, „sã te ia darcu cu praf cu tot) ºi
în câteva minute s-a pus un nor de ploaie, a traznit ºi
i-a fãcut vaca praf lângã pãdure, dracul e ca sã aibã
cine sã te ia, sã te ia dracu, cea mai uzualã locuþiune
interjecþionalã, sau cea mai cumplitã imprecaþie, sã te
f… dracu, este dracul gol, poate chiar autorul
Excursiei în plinã desfãºurare, pe care l-a pus dracu
sã scrie ºi sã publice aceastã carte, sã nu mai am eu
liniºte ºi sã stau ca dracu-n corcoduº ºi în loc sã culeg
corcoduºe, sã culeg texte cu dracu, intrate în fondul
de comunicare ºi în acest articol scris azi, 27 gustar
2010, în loc sã mã apuc sã traduc, ce am de tradus la
serviciu, de-o sã mã trimitã ruºii La dracu-n praznic
(ê ÷¸ðòó íà êóëè÷êàõ) sau la mama dracului, unde ºi-
a înþãrcat dracul copiii ºi unde ºi-a spart dracul
opincile.

Iatã, dragii mei cititori ai unei posibile cãrþi, unde
ajungi din cauza unui text drãcos, dintr-o carte scrisã
de Gheorghe Iova.

Trebuie sã recunosc cã ce fac acum e lucrul
dracului, dar sunt sigur cã nici de-al dracului nu mã
las, pânã ce nu voi termina de citit aceastã carte,
Excursia în plinã desfãºurare.

Dracul ºi locul
P.S. 1. Ceea ce am scris e un

text, în care l-am dat pe dracu la
machinã, dupã ce am citit alt text
la pag. 111, pe care-l citez, pentru cã de aici vine pofta
mea de a scrie texte:

„Cu încetineala dinaintea tipãririi, pânã la literã cu
literã. Sã mi se lipeascã de arãtãtor literele cuvântului
text, doi t ºi ex-t.

Prezentul ºi fostul T care a devenit altceva. Un t
care devine din t, t din t, t ex  t. Sau: t din t zero, în
expresie neefectuatã, ºi textul de expresii neefectuate
ºi efectuãri de expresii. (a dracului încurcãturã
textualã, text scris de tartorul textului G.I.)

Acest text al pregãtirii, al preparãrii pentru tipar,
textul publicãrii textului, sã-l scriu.”

Un text scris de mine pentru a demonstra cum
pune dracul omul la treabã, sunt Chiricã din povestea
lui Creangã, cel pe care doar o femeie a reuºit sã-l
bage pe dracu la apã, punându-l sã-i îndrepte un floc,
smuls din budigãi, nemaiºtiind ce sã-i dea dracului sã
mai facã, sã nu piardã învoiala.

P.S. 2. Bucuros cã am mai scris un text, ies pe
acoperiºul fabricii de sârme din Buzãu la o þigarã. M-
a pus dracu sã fumez din nou. Zilele trecute, am
participat la un jur de dame, eu fiind singurul bãrbat,
am stat trei ore ºi am ascultat cuminte, pânã ce una
dintre ele, sositã de la mare, coaptã bine, se tot foia
ºi-mi arãta cum i-a prãjit dracu pielea pe picioare. N-
am avut puterea sã mã uit doar în sus, sã mã agãþ de
o razã a lunii pline, sã ajung la toartele cerului. Am
coborât acolo unde dracu, prin Arghezi a pus „cutia
unui giuvaer de sânge”, unde bietul muritor ce eram…
„ai pune gura ºi-ai strânge”. Singura soluþie la îndemânã
a fost sã mã umilesc ºi sã cer vecinei de masã o þigarã.
Am aprins ºi iatã-mã din nou cu þigara în gurã de
câteva ori pe zi.

Trec spre locul unde adunã dracu fumãtorii, mã
apropii de o colegã de serviciu, o salut, abia mã aude.

- Ce-i cu tine, ce stai aºa concentratã?
- ªi-a bãgat dracu coada-n cifrele mele ºi caut de

azi dimineaþã un 1 sã pot preda bilanþul.
Întreb un alt coleg, cum poate dracu sã se încurce

printre cifrele lor.
- E tot timpul aici, domnule profesor, ºi ne

încurcã…
Eu completez cu o expresie din dicþionarul lui

Pârnod:
- Ca murga-n hãþuri.
- Mai rãu.
Bun ºi dracu la ceva. Imaginea dragã a lui Pârnod,

tatãl meu, iese de sub bolovanii din cimitirul Bolovani-
Ploieºti ºi-mi amintesc o scenã cu fratele lui Marin:

- Sã ºtii cã tactu e dracu pe pãmânt.
- Ce þi-a fãcut?
- Nu mie, vouã, s-a încurcat cu poºtãriþa…
- ªi eu ce sã fac, sã pun palma, sã-l trag de cãmaºã?
A plecat ºi aud:
- Neam de curvari, fire-aþi ai dracu, de-alde Mânzu.
Moº Mânzu, bunicul meu, dupã ce a murit bunica,

Pârnod avea trei ani, a adus câteva rânduri de femei,
cu una a venit din Moldova, dupã Primul Rãzboi
Mondial, a avut cu ea douã fete, le zicea lumea
moldovencele lu moº Mânzu,  pe Lenuþa credincioasa
ºi pe Olimpia, Piuþa, telefonista, cãsãtoritã cu nea
Miticã Pisicã, oltean din stânga Oltului, sudor la Tu-
dor Vladimirescu, care m-a vizitat o singurã datã, pe
vremea crizei de carne, aveam zilul gol pe dinãuntru,
mergea în gol, nea Miticã n-a mâncat nimic, s-a
întristat brusc, a zis cã vrea acasã, cã lui îi este dor de
frigider, avea un zil la fel cu al meu. Iatã dorul de
lucrul în sine, chiar dacã este gol ºi nu de cuvânt care
poate merge gol pe drum cu cravata la gât, obligatoriu
într-un text,  nu citea nimic, niciun text, dar avea dor
de frigider.

8/27/2010   09:10:30

Lâna de aur a vorbei
Movila de la Teba
pe care se afla Sfinxul, s-a golit de drumeþi.
Ultimii care au plecat
nici n-au avut timp sã se întrebe
unde a plecat Sfinxul;
ºi de ce tocmai plecase înaintea lor?
Întrebarea nu fusese pusã atunci
deºi persistã ºi-acuma pe la marginea Tebei,
cele aruncate de lãudãrosul meu bunic
prin ale noastre vãi ºi spelunci.

Era de înþeles
cã bãtrâneþile nu-l mai lãsau sã sarã în ºa
sã ierte pãmântul de la un capãt la altul
cum ºtia a da glas inimii la tinereþe!
Degeaba îl certa mumã-sa în pragul casei de þarã!
El unul se ºtia fluierând haiduceºte...
ªi seamã nu da la cele mustrãri
Cu gândul la o codanã din sat searã de searã,
liber sã dea orice interpretare la nedumeririle
Sfinxului.
(Cum mai tãrãgãna el lauda.
Bunicul îmi turna printre texte
lumina în aur de literã. ªi apoi în opaiþ de cearã)
Cã pânã ºi caisul unde-ºi priponea el murgul
îºi frângea fãrã vânt crengile, ca-n poveste.

Mã întrebaþi pe mine unde eram pe atunci?
În scorburi de lighioane, pe plaiuri ori munþi
precum zeul Pan hãulind.
Jurând la rându-mi nespus,
maicii mele care mã nãscuse, pe brânci
sã aduc eu acelor þinuturi, mare colind.
Atât de drag mi-a fost sã-i înduplec pe zei,
asupra mea luându-mi toate ale lumii.
Pânã ºi vorbele în dodii ale Mamelor-Mumii
de la apus
ªi ale Mamelor-Mumii de la soare-rãsare,
loveau stâncile ca ºi apele scãpate din vâltoare
cu-n oareºicare temei.

Tot astfel, tu
Cel care mã priveºti prin oglinda acestor
vrãjite cuvinte,
faci acest tur de orizont
sã afli din aproape-n aproape
în aceastã vãgãunã a slovei
unde minunea s-ar fi arãtat cea dintâi:
pe ale lui Iason sau Medeei, morminte…
„Dar fãrã Iason, în Teba nu s-ar fi vestit
cã lâna de aur ar fi îngropatã-n movilã!”
Cã pânã ºi caisul
unde îºi priponea bunicul meu calul
da din coroanã, spãºit.

Era de înþeles
cã bãtrâneþile nu-l mai lãsau sã sarã în ºa!
Priviþi numai la cei
ce-ºi lãsarã armura ºi lancea,
ºi calul în cetatea din care pornise scânteia
la primul dangãt din clopot;
ºi mai apoi dezertor,
ca eroul de la Agramante –
ori îndrãgostit ca Medeea,
cum ar mai tãrãgãna ei lauda?

Ca bunicul la opaiþ de cearã.
ªi câþi ca el… cu mulþi ani în urmã,
nu ºi-a pus grumazul pe umerii patriei
spre a se mai naºte-o Idilã?

Tudor CICU
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Gerul ºfichiuia obrajii femeii, care-ºi adunase
pufoaica pe lângã ea, þopãind de pe un picior pe altul.
Era seara de ajun. Se înserase de tot, dar parcã tot
nu-i venea sã plece de la tarabã, nãdãjduind c-o sã
mai vinã careva sã cumpere vreun mãrunþiº. Mai
trecea câte-un copil ºi-o-ntreba dacã n-are clopoþei
sau te miri ce nimic avea nevoie pentru colindatul
care urma de-acum ºi pânã la Anul Nou. Avusese ºi
câteva sorcove, dar le vânduse. Privea copiii
gândindu-se la ai ei, pe care-i lãsase singuri, cu o
bunicã bãtrânã, tocmai dincolo de Prut. Trei avea –
unul de cinci, unul de opt ºi altul de unsprezece ani.
Îi pãrãsise cu inima strânsã, dar n-avea ce face,
mãcar de-aici mai fãcea câte-un ban, ei nu-i trebuia
mare lucru, trimitea tot acasã. Dacã rãmânea dincolo,
ar fi crãpat cu toþii de foame. Aici, lumea începuse
s-o cunoascã, îi mai dãdea ºi haine, tot era ceva...

Pãtrunsã de frig, gândea cã ar face bine sã
se retragã spre casã, adicã ce casã, spre casa în
care o gãzduia Marioara lui Paraschiv, femeie cu
suflet bun. Nu-i lua chirie, nu-i cerea nimic, îi dãdea
ºi sã mãnânce. În schimb, ea o mai ajuta pe la treburi,
îi mai lãsa câte-o lanternã, câte-o legãturã de cleºti
de rufe... Dar uite-aºa, nu-i prea venea sã tragã în
seara aceasta acasã, Marioarei îi veneau copiii ºi
parcã i se strângea inima la gândul cã o sã-i vadã pe
toþi, fericiþi, în jurul mesei. Ce n-ar fi vrut ºi ea sã fie
lângã ai ei, în jurul bradului, sã-i bucure cu ce dãdea
Dumnezeu! Dar ia, drumul e lung ºi costisitor, a
preferat sã trimitã acasã banii de drum, sã le ia
bãtrâna ºi lor câte ceva, decât sã-ºi plimbe ea fundul
ºi sãrãcia pe trenuri. Apoi, tot ar fi trebuit sã se-
ntoarcã.

Tocmai când se hotãrâse, ce-i drept fãrã
tragere de inimã, sã strângã ºi sã plece, apãru Stan,
omul de pe stradã, cum îl ºtia toatã lumea. Când îl
vedea, se gândea cã uite, sunt alþii ºi mai nevoiaºi,
pe ãsta nici mãcar nu-l primise nimeni în casã,
dormea pe unde apuca, mânca ce se-ndurau alþii
sã-i zvârle. Se duse glonþ la ea c-o sticlã de rachiu
pe care i-o întinse:

- N-ai ºi tu, Zino, douã pahare? Ia, am
cãpãtat-o la Bisericã. Da‘ nu-mi vine s-o beau
singur.  Pune!

Zina luã douã ceºti din setul descompletat pe care-
l avea la vânzare ºi turnã, umplând una pentru Stan,
iar ei, aºa, de douã degete. Era bun sã te mai
încãlzeºti.

- Hai sãnãtate! spuse Zina cu gândul departe.
- Sãnãtate ºi bucurie!
- Ce bucurie, mãi Stane, unde vezi tu bucurie?
- Adicã ce, vrei sã zici cã nu te bucuri acuma

sã bei un rachiu cu mine?
- Eh, dacã-i musai, m-oi bucura. Dar putea

sã fie ºi mai bine.
- De ce adicã nu zici cã putea sã fie ºi mai

rãu? Care va sã zicã, puteam sã beau rachiul singur,
ºi tu sã te zgâieºti la mine. Cã, dacã nu-þi dãdeam,
nu beai. Ei? Sau: puteai sã te zgâieºti la mine, da‘
nici mãcar eu sã nu beau, cã, dacã nu mi-l dãdea
tanti Felicia la Bisericã, nu-l aveam. Vezi, Zino, cum
nu ºtim sã-i mulþumim lui Dumnezeu pentru binele
pe care ni l-a dat?

Zina ridicã absentã din umeri ºi-aprinse una din
lumânãrile parfumate, cã dacã-i bal, bal sã fie! Apoi
schimbã vorba, parcã muncitã de-un gând:

- Mãi Stane, de când te cunosc, nu te-am
întrebat niciodatã. Dar uite cum dezleagã rachiul
limbile oamenilor! Ia zi, tu de ce n-ai un loc al tãu,
aºa, ca toatã lumea?

- Pe mine mã-ntrebi?
- Dar pe cine?
- Nu ºtiu. Aºa vrea Dumnezeu...

Z i n a
- Auzi, mai lasã-mã! Eu te-ntreb de vorbã

serioasã ºi tu... Uite, lumea vorbeºte de tine cã ai
fost om deºtept, cu carte, profesor de filozofie, dar
cã þi-ai pierdut minþile când þi-au ars în casã de vii
nevasta ºi copilul, într-un incendiu peste noapte. Cu
casã cu tot. E-adevãrat?

- Eh, gura lumii! Nici pãmântul n-o astupã. ªi
ce mã-ntrebi pe mine dacã-i adevãrat? Dacã tot
apleci urechea la lume...

- Pãi tocmai d-aia, cã vreau sã ºtiu de la tine.
Fiindcã e clar cã lumea mai ºi mãnâncã... Zi, ai fost
profesor?

- De un‘ sã ºtiu?, zise ridicând din umeri. ªi
dac-am fost, eu nu-mi aduc aminte nimic. Eu mã
ºtiu ãsta care sunt, aºa, tot pe drumuri. Dacã nu-þi
convine, scrie-acasã...

- Stane, dar nu-i drept, cã dac-ai fost om
deºtept, lumea sã te trateze ca pe un târâie brâu.
Încearcã ºi tu sã-þi aduci aminte. Ceva, mãcar cine-
ai fost, ce-ai fãcut...

- ªi crezi cã dacã-mi aduc aminte, la ce-mi
foloseºte? Dac-o fi aºa cum zice lumea, la ce mi-a
folosit c-am fost deºtept, dacã am pierdut tot dintr-
odatã?

- La ce þi-a folosit?! se schimonosi Zina. Dar
acum la ce-þi foloseºte cã eºti prost, adicã mã rog,
tu n-oi fi, dar lumea aºa te vede. Dacã-þi aduci aminte
ce fãceai înainte, poate-ai sã poþi iar sã te angajezi
profesor, sã ai ºi tu o casã a ta, sã te poþi hrãni,
poate chiar sã-þi întemeiezi o familie...

- Auzi, nu-mi trebuie nimic din toate astea. Ia
judecã tu, dacã aveam eu o casã a mea, o familie,
mai stãteam acuma de vorbã cu tine la un pahar de
rachiu? Îmm, ia zi!

- Þara arde, baba se piaptãnã! Pahar de rachiu
ºi vorbã cu mine! asta-i lipsea lui Stan, lume bunã!
Nu se poate omul înþelege cu tine ºi pace!

Tãcu îmbufnatã. Stan o privea la flãcãruia
plãpândã a lumânãrii ºi deodatã zise cu alt glas:

- Auzi, deºteptãciunea ca deºteptãciunea, cã
uite, când n-o mai ai, nu mai valoreazã doi bani. Dar
ia zi, de frumos, mã gãseºti frumos?

- Hã, hã! Cã frumuseþea face vreo para
chioarã când n-o mai ai! Hai, c-ai nimerit-o!  ªi-
apoi, ce-þi veni? De frumuseþe de arde nouã?

- ªi de ce nu ne-ar arde? Cã frumuseþea e
tot de la Dumnezeu. Hai, spune! Mã gãseºti frumos?

- Dã-te mai aproape de lumina lumânãrii, sã
te vãd mai bine.

Dupã ce îl studie preþ de câteva clipe, întorcându-i
chipul pe toate pãrþile, conchise:

- Prea urât n-ai fi... Dacã te-ai mai þesãla ºi
tu oleacã...

- Care va sã zicã, sunt frumos.
- Eh, niþel mai frumos ca ãl cu coarne...
- Sã mã laºi cu poveºtile astea! Tu eºti niþel

mai bunã ca zgripþuroaica din poveste. Na! Puteai
ºi tu mãcar sã mã minþi, cã doar nu costã bani! Ia
mai umple o ceaºcã, te zgârceºti pânã ºi la rachiul
meu?

Îi turnã iar ºi-ºi mai puse ºi ei, parcã ceva mai
mult de douã degete. Cã dacã tot îndura frigul pe
stradã... Acum chiar cã nu-i ardea sã mai plece.
Stan avea chef de vorbã:

- Zino, dar de tine ºtii ce zice lumea? Cicã ºi

tu ai fost frumoasã ºi deºteaptã foc. Da‘ te-ai înhãitat
cu-n ofiþer rus ºi de-acolo þi s-a tras. Când ãla te-a
pãrãsit, n-ai mai fãcut doi bani. E-adevãrat?

- Înhãitat! zise cu dispreþ. Aºa se cheamã
acum dragostea? L-am iubit pe Serghei ºi am fost
fericitã cu el. Pânã când...

Îi dãduserã lacrimile ºi cãuta de zor o batistã.
Stan îi întinse zdreanþa lui, cãreia Zina îi fãcu vânt,
ºtergându-se cu mâneca. Apoi continuã printre
sughiþuri:

- Eh, dac-ai ºti tu ce doamnã-am fost! Nici
nu þi-ar veni sã crezi. O, Stane, Stane, ce n-aº da sã
pot ºi eu sã nu-mi mai aduc aminte, aºa ca tine!
Vezi, pe tine te-a apãrat Dumnezeu,

þi-a dat uitarea. Nu mai ºtii ce-ai avut, nu ºtii nici
ce-ai pierdut. ªi nu mai trãieºti în fiecare zi cu gândul
care roade din tine, încet dar sigur, cum face apa cu
pietrele.

- De ce te-a pãrãsit Serghei?
- Mãcar de-aº fi putut sã-nþeleg! Mãcar de l-

aº fi ºtiut plecând cu vreo femeie!
- Pãi n-a fost aºa? Mai toþi bãrbaþii îºi

pãrãsesc femeile pentru alta.
- Serghei nu era ca toþi bãrbaþii. Deºi mã

gândesc cã mai bine-ar fi fost... altei femei aº fi
ºtiut sã-i fac faþã. ªi la o sutã...

- Zi, femeie, nu mã mai fierbe-atâta!
- Hmmm... era de-un ajun, aºa ca ãsta, când

a venit ºi m-a anunþat cã lui nu-i mai trebuie femeie,
nu-i trebuie nimic din ce-i lumesc, cã se cãlugãreºte.
ªi dus a fost. Îi cãºunase cã trãim în pãcat, c-a adunat
ºi-aºa prea multe, cã are nevoie de mântuire, ºi nu
putea s-o aibã lângã mine.

- Trãiaþi în pãcat?
- Aratã-mi unul care nu trãieºte! Mã mir cã

n-am înnebunit atunci. Dar pesemne îmi mai
rãmãsese o urmã de gând la copii, cã ce s-ar fi fãcut
ºi fãrã mine? Cã tatãl lor se dusese de-o vreme.

- Auzi, tu zici cã omu-ãsta te-a iubit?
- M-a iubit, m-a iubit mult...
- S-o crezi tu! Te-a iubit cum iubesc eu sticla

asta de rachiu, pe care, dupã ce s-o goli, o s-o fac
þãndãri de bordurã. Crezi cã un om care iubeºte poa‘
sã plece hodoronc-tronc, fãrã sã se uite în urmã?

- Da, cred asta, zise ridicând din umeri abãtutã.
Ce sã fac, dacã ºi-a iubit mai mult sufletul?

- Aºa zi! Cã s-a iubit mai mult pe el. Lasã...
toate trec.

- ªi pânã trec? Ne trecem ºi noi, nu-i aºa?
Tãcurã o vreme, sorbind din rachiu, fiecare cu

gândurile lui. Stan încerca sã-ºi aducã aminte dacã
iubise ºi el cândva. Discuþia cu Zina îi stârnise
curiozitatea ºi parcã fusese copleºit de-un sentiment
pe care nu putea sã-l defineascã. Nu-ºi amintea
nume, figuri, date precise. Dar parcã simþea aºa ca
un junghi în inimã, care i se împrãºtia în tot corpul.
Ar fi vrut s-o întrebe pe Zina, dar nu prea mai avea
pe cine. Aceasta plângea cu sughiþuri, aproape cu
vorbe, din care el nu pricepea nimic, decât auzea
când ºi când numele lui Serghei. Îi era milã de ea,
dar nu ºtia ce sã-i spunã, cum s-o împace. Încercã
sã-i abatã gândurile:

- Femeie, uite cã s-apropie miezul nopþii. Hai,
lasã plânsul, mai bine pune-þi o dorinþã, am auzit cã
dorinþele din ajun se-mplinesc.

Cu ochii umflaþi de plâns, femeia îl privi pãrând
cã n-a priceput mesajul, apoi, zgâlþâindu-l de haine,
ca ºi cum ar fi fost principalul vinovat de durerea ei,
strigã, fãcând sã rãsune uliþa:

- Oameni buuuni, nu rãstigniþi iubireaaa!

Florentina Loredana Dalian
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II. Cercetare
1) Luând în cercetare componenþa cooperativei în

constituire de producþie aprovizionare ºi desfacere
„Progresul” cu sediul în localitate, am constatat:

a) Cã s-a înfiinþat la 7 decembrie 1938 când s-au
legalizat semnãturile de poliþia din Slobozia.

b) Cã în statute au semnat 102 locuitori cu lei 1
562 000 capital subscris ºi 156 200 lei capital vãrsat,
cu sediul în 7 comune, deci este o cooperativã
regionalã. Anexa 18.

c) Cã din cei 102 semnatari, numai 26 sunt plugari
iar restul de 20 sunt învãþãtori ºi învãþãtoare, 26 femei,
restul sunt studenþi, funcþionari, meseriaºi, avocaþi ºi
2 comercianþi.

d) Partea socialã este de 2 000 lei, rãspunderea se
limiteazã la capitalul subscris, iar taxa de înscriere este
de 30 lei.

e) Capitalul social s-a vãrsat la Banca Popularã
„Nãdejdea” din localitate sub recipisa nr. 2592/938,
ce ni s-a prezentat la inspecþie.

2) Luând în cercetare componenþa consiului de
administraþie, am constatat cã este compus din 5
membri din care 1 comerciant, 1 avocat ºi 3 învãþãtori
cu sediul în comuna Slobozia ºi Cosâmbeºti. Anexa 19.

3) Fãcând cercetãri printre societari dacã sumele,
trecute în statute drept capital, sunt vãrsate în adevãr
de semnatari, am constatat urmãtoarele:

a)  Întregul capital social este de 156.200 lei, trecut
în statute ºi vãrsat la Banca Popularã Nãdejdea, aparþine
comerciantului Rusen Ionescu, care este membru în
consiliu; la fel ºi taxa de înscriere. Deci societarii n-
au vãrsat absolut nici o sumã.

b) Întreaga sumã s-a vãrsat în hârtiila Banca
Popularã localã, iar nu în monezi ºi hârtii de ban cã,
ceea ce ar fi dovedit cã banii provin din încasãri de la
societari

c) Înºiºi cei 2 învãtãtori, Grigore Vasilescu ºi Nicu
Constantin, cari sunt membri în consiliul de
administraþie, n-au vãrsat nici o sumã.

d) Sunt unii învãþãtori, care nu ºtiu nici cu ce sume
au fost trecuþi în statute cum este cazul cu învãþãtorul
Grigore Vasilescu, membru în consiliu, care ne-a
declarat cã, la constituirea cooperativei a vãrsat 1.
000 lei, când, în realitate, a fost trecut în statute la
pct. 13 cu 2 000 lei, precum ºi societarul Marinache
Constantin, membru în consiliul de administraþie la
cooperativa „Bãrãganul” trecut în statute la pct. 59,
care ne-a declarat cã nu stie cu ce sumã a fost trecut
în statute.

Deci pe cei 102 semnatari ai statutelor nu-i poate
interesa aceastã unitate, cooperativa în viitor nu se
poate bizui pe ei, iar la adunãrile generale vor fi doar
niºte figuranþi docili la dispoziþiunea comerciantului
Rusen Ionescu ºi avocatului Alexandru Popilian.

Toate aceste constatãri sunt susþinute în declaraþiile
nr. 20-24.

4) Luând în examinare dacã cei 5 membri din
consiliu sunt expresia voinþei societarilor, am constatat,
chiar din declaraþiunile membrilor din consiliu,
învãþãtorii Grigore Vasilescu ºi Nicu Constantinescu,
cã nu au fost aleºi de cãtre adunarea generalã, ci au
fost trecuþi în statute dupã indicaþia avocatului
Alexandru Popilian, membru în consiliu, fiind de faþã
doar 3 semnatari ai statutelor. Declaraþiile nr 21-24.

Cu aceastã ocaziune, am mai constatat cã cei 3
invãþãtori, membri în consiliu, sunt complect lipsiþi
de cunostinþe, în ceea ce priveºte operaþiunile

Cooperaþia din Slobozia reflectatã într-un raport al Institutului
Naþional al Cooperaþiei
comeciale ale Uniunei Cooperative de Consum, fiind
pe desupra foarte ocupaþi cu ºcoala, unul fiind ºi
comandant de strãjeri, iar altul casier la banca
popularã, deci cooperativa nu poate conta pe dânºii
ca conducãtori.

5)Cel de-al patrulea membru în consiliu, avocatul
Alexandru Popilian, în lipsã de clientelã, nu-l leagã
nimic de cooperaþie decât doar sã se plaseze cu salariu
în calitate de preºedinte, fiind prieten ºi tovarãº de
afaceri cu Rusen Ionescu, cel de-al 5-lea membru din
consiliu, cu care þine în arendã o moþie a statului.

6) Cercetând situaþia comerciantului Rusen
Ionescu am constatat în cele ce urmeazã :

a) În centrul oraºului Slobozia acest negustor
posedã un magazin de manufacturã, coloniale ºi mo-
bile în valoare de circa 2 milioane ºi jumãtate, situat în
imobilul sãu cu parter ºi etaj în valoare de circa 2
milioane, comerciant care face ºi operaþiuni cu cereale.

Magazinul, situat la parter, are un personal compus
din 3 vânzãtori, o casieriþã ºi 4 baieþi de prãvãlie.

Impozitul anual este de circa 100 000 lei.
b) Din informaþiile luate în localitate, rezultã cã

mare parte din aceastã avere provine dintr-un
concordat ce l-a avut cu creditorii.

c) Sub pretextul de a se da cooperativei „Unirea”
din localitate o mai largã extensiune a operaþiunilor ei,
dar în realitate de a specula bumbacul, sarea, tutunul,
postavul, zaharul, etc. ce i s-ar da în viitor în
consemnaþie, sã beneficieze de reducerile fiscale
acordate cooperativei dupã lege precum ºi spre a putea
manevra mãrfurile la adãpostul acestei unitãþi
comerciantul Rusen Ionescu ºi avocatul Alex. Popilian
i-a propus cooperativei sã-ºi mute firma ºi mãrfurile
la magazinul sãu (Rusen Ionescu), colaborând
împreunã ceea ce cooperativa a refuzat întrucât oferta
verbalã fãcutã era neprecisã ºi deci riscantã.

Faþã de acest refuz, aceºtia 2 s-au hotãrât sã
înfiinþeze cooperativa „Progresul”, în condiþiunile
descrise de noi, mai ales cã prezenta în plus un nou
avantaj, scutire integralã de impozite, 3 ani în ºir de la
înfiinþare.

7) Cerând acestora sã ne precizeze în scris cum
înþelege Rusen Ionescu sã colaboreze cu cooperativa
„Progresul” în constituire, ni s-a dat alãturata declaraþie
nr. 25 din care se constatã urmãtoarele:

a) În marginile capitalului social subscris al
cooperativei, comerciantul Rusen Ionescu, la preþul
de cost, sã predea cooperativei mãrfurile din magazinul
sãu spre vânzare pe care le-ar prelua apoi ca director
al cooperativei spre desfacere.

Se menþionezã de noi faptul cã mãrfurile lui Rusen
Ionescu, rãmase nepredate cooperativei, rãmân în
acelaºi magazin, poate chiar  intercalate cu cele pre-
date cooperativei.

La mãrfurile vândute de cooperativã, din cele pre-
date, timp de 3 luni Rusen Ionescu se obligã sã nu
pretindã nici un beneficiu, care va rãmâne integral
cooperativei. La mãrfurile rãmase nevândute (din cele
predate), cooperativa va percepe un comision de 2%
din vânzare.

Pentru mãrfurile, ce ar mai lua în primire de la
Rusen Ionescu, cooperativa sã dea înscrisuri,
continuând bineînþeles sã perceapã cota de 2% din
vânzare.

Drep chirie pentru local, cooperativa va plãti anual
50 000 lei cu obligaþiunea de mãrire a chiriei, iar ca
salar de director 96 000 lei anual comercinatului Rusen
Ionescu.

Creditorii ºi alte litigii existente, la data funcþionãrii
cooperativei, privesc pe Rusen Ionescu.

Din aceastã ofertã, precum ºi din informaþiunile
culese în localitate, rezultã cã comerciantul Rusen
Ionescu, voind sã lichideze mãrfurile depreciate din
magazinul sãu cu preþurile cele mai avantajoase (scutire
de impozite ºi preþurile cele mai bune), predându-le
cooperativei, de conivenþã cu avocatul Alexandru
Popilian si-a propus sã înfiinþeze aceastã unitate spre
a putea specula fãrã controlul consiliului mãrfurile
primite în consemnare ca bumbac, sare, etc. a-ºi
desfae mãrfurile sale (nepredate cooperativei) de
calitate cu beneficii numai pentru dânsul; cumpãrând
în acelaºi timp pe contul cooperativei mãrfuri depre-
ciate cu facturi umflate; cum ºi spre a putea manevra
prin substituire mãrfurile predate cooperativei cu cele
nepredate, rãmase în magazin, a înscris în statute
membri figuranþi, compuºi din învãþãtori, învãþãtoare
ºi alte femei, trecând în acelaºi timp în consiliu pe cei
3 învãþãtori fãrã pregãtire comercialã ºi foarte ocupaþi,
iar ca membrii, competenþi în materie comericalã, a
introdus în cooperativã numai pe comerciantul Dumitru
Voiculeþ care însã nu este nici mãcar cenzor.

Pentru ca opera sa de exploatare a cooperativei sã
fie complectatã, a pretins, în oferta sa, ca dânsul, care
era membru în consiliu, sã îndeplinescã ºi funcþiunea
de director al cooperativei. Dupã expirarea celor 3 ani
de scutire de impozite necesari comerciantului Rusen
Ionescu sã-ºi desfacã mãrfurile în condiþiuni strãlucite,
rezultatul final ar fi fost ca cooperativa sã fie pãrãsitã
de acest negustor, cooperativã care s-ar gãsi deschisã
pe piaþã ºi cu mãrfurile depreciate în magazin.

În concluzie
Având în vedere cã oferta comerciantului Rusen

Ionescu este neprecisã ºi prezintã toate riscurile pentru
cooperativã.

Cã componenþa acestei unitãþi întruneºte toate
condiþiunile unei cooperative camuflate, sunt de pãrere
sã nu se aprobe constituirea acestei cu atât mai mult
cu cât, prin înfiinþarea ei, s-a urmãrit lichidarea
Cooperativei „Unirea” a cãrei operaþiuni sunt în
continuã creºtere.

Cu ocaziunea aceasta, am mai constatat cã, la
înfiinþarea acestei autoritãþi a contribuit ºi sprijinul tacit
al învãþãtorului Ioan Dinescu, care este preºedintele
Cooperativei „Unirea” ºi care a înþeles sã ia fiinþã
Cooperativa „Progresul”, dar cu rezerve în ceia ce
priveºte colaborarea cu Rusen Ionescu.

Þinând seama cã în Cooperativa Regionalã „Unirea”
sunt numai 11 membri din Slobozia, unde îºi are sediul
ºi 108 societari din comuna Amara.

Cã în Cooperativa „Bãrãganul”, care nu mai
funcþioneazã, sunt în majoritate locuitori din Slobozia
ºi Slobozia Nouã;

Cã ambele cooperative au acelaº preºedinte, în
persoana învãþãtorului Ioan Dinescu, ºi acelaº contabil,
în persoana lui Vasile Popa;

Cã Cooperativa „Albina”, cu un capital social
Vãrsat redus numai la 18 600 lei, nu poate activa ca
cooperativã de consum;

Cã la o populaþie de 1300 familii, cât are Slobozia
, se simte nevoie de încã o cooperativã, pentru creiarea
unei cooperative puternice, sunt de pãrere sã se punã
în vederea Cooperativei „Bãrãganul” sã fuzioneze cu
Cooperativa de Consum  „Unirea” din localitate.

Se înapoiazã lucrãrile anexate la delegaþia Nr. 58
544/1938

Inginer agronom inspector
D. Eliad

SJAN Ialomiþa, fond Federala „Borcea”
Cãlãraºi, dosar 137/1920-1939, f. 261-265.

Consilier asistent drd. Bianca Mãrmureanu

(urmare din numãrul trecut)
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CÃPITANII  LUI  MIHAI  VITEAZUL
- O introducere în problematicã -

PROF.DR.ªTEFAN  GRIGORESCU

Analiza acþiunilor purtate de Mihai Viteazul, în fruntea oºtilor sale, cu privire
insistentã pe numele cãpitanilor cunoscuþi ºi pe faptele acestora, scoate în
evidenþã deosebiri fireºti între o perioadã ºi alta, respectiv între rãzboiul
antiotoman ºi campaniile din Transilvania ºi Moldova, precum ºi între diferitele
momente ale rãzboiului cu turcii. Între anii 1594-1598, aproape toþi marii cãpitani
sunt români, precum Preda Buzescu, Stroe Buzescu, Radu Buzescu, Radu
Calomfirescu, banul Manta, banul Mihalcea (împãmântenit) ºi doar câþiva strãini,
respectivi balcanici precum Baba Novac ºi Velicico, maghiarii care luptã în iarna
anilor 1594-1595 ºi în anul 1595, anume Mihail Horvath, Stefan Bekes ºi Albert
Kiraly, fiind trimiºi de Sigismund Bathory, conform înþelegerii cu Mihai-Vodã.

NOTE
30.Pentru exegeza domniei lui Mihai Viteazul, impresionantã, vezi

N.Iorga,Istoria poporului românesc. Ediþie îngrijitã de Georgeta Penelea.
Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1985, nota 1, pp.442-444.

În campania din Transilvania, în toamna anului
1599, datele privitoare la cãpitanii oºtilor Viteazului
sunt altele. Rãmân cãpitanii români, precum fraþii
Buzeºti, Udrea Bãleanu, Mârza cel Mare, plus sârbul
(sau aromânul!) Baba Novac, deja cel mai credincios
cãpitan al voievodului ºi apar mulþi cãpitani secui ºi
maghiari, chemaþi fie sub promisiunea redãrii
privilegiilor luate neamului lor de cãtre Bathoreºti,
fie sub pretextul altor lupte. Cu rolul lor în bãtãlia de
la ªelimbãr, aceºti cãpitani, precum Gheorghe Mako,
Demeter Nagy, Grigore Mako, Grigore Kiss º.a.,
aveau sã trãdeze repede. În campania din Moldova,
în primãvara anului 1600, fãrã lupte serioase, cu
excepþia asediului Hotinului, unde se remarcã Baba
Novac, cãpitanii sunt iarãºi români, precum Udrea
Bãleanu, Sava armaºul ºi Negrea spãtarul,
remarcându-se lipsa Buzeºtilor, rãmaºi în Þara
Româneascã, a banului Mihalcea, aflat în Transilvania
ºi a altora. Se adaugã secuii dinainte, precum ºi marii
nobili maghiari, trecuþi vrând-nevrând de partea lui
Mihai Viteazul, dar care trãdeazã imediat ce li se
iveºte ocazia, fugind, în frunte cu Moise Szekely ºi
Gheorghe Mako, la Sigismund Bathory. Bãtãlia de
la Mirãslãu, prima pierdutã de marele voievod, e
ineditã ºi prin ilustrarea cãpitanilor care l-au secondat
pe Mihai Viteazul. Secuii ºi maghiarii dinainte sunt
toþi duºmani, trecuþi de partea cealaltã, în schimb
voievodul are la comanda unora dintre corpurile sale
de oaste, cu români, sârbi, cazaci ºi secui sub
steaguri, alþi cãpitani secui ºi maghiari, precum
Gheorghe Budai, Petru Odobaºa, Stefan Bodoni º.a.
Lipsesc cu totul marii cãpitani români, fie aflaþi în
Þara Româneascã, precum fraþii Buzeºti, fie încã
pe drumul dinspre Moldova, precum Udrea Bãleanu.
Doar credinciosul Baba Novac este alãturi de
voievod, ca ºi în luptele din octombrie 1600, în Þara
Româneascã. Împotriva polonezilor ºi a turcilor, revin
aproape cu toþii marii cãpitani din anii glorioºi ai
rãzboiului antiotoman, balcanicii Baba Novac ºi Deli
Marcu, românii Udrea Bãleanu, Calotã Bozianul,
fraþii Buzeºti º.a. În sfârºit, în ultima sa luptã, victo-
ria de la Guruslãu, Mihai Viteazul nu mai are alãturi
pe nici unul dintre marii sãi cãpitani, cu excepþia
banului Mihalcea. Unii trãdaserã de mult, alþii se
închinaserã lui Simion Movilã, iar câþiva, de vrednicã
pomenire, suferiserã moarte de eroi, în Þara
Româneascã, în Transilvania sau la Constantinopol.

Lista cãpitanilor din oºtile lui Mihai Viteazul,
participanþi la rãzboaie sub steagurile lui, ilustreazã
diferenþe între aceºtia, nu doar prin timpul sau spaþiul
în care se remarcã, precum s-a vãzut mai sus, ci ºi
prin credinþã, naþie, origine socialã sau sfârºit al vieþii.
Cei mai credincioºi, chiar dacã unii istorici au arãtat
unele semne de îndoialã, au fost tot românii (ºi
împãmânteniþii), precum fraþii Buzeºti, banul
Mihalcea, Udrea Bãleanu, Calotã Bozianul, Radu
Calomfirescu, aga Fãrcaº º.a., precum ºi balcanicii,

(urmare din numãrul trecut)

în frunte cu legendarul Baba Novac, apoi Deli Marcu,
Velicico ºi Dimo Celebi. În fruntea tuturor s-ar aºeza,
drept cei mai credincioºi, suferind moarte de martiri
pentru cauza domnului românilor, Baba Novac ºi
banul Mihalcea. De partea cealaltã, tabãra
trãdãtorilor lui Mihai Viteazul cuprinde mai mult
maghiari ºi secui, în frunte cu Moise Szekely, fraþii
Mako, Demeter Nagy º.a., Mihai-Vodã însuºi
socotindu-i pe Moise Szekely ºi Gh.Mako drept cauza
principalã a nenorocirilor lui, începând cu vara anului
1600.Credincioºii maghiari sunt puþini ºi arãtaþi doar
în unele momente, la Mirãslãu ºi Câmpia Turzii, între
credincioºii de atunci fiind totuºi de amintit Petru
Odobaºa, Stefan Bodoni, Mihail Peresith sau Ludovic
Rakoczy. Dintre români sau împãmânteniþi, bãnuiþi
de trãdare au fost banul Manta ºi Dumitru vornicul,
nedovediþi ºi rãmaºi în cronici prin vitejia lor, singurul
trãdãtor dovedit fiind aga Lecca, consemnat în epoca
Viteazul drept vânzãtorul clasic.

Ca naþie, se vede cã majoritatea erau români sau
împãmânteniþi, precum fraþii Buzeºti, Udrea Bãleanu,
Radu Calomfirescu, aga Fãrcaº, Calotã Bozianul.
Fraþii Mârza erau români din Moldova, iar banul
Mihalcea se socotea valah, ca unul care trãise
aproape toatã viaþa în Þara Româneascã, unde avea
moºii, de unde avea soþia ºi unde îi erau mãritate
fetele.Urmau balcanicii, precum sârbii Baba Novac
(poate aromân, oricum sud-dunãrean!), Velicico ºi
Gheorghe Raþ, albanezul aga Lecca, raguzanul Deli
Marcu (poate sârb sau albanez, oricum ortodox) ºi
grecul Dimo Celebi.Apoi maghiarii ºi secuii, precum
fraþii Gheorghe ºi Grigore Mako, Stefan Bodoni,
Petru Odobaºa, Demeter Nagy º.a., polonezii ºi
cazacii, precum Cocea, Walewski, Braniþki º.a., o
excepþie constituind-o Petru Grigorovici, armean din
Polonia.

Ca origine socialã, aproape toþi marii cãpitani erau
fie mari boieri din Þara Româneascã, fie mari nobili
din Transilvania. Cãpitanii haiducilor erau asimilaþi
celor dintâi, dintre balcanici unii chiar ajungând mari
dregãtori ai þãrii, precum aga Lecca ºi mai ales
Gheorghe Raþ, o excepþie fiind tot Baba Novac,
întotdeauna doar oºtean. Trebuie adãugat aici cã, pe
de altã parte, nu toþi marii dregãtori ai domniei lui
Mihai Viteazul s-au dovedit mari cãpitani, între
aceºtia fiind de menþionat Andronie vistier,
Anghelachi portar, Bãrcan spãtar, Panã comis º.a.
Remarcabil este ºi faptul cã unii s-au dovedit, dupã
caz, nu doar mari cãpitani pe câmpul de bãtãlie, ci ºi
diplomaþi ºi sfetnici de tainã, aºa cum au fost banul
Mihalcea, Dimo Celebi, Gheorghe Raþ ºi Petru
Grigorovici.

Sfârºitul lor iarãºi îi aºeazã împreunã pe unii ºi îi
separã pe alþii. Moarte de eroi sub steagurile ºi sub
numele Viteazului au suferit Velicico, Calotã Bozianul,
Deli Marcu ºi Dimo Celebi, uciºi de turci, apoi Udrea
Bãleanu ºi Negrea armaº, uciºi de Simion Movilã.

Sava armaºul, Baba Novac ºi banul Mihalcea au
fost uciºi de maghiari, iarãºi viteazul cãpitan de
haiduci ieºind în evidenþã, prin moartea cea mai
tragicã. I-au supravieþuit voievodului, dintre cãpitanii
sãi, fraþii Buzeºti, fraþii Mârzea, Gheorghe Raþ, aga
Lecca, cãpitanii maghiari ºi secui. Posteritatea a fãcut
dreptate, cãci trãdãtorul Lecca a murit sãrac, între
strãini, iar mai marii trãdãtori Moise Szekely ºi
Gh.Mako au fost decapitaþi, doi ani mai târziu, tocmai
de cãtre foºti cãpitani ai Viteazului.

Cronicarii ºi istoricii i-au aºezat pe cãpitanii de
credinþã alãturi de marele voievod. Celebrul monu-
ment care i-a fost înãlþat Întregitorului de neam în
Bucureºti ºi care a fost dezvelit de ziua sa
onomasticã, la 8 noiembrie 1874, în prezenþa
principelui Carol I, pãstreazã inscripþionate, pe latura
esticã a soclului de marmurã albã, numele celor
socotiþi mari cãpitani ai lui Mihai Vodã Viteazul. În
ordine, aceºtia sunt: Banul Mihalcea, Radu Buzescu,
Stroe Buzescu, Preda Buzescu, Radu Calonfirescu,
Banul Manta, Banul Udrea, Vornicul Dumitru, ªtefan
Rãsvan, Merzea cel Mare, Popa Stoica Fãrcaºu,
Albert Kiraly, Baba Novak, Cãpitanu Cocea, Merza
cel Micu, Cãpitanu Veliºcu, Giurgiu Raþiu, Lecca Aga.
De la epoca aceea romanticã ºi pânã astãzi, ºtim cã
numele unora, poate, nu ºi-ar merita locul acolo. Pe
de altã parte, unii dintre mari cãpitani ai epocii lui
Mihai Viteazul au binemeritat de la posteritate; li s-
au ridicat monumente, numele lor a fost dat unor
instituþii, strãzi ºi chiar aºezãri ºi mai ales au intrat în
legendele poporului român, care nu i-a uitat pânã azi
pe Baba Novac, pe Buzeºti, pe Radu Calomfirescu
ori pe banul Mihalcea. Deasupra tuturor, ca cel care-
i aduce împreunã în cartea de aur a istoriei poporului
român, rãmâne întâiul Întregitor de neam, Eroul
naþional Mihai Viteazul30.
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Orice carte de poezie nou apãrutã devine o
sãrbãtoare a spiritului. Pe de o parte, bucuria este a
autorului care aºteaptã cu fireascã emoþie întâlnirea
cu Mãria sa, cititorul, pentru care scrie, pe de altã
parte, este ºi sãrbãtoarea cititorului ale cãrei aºteptãri
izvorãsc dintr-o normalã curiozitate. Cu cât poetul
îºi trimite mai adânc mesajele ºi emoþiile, adicã se
comunicã (Tudor Vianu), cu atât conectarea
cititorului atinge aceeaºi temperaturã, receptând cu
realã emoþie mesajul (Saussure).

Am în faþã o carte a poetei Mãdãlina Florea,
profesoarã de englezã ºi turcã în Olanda, „Poeme
cu supravieþuitor”, Ed. Rawexcoms, Bucureºti
(2010), ediþie bilingvã românã-englezã. Mesajul
despre care vorbeam mai sus poate fi descoperit
chiar din titlu, dar se întregeºte apoi se converteºte,
pe parcurs, într-un admirabil portret: o femeie aprigã,
inteligentã, hotãrâtã, luptãtoare, muncitoare
(supra)vieþuieºte departe de patrie, purtând-o în
suflet. Este o temã fireascã, aº putea zice predilectã,
a multor scriitori români care s-au adaptat (sau nu)
unui alt mediu spiritual. Când este vorba de o femeie,
trãirile se amplificã, mai ales dacã poeta se
personalizeazã, ca în cazul de faþã.

Cele douãzeci ºi opt de poeme ale volumului –
într-o prezentare graficã excelentã  se constituie în
tot atâtea confesiuni epico-lirice al cãror numitor
comun, fãrã a-l numi explicit, este Patria, dusã cu
sine, simþitã, trãitã, nerostitã, dar mai ales doritã de
acolo, din depãrtare. Cuvâtul nu este nici mãcar
ºoptit, dar este prezent prin niºte simboluri care-i
devin poetei tot mai dragi prin faptul cã-i lipsesc,
acolo, atât de mult: tata, mama, peretele, cazanul de
acasã, ploaia plinã de þiþei de acasã, bunicuþa, pantofii
plini de ulei ºi de noroi, bicicleta, lanþul de bicicletã,
icoana de acasã, draperia, leuºteanul din ciorbã ºi,
desigur, limba de acasã. Singure umbra ºi paºaportul
o însoþesc în tãcere.

Puse cap la cap, aceste poeme alcãtuiesc, într-o
unitate stilisticã ºi tematicã, un singur poem, care nu
numai cã „povesteºte” emoþiile într-un amplu
monolog, ci le amplificã prin tragice strigãte
interioare, într-o lungã ºi dureroasã confesiune al
cãrei mesaj sã se opreascã în conºtiinþa celui de
acasã pe care-l vrea confesor.

Luate în parte, fiecare dintre poeme transmite
ecoul unei triste întâmplãri trãite „acasã” – cuvânt
cheie, devenit laitmotivul întregului volum. „Neruºite
mângâieri” îl au protagonist pe tata pe care-l ceartã
cu durere pentru lovitura datã mamei, dar portretul
este al mamei care cândva „a cãrat saci cu cartofi
recolta strânsã dupã tractorul comunist.” Într-o altã
secvenþã, mama „se îndoaie sub sacii de porumb/ºi
gãleþile umplute cu zarzãre”. Poemul se încheie cu
o cãdere de cortinã: „degetul arãtãtor al Tatãlui
nostru/ îl ceartã pe tatãl meu pentru spatele mamei/
care mã doare. Tatã, nu da!” O replicã superbã,
simetricã a acestei poezii o gãsim în ultimul poem al
cãrþii, intitulat „Cãderea în lume” (C. Þoiu!) construit
pe acelaºi motiv al Tatãlui ceresc, Dumnezeu, cãruia
îi reproºeazã, la alte dimensiuni: „Dar nu m-a
dezlegat de fricã,/ ci m-a lãsat pe îndelete/ sã vãd
cum lumea se ridicã/ ºi mi se-mpleticeºte-n plete.”

Urmãtoarea poezie „Poem cu supravieþuitor”, ce
dã ºi titlul volumului, spune povestea tragicã a naºterii
fetei care „a supravieþuit andrelei/ de sfârtecat fãtul
cu ea,/ sucului de muºcatã ºi de anghinare,/ cremelor

Mãdãlina Florea

“ Poeme cu supravieþuitor”
sau

„Visez într-o limbã, în alta mã cert”
cu farmece,/ uleiurilor cu iarbã slutã/ ºi fierturii de
tras pe burtã/” — tot atâtea metode empirice de
provocat avortul. Poemul nu condamnã pe nimeni,
din contrã, este închinat înþeleptei bunici care încã o
încurajeazã de acolo, din cer, cã a rãmas „încã
stearpã.”

„Strãinul cuvânt” este un poem care debuteazã
cu o interogaþie retoricã: „Dacã mi-a fost
întotdeauna bine?” Rãspunsul este cutremurãtor:
„deºi am împãrþit cu Nichita aceeaºi bancã de liceu/
ºi nu mi-au lipsit creioanele ºi nici treptele,/ când
gândesc într-o limbã în care nu sunt eu/ îmi lipseºte
chiar ºi peretele/. Versul „Visez într-o limbã, în alta
mã cert” din acest poem adunã în el atâta frãmântare,
atâta durere, încât ar putea deveni motoul întregului
volum.

„Sânge al meu, odihneºte-te” este poemul
construit pe motivul sângelui mereu alergãtor prin
lume odatã cu trupul, fiind luat drept interlocutor,
martor, apoi implorat: „dã-mi câteva luni/ într-un
altfel de piept/ sã pot respira prin volum”/ Aºadar, o
re-naºtere prin poezie, devenitã, dupã atâta luptã,
balsam ºi  purificare.

„Copiii altora se uitã prin mine” este un poem
care strigã înfundat rãceala strãinãtãþii resimþitã prin
copiii ei ºi neputinþa comunicãrii sufleteºti mãcar cu
aceºtia: „mã-ncãpãþînez sã-i dezvãþ/ de acest cretin
drept/ la tãcut...”/

„Poem contemporan” este povestea emoþionantã,
spusã simplu, a eternei capitulãri feminine: „m-a
frunzãrit,/ m-a bãut/ ºi-apoi m-a iubit/ ca un
descreierat/ neînmãnuºat fãrã cãtuºe ºi bice”/.

„Bicicleta albãstrie” (cãreia îi dedicã trei
poeme) este singurul prieten confident care o poartã
printr-o lume falsã ºi strãinã: „Mã trece prin ciur ºi
dârmon,/ mã duce la ºcoalã,/ eu doar ascult de ghidon/
ºi ea de mintea mea goalã”/.

„Dorinþa” este (auto)reproºul disperat al femeii
care  se vrea mamã: „Am tot amânat sã dau viaþã/
din strãdania de-a o pune pe-a mea/ mai întâi pe
roate.”/

Pe mãsurã ce înainteazã în lecturã, cititorul este
condus în lumea rece, la propriu ºi la figurat a
Amsterdamului, sau  descoperã cã tonului confesiv
al poemelor i se asociazã cel meditativ. De exemplu,
„Pe verticalã” este glasul eului situat între douã lumi
între care îºi descoperã nemãrginirea: „Învãþ de
curând/ sã merg pe verticalã/ în mâini”./ Poemul
“Cursa” are ca motiv literar alergãtura prin viaþã a
omului, asemãnãtoare unui cal de curse.
„Existenþialã” este o minibijuterie care comprimã în
cele patru distihuri toate strigãtele nerostite, adunate
într-o inimã înstrãinatã. Meritã citatã în întregime:
„Mai ºtii sã strigi,/ când n-ai la ce þipa?/ Mai ºtii sã
plângi,/ când n-ai ce mai uda?/ Mai ºtii sã zbori,/
când n-ai ce mai vedea?/ Mai poþi sã dai,/ când n-ai
ce mai lua?/ Paºaportul, singurul adevãr tangibil într-
o lume ostilã, a devenit o „Paginã sângerândã” ce
marcheazã victoria poetului, printr-o poezie sincerã,
curatã ºi limpede, în luptã cu lumea care-l refuzã:
„Paºaportul meu vechi e azi perforat,/ doar una din
pagini mai e sângerândã”/. Este ultima paginã, cea
a întoarcerii acasã, lãsând sã se înþeleagã numele
nerostit al Patriei, într-un oftat dureros, ºoptind altfel
acelaºi sentiment ca ºi Nichita: „Tu, Patrie,/ sãgeatã/
cu care trag/ în inima infinitului”/.

 Prof. TITI  DAMIAN

Într-o zi
Într-o zi mã voi preface în lemn,
În frunze ºi crengi rupte de vântul tomnatic,
Voi fi tot fãrã a ºti ce pot sã însemn
Pentru o lume nebunã dintr-un veac nebunatic.
Într-o zi voi pluti pe sub lunã
Ca un nor din vapori de neºtire
Voi striga:  - Ce ai cu mine, lume atât de nebunã
M-am nãscut pentru a fi, sunt fiu al suferinþei din iubire.
Într-o zi (nu ºtiu când, nu ºtiu cum)
Când durerea se va preface în ceaþã
Când moartea va pretinde cã e un fel de viaþã,
Mã voi preface în lemn ºi apoi în scrum.

ZBOR
Copilo, prea mult ne-am iubit pe pãmânt,
e timpul de-acum sã zburãm cãtre stele,
sã fii eroina mirãrilor mele
în spaþiul cerului rece ºi sfânt…

Zburând pe deasupra pãmânteºtilor zãri
douã pãsãri cuprinse de un dor necuprins
vom atinge nisipul niciodatã atins
dintr-o lume lipsitã de-mpãraþi ºi de þãri…

Din raze vom face colibã ºi pat
ºi flori de scântei ne vor creºte-n grãdinã
ºi-astfel o vom duce mai mulþi ani-luminã
ascunºi într-un vis ca-ntr-un singur oftat.

Iar serile când pe Calea Lactee
vom merge în doi la o scurtã plimbare
îndelung vom privi Pãmântul pe care
ai fi fost ca ºi toate celelalte  femeie…

Copilo, prea mult ne-am iubit pe sub cer,
ca doi oameni de carne cu poftele vii…
haide, cât se mai poate, cât mai suntem copii
sã zburãm cãtre clipele care nu pier…

Reflecþii nocturne

A adormit oraºul ca un prunc...
Ochii lor albi ºi i-au închis clãdirile
Bag mâna-n întuneric, îl rup ºi îl arunc
Spre cer, sã i se zdruncine zidirile...

Sã slãbeascã, dintr-odatã, puterile
În care toate beznele lumii se-ascund...
E noapte ºi iarãºi mã strigã tãcerile
ªi eu tot cu glasul tãcerii rãspund...

E noapte ºi albe mai sunt numai pietrele
Roase de veacurile ce-au trecut peste ele...
Stihiile nopþii îºi cautã vetrele
ªi nu ºi le gãsesc decât în stele...

Dincolo de astãzi
Dincolo de astãzi  rãtãcite scheme
Planuri iluzorii, drumuri desfundate,
Ecuaþii fãrã de rãspuns, probleme,
Teoreme care nu sunt demonstrate.

Dincolo de astãzi  cercuri întrerupte,
Fraze nerostite, gânduri fragmentate,
Strategii gândite pentru aspre lupte,
Altele, mai dure ºi mai deocheate.

Dincolo de astãzi nu-i deodatã mâine.
Beznele se-agaþã de un fir de cer.
Moartã-i amintirea nopþilor. Rãmâne
Numai zborul unui mic strãluci de fier.

Petru Botezatu
(Republica Moldova - Cahul)

Poezii din volumul proiectat Soare sinucis
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Înghiontind pâinea
În astã lume

sã mã amestec cu ceilalþi
eu nu evit, dar,

în jocul singurãtãþii
sunt cu mult mai bun.

(tanka de Ryõkan, în traducerea Manuelei Miga)

Universul din jurul nostru este populat ºi colorat
datoritã luminii. Aceasta e realitatea, o ºtiu ºi o afirmã
rãspicat, de mult, fizicienii. În plus, aºa dupã cum deja a
demonstrat-o sir Isaac Newton, în secolul al XVII-lea,
lumina albã a soarelui nostru se descompune în ºapte
culori principale. Trei dintre acestea, roºul, galbenul ºi
albastrul sunt culori primare sau, altfel zis, fundamentale;
adicã, din amestecul fizic, în proporþii diferite, al celor trei
culori, se obþin toate celelalte. Evident, aþi remarcat cã
este vorba despre culorile drapelului nostru, care se
regãsesc pe diplomele emise de Mihai Viteazul, pe scuturi
ºi pe lambrechinii stemelor de atunci. Ele apar ºi în canafii
ºi picturile de pe pânza drapelului rãscoalei lui Tudor
Vladimirescu, când li se atribuie pentru prima oarã
semnificaþia: “Libertate (albastrul cerului), Dreptate
(galbenul ogoarelor), Frãþie (roºul sângelui)”. Însã
tricolorul, ca steag, a fost adoptat mai întâi în 1834, în
Þara Româneascã, când domnitorul reformator Alexandru
Ghica a supus aprobãrii sultanului Mahmud al II-lea
modelele pavilionului naval ºi drapelului de luptã. Cel din
urmã era un „steag cu faþa roºie, albastrã ºi galbenã, având
ºi acesta stele ºi pasãre cu cap în mijloc”. Curând, ordinea
culorilor a fost schimbatã, astfel încât galbenul sã aparã
în centru. Drapelul japonez este rectangular, de culoare
albã, cu un disc roºu în centru, hi no maru, discul soarelui.
Aºadar, alb ºi roºu. Legenda spune cã în secolul al XIII-
lea, pe când mongolii încercau sã invadeze Yamato (anii
1274 ºi 1281), preotul budist Nichiren i-a oferit shogunului
un steag mult asemãnãtor cu cel de astãzi; de reþinut,
roºul de pe steagul japonez are o altã nuanþã, mai
puternicã, mai aprinsã, decât roºul nostru.

Oricum, este foarte clar cã alegerea culorilor simbolice,
pentru cele douã naþiuni, s-a petrecut înainte de Newton,
fãrã vreo influenþã þtiinþificã; altceva ,,a lucrat’’ în mintea
ºi spiritul celor care au decis culorile naþionale ºi
poziþionarea acestora. Legat de roºu: aºa dupã cum este
cunoscut, japonezii au trimis o sabie de samurai în dar
generalului Eremia Grigorescu (1863-1919), drept
recunoaºtere a meritelor sale, ºi mai ales ale armatei
noastre, în bãtãlia de la Mãrãþeºti.

Legat de alb, culoarea primordialã: ceea ce au în
comun Basarabia, Bucovina de Nord ºi Þinutul Herþei cu
Insulele Kurile, ºtie tot românul!

noapte de ploaie -
la semafor tãcerea

îþi schimbã culoarea
                                                  Corneliu Atanasiu

Prezentul ne aratã cã deosebirile faþã de niponi sunt
atât de multe, încât îi musai sã (re)descoperim ºi cele o
mie de lucruri comune! ,,Modernizarea celor douã þãri a
început în primele decenii ale sec. XIX, prin trimiterea
tinerilor la studii în Occident, tineri care s-au întors ºi au
smuls cele douã patrii din feudalism.’’ (Christian Craciun)
România ocupa la sfârºitul lui 2009, în funcþie de media
vitezelor conexiunilor la internet, locul patru pe plan
mondial, fiind devansatã doar de Coreea de Sud, Japonia
ºi Hong Kong. Un ziar serios, Le Monde, afirma de
curând: ,,PIB-ul Japoniei este aproape de douã ori mai
mare decât al Franþei ºi ºomajul rãmâne scãzut, în ciuda
recesiunii. În ceea ce priveºte nivelul de trai, acesta îl
depãºeºte chiar ºi pe cel al Germaniei. Japonia are, de
asemenea, unul dintre cele mai mari bugete de cercetare
ºi dezvoltare din lume, o reþea de transport public de
neegalat (n.a.: de curând ne-au împrumutat 315 milioane
euro pentru extinderea reþelei de metrou), cele mai
importante companii din industria de automobile sau
componente electronice ºi bijuteria Toyota.’’ Însã: ,,Pe

APROAPE DE ÎNTÂI DECEMBRIE lângã toate acestea, Japonia poate da lecþii ºi despre
dificultãþile financiare. La sfârºitul anilor 1980, preþul
locuinþelor a crescut foarte mult. Capitalizarea Tokyo
Stock Exchange a depãºit-o în acea vreme pe cea de pe
Wall Street ºi numãrul de locuinþe nevândute a fost, ca
valoare, de patru ori mai mare decât cel din Statele Unite.
În mod inerent, pentru Japonia din acea perioadã au venit
ºi marile falimente bancare. Japonia ºi capitalismul sãu
comunitar (subl. autorului) nu ºi-au revenit niciodatã din
acest colaps financiar. În douãzeci de ani, Japonia a
devenit dintr-o þarã hiperdinamicã ºi cuceritoare, o þarã
îmbãtranitã ºi timoratã. Condamnatã la o creºtere lentã,
cu accente deflaþioniste, în Japonia nesiguranþa ºi
inegalitatea socialã sunt în creºtere. ªi toate acestea s-au
întâmplat în ciuda planurilor de salvare a sistemului
bancar, ale cãrui datorii publice au crescut la un nivel de
180% din PIB, cel mai mare în þãrile industrializate. Într-o
încercare disperatã de revenire, în urmã cu zece ani,
Japonia a majorat TVA-ul, dar acest lucru a cauzat o cãdere
bruscã a creºterii economice. Astãzi, obligaþiunile emise
de stat, pentru a-ºi micºora deficitele, sunt cumpãrate de
cãtre populaþie, economiile acesteia crescând în detrimentul
consumului.’’ Nu-i aºa cã, citind cele de mai sus, aþi gândit
mai intens la problemele României, prin comparaþie? Oare
când va începe (reuþi) China sã cumpere active nipone?
China, acea zonã de unde în perioada Asuka (552-710 e.n.)
ajunge în Jia-pan-guõ (Þara de la Soare Rãsare) o puternicã
infuzie culturalã, prin buddhism ºi kanji, scriere chinezã.
Cât despre prezenþa chinezeascã la noi, spunem doar atât:
Asociaþia Firmelor Chinezeºti din þara noastra a fost
reprezentatã în cadrul pavilionului României, la Expoziþia
Mondialã din 2010, desfasuratã la...Shanghai.

O hartã a lumii, realizatã în secolul al XVII-lea ºi care
poziþioneazã China în centrul Pãmântului (la cererea
împãratului Wanli) a fost expusã, recent, în Biblioteca
Congresului American.

cer fãrã stele -
mireasma florilor de tei

umple tot golul
Magdalena Dale

Cum este receptat Dumnezeu ºi cum se raporteazã la
Divinitate ceilalþi semeni ai tãi, poþi încerca sã ghiceºti în
mall, stând la rândul spre casa de marcat. Însã  exerciþiul
se poate practica, la fel de bine, ºi citind cronici despre
cãrþi; unele sunt comise de cetãþeni care pur ºi simplu n-
au habar: rubayatele lui Omar Khayyam ºi ,,înveºmântarea
ideii intr-o metafora caldã, glazuratã, mandolinarã’’ (Ionel
Necula) n-au nici o legaturã cu tanka ºi haiku-ul, tip de
poem recunoscut ca atare mult mai târziu, la sfârºitul
secolului XIX, datoritã eforturilor lui Masaoka Shiki.
Încercãrile de a produce ceva similar literaturii clasice
nipone dar ºi comentariul critic aplicat apoi acestor
încercãri, fãrã a te informa, documenta serios mai înainte,
seamãnã oarecum machiajului Cleopatrei: dupã cum se
ºtie, acesta avea un scop terapeutic clar, bine definit.
Haiku-ul, tanka, tanrenga, gunsaku, haibun-ul, poemul
vizual numit haiga, kioka, senryu, renga, renku ºi alte
forme ,,fixe’’ pentru ochii unora au, cu toatele, o þintã bine
definitã: de a te ajuta sã te cunoþti mai bine, de a te face mai
bun ºi înþelept pe tine, autorul. Cât de superficiale pot fi, de
multe ori, scrierile, comentariile noastre asupra literaturii
clasice nipone!... Aproape cã îþi vine în minte spusa aceea:
,,Mi-e dor de România, cu toate cã trãiesc aici!’’

bâltoaca din drum –
câþiva nori se-mprãþtie

sub roata cãruþei
Dumitru Radu

Absolut realã e þi povestea japonezului care a aflat
despre haiku pe internet, iar primele poeme le-a scris în
englezã; dar, astfel, acestea au  cãlãtorit mai uºor ºi spre
o mulþime mai mare de oameni.

All Nippon Airways a lansat o campanie de ultimã
orã, prin care îþi roagã pasagerii sã se ducã la toaletã,
înainte de a se urca in avion. Explicaþia oficialã? Ar folosi
mai puþin toaleta avionului, acesta ar fi mai uºor, ar rezulta

un consum mai mic de combustibil, prin urmare s-ar re-
duce emisiile de carbon; ecologie, plus reducerea
cheltuielilor All Nippon Airways, într-un cuvânt. Zâmbiþi?
Japan Airlines (JAL), cea mai mare companie aerianã
asiaticã, intrã în faliment din cauza unor datorii de circa
16 miliarde de dolari. S-a stabilit de curând cã maimuþele
nu râd de rãul alteia, în timp ce oamenii, dupã cum bine
ºtim, au integrat râsul (cu milenii înainte de Henri-Louis
Bergson) în toate aspectele interacþiunii sociale (când
cãlãtoresc, participã la un joc, stau la masã, s.a.m.d.),
inclusiv pentru a ridiculiza ºi umili alþi oameni.

bariera –
o fetiþã-mi întinde

coºul cu mure
Livia Ciupav

Încheiem cu informaþia cã, sigur, acum ceva ani, a
existat o asociaþie româno-japonezã intitulatã ,,CIORBA’’;
chiar aºa, deoarece oamenilor din Extremul Orient le plãcea
mult diversul preparat. Mi-am adus aminte de asta acum,
când am auzit o mãmicã autohtonã adresându-se bãiatului
sãu de unsprezece-doisprezece ani:
- Mãnâncã dragã odatã, ciorba aia, nu mai înghionti
pâinea!

Mircea Teculescu
Noiembrie 2010
N.A. Haiku-urile reproduse în articol fac parte din

,,Antologia ROMANIAN KUKAI, aprilie 2007-martie 2009’’.
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Sã treacã iar de-a lungul vãii acelaºi car din amintire.
Sã-ºi ducã-ncet de sfoarã boii bãtrâni octogenaru-mi tatã.
Sã sune buciumul la stânã,sã cânte mierlele-n neºtire.
Sã urle câinele vecinei,sã-nceapã clopotul sã batã.

Sã-ºi ducã-ncet de sfoarã boii bãtrâni octogenaru-mi tatã.
Sã-mi aflu forþa necesarã sã evadez în amãgire.
Sã urle câinele vecinei,sã-nceapã clopotul sã batã.
S-aud cum numai cimitirul postume vorbe de iubire.

Sã-mi aflu forþa necesarã sã evadez în amãgire.
S-aºtept din nou febril venirea poºtaºului de altãdatã.
S-aud cum numai cimitirul postume vorbe de iubire.
Sã fac abstracþie de faptul cã fata popii-i mãritatã.

S-aºtept din nou febril venirea poºtaºului de altãdatã
Sã uit cã firul tors de Parce din clipã-n clipã-i mai subþire.
Sã fac abstracþie de faptul cã fata popii-i mãritatã.
Sã treacã iar de-a lungul vãii acelaºi car din amintire !

 Satul Vechi, 4.08.2009
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Peste pãduri se-aratã norii ca niºte caiere de vatã.
Fântânile-s secate pânã la cel mai de pe urmã strop.
Mi s-a uscat chiar ºi nãdejdea c-o sã te întâlnesc odatã.
Rãmâi himera care trece pe zarea visului miop.

Fântânile-s secate pânã la cel mai de pe urmã strop.
Deºertul urcã din adâncuri în hãmesirea lui turbatã.
Rãmâi himera care trece pe zarea visului miop.
În pâlcul de mesteceni coasa n-o s-o mai batem
niciodatã.

Deºertul urcã din adâncuri în hãmesirea lui turbatã.
Reptilele, cândva de gheaþã, acum au sângele în crop.
În pâlcul de mesteceni coasa n-o s-o mai batem niciodatã.
Disputele pentru terenuri s-au stins în lipsa unui scop.

Reptilele,cândva de gheaþã, acum au sângele în crop.
Piatra de var tânjeºte dupã boaba de rouã de-altãdatã.
Disputele pentru terenuri s-au stins în lipsa unui scop.
Peste pãduri se-aratã norii ca niºte caiere de vatã !

                                                               Poieni, 4.08.2009

Ion ROªIORU

Trecutul afectiv se pierde
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Ca specie de poezie cu formã fixã, rondelul a
apãrut în Franþa secolului al XIII-lea ºi este înrudit
cu epigrama ºi cu madrigalul italian. La origini,el
este doar muzicã ºi dans.Structural se înrudeºte cu
sonetul ºi a suferit numeroase transformãri formale
pânã la a se stabili în forma cunoscutã astãzi în toate
literaturile în care este practicat. Primii rondeliºti
francezi sunt Adam de la Halle,Guillaume de
Machaut, Eustache Deschamps, Clément
Marot,Charles d’Orléans,Saint-Amant, Vin-
cent Voiture (care e ºi teoretician al speciei),
FrançoisVillon etc.  Dupã perioada medievalã,
rondelul a intrat,ca de altfel ºi sonetul, într-o perioadã
de eclipsã, fiind redescoperit de Alfred de  Musset
ºi mai ales de parnnasieni ca Théodore de Banville
ºi Maurice Rollinat.

În literatura românã specia a fost introdusã, ºi
ridicatã pe culmi greu de atins ,de cãtre Alexandru
Macedonski,. I-au urmat rondeliºti precum
Leonid Dimoviv,  Cincinat Pavelescu,Marin
Sorescu,George Tei,Ilie Marinescu, Ioan
Gãbudean,Dinu Ianculescu,Ionel Constantin
,Claudia Ilie Voiculescu,Elene Mititelu,Ioana
Matei,Virgil Petcu,Nicolae Coman ,Petru
Brumã º.a.De amintit cã aceastã specie literarã este
în plinã resurecþie.În jurul revistei Amurg sentimen-
tal ,coordonaã de poetul Ion Machidon,s-a for-
mat în anii din  urmã o adevãratã ºcoalã a
rondelului,rezultatele ei fiind mai mult decât
onorabile

De la cunoscutul epigramist buzoian Mihai
Sãlcuþan am primit recent cartea Mic îndreptar
pentru moravuri mari,subintitulatã Rondeluri
epigramatice (Editura ALPHA MDM,
Buzãu,2010), un adevãrat festin al genului ºi care
la fel de bine ar fi putut fi subintitulatã,de ce
nu,Epigrame rondelizate.Cartea e prefaþatã  de
Mihai Cimpoi  printr-un mic ºi pertinent eseu
intitulat Rondelul în strai de paradox.

Prima parte a cãrþii este o radiografie a
moravurilor politice contemporane,vizaþi fiind în
primul rând cei ce-ºi cerºesc voturile de la o
populaþie pe care în sinea lor o dispreþuiesc ºi de
care vreme de patru ani de mandat nu-ºi mai aduc
în niciun fel aminte.

Românii au probleme din ce în ce mai
insolvabile:despãrþirea samavolnicã a unor pãrþi din
trupul þãrii,perpetuarea sine die a concepþiei cinice
cã fiecare generaþie este una de sacrificiu în ideea
unui mâine luminos; slogan vehiculat timp de
cinciczeci de an de cãtre comuniºti,ca ºi alþi douãzeci
mai apoi de cãtre  “arhitecþii” ºi “artizanii”
interminabilei ºi insuportabilei noastre tranziþii;
pãrãsirea  satelor de cãtre tinerii care iau calea
strãinãtãþii în timp ce fertila glie strãmãºeascã  devine
tot mai pârloagã de la an la an; acutizarea tot mai
strigãtoare a polarizãrilor sociale ºi
economice;poluarea fãrã precedent a oraºelor din
care practic se evadeazã la fiecare sfârºit de
sãptãmânã etc. Ironistul deplânge,în aceeaºi ordine
de idei,lipsa modelelor de orice naturã pentru
tinerele generaþii care se trezesc într-o lume tot mai
debusolatã.Se perpetueazã în chip sfruntat
nepotismul.Corupþia cea mai abjectã continuã sã
facã ravagii.Impostura prolifereazã în toate
domeniile.Adevãratele valori sunt bagatelizate,dacã
nu complet ignorate, de cei care au ajuns la cârma
unei þãri pe care o confundã cu propria lor vacã de
muls 24 din 24 de ore.

Festinul rondelului
epigramatic

Rondelistul e de aplaudat ºi atunci când
evadeazã,fie ºi temporar, de pe tãrâmul gâlcevirii
cu lumea politicã obsedatã de propria-i bunãstare
materialã ºi filozofeazã badin pe teme corporale cum
ar fi,bunãoarã, avantajele calviþiei:”Lipsit de pãrul
cela ciunt,/Un cap îþi pare o fãclie,/De te gândeºti
în amãnunt/ Când stau cu mâna sub bãrbie.// E
avantaj ºi nu-i mãrunt,/Ci evident,când ai chelie,/
Cã cei din jur n-au cum sã ºtie/Când ai s-ajungi cu
pãr cãrunt” (Rondelul Cheliei).

Revenirile la izvodul macedonskian sunt de  bun
augur ºi ele se constituie ca niºte oaze în fluxul
încrâncentat al discursului preponderent
moralizator:”O frunzã este lucru sfânt/ ªi un miracol
viu sub soare,/ Ce pune-n evidenþã-o floare/ ªi-
mbracã pomii cu veºmânt.// Din micul mugur ia
avânt,/De parcã are aripioare,/Cã frunza este lucru
sfânt/ ªi un miracol viu sub soare.// Des preamãritã-
n vers ºi cânt/ Când este verde,cu vigoare,/ O vezi
în toamnã la pãmânt,/ Cum toþi o calcã în picioare,/
/...Deºi o frunzã-i lucru sfânt” /(Rondelul frunzei).În
registru parabolic avem de-a face cu o emoþionantã
meditaþie asupra condiþiei umane.

Autorul realizeazã în aceastã carte o amplã
galerie de portrete cu valoare universalã,ca la
moraliºtii clasici: avarul, cartoforul, ratatul,
resemnatul,magistratul aservit puterii,procurorul ce-ºi
vede doar propriile interese,ºperþarul,
hoþul,manipulatorul de conºtiinþe etc. Nu
lipseºte,mãgulitor.ironic, nici autoportretul:”Când
muza eu am ascultat,/Ea m-a convins sã coexist/
ªi-s pentru unii avocat,/Iar pentru toþi  epigramist”
(Rondelul dedublãrii).La loc de cinste se aflã ºi
specia în care exceleazã semnatarul cãrþii aci în
discuþie.”Dãm timpului cu toþii vama/Cã toate
trec,cum trec ºi norii/ ªi trec prin viaþã creatorii,/
Eternã-i numai epigrama” (Rondelul epigramei).

Dupã portretizarea celor din justiþie ºi a clienþilor
lor,sunt luaþi în colimator, cu toate pãcatele ºi
moravurile de rigoare arhicunoscte cei din universul
spitalicesc:aroganþã, nepãsare faþã de suferinþa
pacienþilor, orgolii exacerbate, malpaxis,erori de
diagnostic,toate fiindu-le permise ca unor zei,aºa
cum le apar ei celor profani ºi, de ce nu, chiar ei
înºiºi în propriii lor ochi cu care pipãiesc,de la
distanþã, buzunarele  ºi sarsanalele celor ce le-au
trecut pragul.

Dragostea de orice fel ºi-a pierdut statutul
iniþial,s-a mercantilizat, e la cheremul intereselor
meteriale.Însã,chiar ºi în cheie parodicã,portretul
femeii fatale respirã poezie de bunã facturã
romanticã:”Cu unduirea ei domoalã/ În vaporosul
sãu veºmânt,/Cu ochii negri ca de smoalã,/ªi pãrul
lung pânã-n pãmânt,// Simþirile þi se rãscoalã/ Când
eºti sub dulcele descânt/ ªi,stând la ea cu capu-n
poalã,/ Nu te  gândeºti cã niciun sfânt// Nu are ochii
ca de smoalã” (Rondelul femeii fatale).

Cochetãria veºnic perfidã ºi languroasã a femeii
e ºi ea salutatã admirativ de masculul care,mai de
vreme sau mau târziu,îºi va plãti, cu vârf ºi îndesat,
entuziasmul sãu necondiþionat:”În ochii ei luceau
scântei,/Pe buze chiar cireºe coapte/ ªi,cum vãzu
cã poartã toate,/ªi-a pus provocatori cercei.//

Flãcãului i-au dat tulei/ ªi, admirând-o peste poate,/
ªi-n ochii lui luceau scântei,/Pe buze chiar cireºe
coapte.// În fapt de searã pe alei,/ Cu multe
mângâieri ºi ºoapte,/ L-a invitat la ziua ei,/ Adicã-
n... viitoarea noapte// ªi-n ochii lor luceau scântei”
(Rondelul primului pas).Iniþierea în ars amandi e
seducãtoare, iar ceremonialul ei e unul
impecabil:”Iar cu femeia,tot am spus,/ Tu sã te porþi
cumva pe dos/ ªi s-o mângâi de jos în sus,/ Dar s-
o dezbraci de sus în jos,// Cã de aceea te-a sedus!”
(Rondelul tacticii de cucerire). Bãrbatul e mereu
pãcãlit,iartã ºi o ia de la început,fie cu iubita
trãdãtoare,ipocritã ºi vicleanã, fie cu o altã elevã a
Zeiþei Venus.În ipsostaza de soacrã ,femeia rãmâne
la fel de dominatoare ºi de vigilentã ca ºi
seducãtoarea tânãrã. Tradiþia a consacrat-o pe cea
dintâi ca pe una ce-i provoacã ginerelui bolnav de
spionitã o mie ºi una de mizerii ºi de disconforturi
conjugale,ºi care e în stare sã vadã totul pânã ºi
cu...ochiul de la ciorap.

Epigramistul de mare forþã ºi fineþe nu se
dezminte nici în postura de rondelist.Iatã-l,aºadar,în
aceastã dorinþã a bãrbatului de vârsta a doua:”Eu
de la soartã,ca bãrbat  -  / De s-ar putea ºi-ar fi pe
vrute  -/ Aº cere doar femei trecute,/ Dar nu prea
mult de majorat” (Rondelul celei de a doua
tinereþi). Sau în conduita,de ochii lumii, a unui poliþai
amic în forul lui intim cu taica Bacchus:”Adesea trece
pe la bar,/ Dar,vrând sã-ºi prelungeascã traiul,/ El
stã departe de pahar,/Îºi soarbe vinul doar cu paiul”
(Rondelul aparenþei).Ca ºi în zelul religios al
beþivului mahmur:”Dar dupã chef e om spãºit  -  /
Cãci mahmureala e un chin  - / ªi-l vezi ades la-
mpãrtãºit,/ Sã se mai dreagã...tot cu vin” (Rondelul
luptei cu viciul).Oi în situaþia celui care a vorbit
mai mult decât trebuie ºi s-a trezit la pârnaie:”Dar
el odatã s-ambãtat/ ªi-a zis c-a zis în berãrie,/ Cã
nici acum în puºcãrie/ Nu ºtie cine a turnat”
(Rondelul celui aflat la beci).Am citat doar câteva
din epigramele pentru care rondelurile repective
constituie adevãrate rame,aspect ce motiveazã
convingãtor subtitlul cãrþii ºi impune profilul uni specii
actualmente la modã.

Acest festin de rondeluri epigramatice se încheie
apoteotic cu un rondel epitafic dedicat unui
chefliu.”Dispus la chefuri ºi sã bea,/Cu firea lui cea
ºugubeaþã,/ Ades punea de-o boroboaþã  -  / La
rele mintea îl ducea.// Cum vinul îi pãrea dulceaþã,/
Spre crâºmã aþa  îl trãgea,/ Dispus la chefuri ºi sã
bea,/ Cu firea lui cea ºugubeaþã.// Acum e mort ºi
clipa-i grea,/ Dar unii râd pe sub mustaþã,/ Cã
pentru prima datã-n viaþã/ El e pe masã, nu sub
ea,// Ca pe la chefuri când el bea” (Rondelul
chefliului cãzut).

Ca ºi Caragiale, o vreme berar în Gara Buzãului,
Mihai Sãlcuþan îºi iubeºte personajele. E o lecþie
pe care nu orice scriitor satiric ºi umoristic ºtie s-o
asimileze  în esenþa ei profund creºtinã,dupã cum
observa, à propos de pãrintele Scrisorii pierdute,
Nicolae Steinhardt.Aici se aflã poate secretul
impactului fericit dintre scriitor ºi cititor,cunoscut fiind
faptul cã ura nu e niciodatã una  creatoare de valenþe
artistice durabile ºi convingãtoare.

Ion Roºioru
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Daniel Teodorescu a devenit un personaj real, în carne
ºi oase, abia în mai 2006, când primarul de atunci al
proaspãt-declaratului oraº Fierbinþi-Târg m-a invitat sã
particip la festivitatea organizatã cu prilejul împlinirii a 50
de ani de la absolvirea liceului din localitate. Avea sã fie o
zi frumoasã de mai, cu soare bucuros parcã de întâlnirea
noastrã.

Ca veteran al primei promoþii a liceului, am intrat
emoþionat pe poarta ºcolii. Privesc oamenii din jur, dar nu
reuºesc sã identific decât patru sau cinci dintre colegii
mei ºi doar doi dintre foºtii dascãli. Mulþi, prea mulþi
lipsesc sau nu mai sunt printre cei vii.

La un moment dat, un prieten îmi atrage atenþia:
 Uite-l pe Daniel, bãiatul lui Noni; þi-am dat o carte de-

a lui…
 A, da, seamãnã bine cu tatãl sãu…
În tinereþea mea fierbinþeanã am fost bun prieten cu

Noni. O mânã de om, dar un spirit viu, neliniºtit. Mi-
amintesc cum într-o zi  era directorul cãminului cultural
m-a invitat în biroul sãu. Eram doar noi doi:

Îþi spun ceva: mi-am fãcut o vioarã; întotdeauna mi-
am dorit lucrul acesta… Am compus ºi o melodie… Fii
atent…

A luat vioara, a tras aer în piept ºi a început sã cânte,
în timp ce vârful piciorului drept lovea ritmic podeaua…

Ei, ce zici ?, m-ai întrebat sigur pe sine, în timp ce un
zâmbet ce-i þâºnea din lumina vie a ochilor sãi
neastâmpãraþi îi scãlda întreaga faþã. Eu dacã vreau ceva,
e imposibil sã nu reuºesc…

Vioara mi-a spus cã o confecþionase el singur… Când,
unde ºi cu cine învãþase sã cânte nu ºtiu. Dar dintre multe
altele, aceastã întâmplare  mi s-a pãrut definitorie pentru
profilul spiritual al fostului meu prieten…

Dar Daniel Teodorescu? Aceeaºi fire imprevizibilã.
Ezitant, aproape taciturn, modest poate, dar conºtient de
sine, cu statornicie în opinii. De obicei ascultã cu atenþie.
O face cu rãbdare, lãsând uneori sã-i fluture un zâmbet
uºor ironic în colþul gurii.

În 2006, schimbasem câteva cuvinte protocolare. Apoi,
în anul urmãtor, când m-am dus cu cartea despre Fierbinþi,
mi-a spus, strângându-mi mâna:

  Eram convins cã veþi scrie aceastã carte!
De atunci ne întâlnim tot mai des ºi vorbim. Vorbim,

dar niciodatã nu avem timp destul. Suntem tot mai grãbiþi.
Mai ales el. E aºa de prins în hãþiºul vieþii… Un copil în
suferinþã, spitalul pentru care face eforturi sã-l readucã la
viaþã, sãnãtatea-i proprie… ªi totuºi…

În august 2008, m-a sunat spunând-mi cã vrea sã
scoatã un ziar la Fierbinþi, rugându-mã sã-i fiu alãturi…
Dupã douã sãptãmâni i-am predat primele episoade dintr-
un serial intitulat Fierbinþeni de altãdatã. M-a sunat iar:

Place, domnule Marian; în final, ar putea ieºi o carte…
Avea dreptate: cei pentru care scriam eu au reacþionat

peste aºteptãri ºi în 2008 a apãrut cartea  Nucul de la vie,
dar ºi reflexul ei într-un alt timbru spiritual Calmul tristeþii.

Acesta-i consãteanul meu Daniel Teodorescu. E însã
doar jumãtatea evidentã, materialã a unui personaj mult

mai complex. Cealaltã jumãtate  poetul Dan Elias  mã
strãduiesc încã s-o descifrez. Cu poetul, nu pot vorbi la
fel de des, îl citesc însã. ªi o fac cu interes, descoperind
cu plãcere în gâlceava metaforelor sale ºoaptele viorii
prietenului meu din tinereþe.

Pe poet nu-l cunosc îndeajuns, îl simt însã. Într-atât
încât, uneori, rãmân suspendat într-un gând de-al lui ºi,
împreunã cu el, cãlãtoresc spre tãrâmuri neºtiute încã.
Aºa se întâmplã ºi în acest mic grupaj de versuri reunite
sub titlul Cãlãtorind cu tine, unde fiecare poezie poartã
în sine un bob de luminã (sau mai multe) din poemele
poetului trãitor printre noi Dan Elias.

Povara unui gând

Cutreierat de fluturi ºi albine,
Mã tot învãþ cu iarba, ea cu mine
ªi clorofila zãmisleºte-n noi
Din umbrã ºi luminã nou altoi.

M-am rãtãcit prin iarbã? Nu, renasc
Ca un pârâu cu ape cristaline
Sub ocrotirea ploilor divine.

Nu pot sã cred, dar în curând
Voi deveni povara unui gând…

Perpetuu

Prin necuprinsa infinitului ogradã,
Învãluitã toatã în aburi de parfum,
Când treci îngânduratã, baþi postum
Din aripile unor fluturi de zãpadã…

Deºi te-ai stins de mult, în urma ta
Mã viziteazã îngeri cãzuþi de undeva.

Altfel

Am spus, dar nimeni nu mã crede;
E o poveste veche ºi bizarã
Ce se-nfiripã-n prag de primãvarã:
Mustind de rouã ºi de verde,
Prin fiecare ghiocel
Încerc sã te rostesc altfel.

ªi totuºi…

Când mi-ai pus necredinþei hotarul,
Nu-Þi bãnuiam puterea ºi harul;
Mai pâlpâia o razã solitarã
Din ochiu-nchis al unui colþ de searã…
Atuncea, Doamne, sãvârºeai minunea:
Mã împãcai cu mine ºi cu lumea…

Marian ªTEFAN

VIOARA  ªI  POETUL
RONDELUL  MÃRGÃRITARULUI

Mãrgãritaru-nlãcrimatei gene
Eu l-am cules adeseori
ªi l-am sorbit cu buze în fiori
Când pe obraz se prelingea alene.

Venea din dor, din tainice splendori,
Era înrourarea sângelui din vene,
Mãrgãritaru-nlãcrimatei gene
Eu l-am cules adeseori.

E fruct din fericirea ce ne
Inundã inimile-n ceas de vis
ªi pe corola ochiului deschis
Ca bob de diamant se-aºterne

Mãrgãritaru-nlãcrimatei gene !

RONDELUL SIMETRIEI

Simetrice alcãtuiri
Ale aceluiaºi întreg,
Mister pe care nu-l dezleg
ªi nici nu vreau dezvãluiri!

Abia acuma înþeleg
Cã noi suntem, sã nu te miri,
Simetrice alcãtuiri
Ale aceluiaºi întreg,

Acelaºi dor e în priviri,
Pe-oricare pot sã îl aleg,
Iar inima îi e strateg
ªi-s sufletele în iubiri

Simetrice alcãtuiri
Ale aceluiaºi întreg!

RAM  ªI  FRUCT

Eu sunt ram, tu îmi eºti fruct,
Sub greutatea lui ramul se-ndoaie,
Mã arcuiesc sã pot sã te sãrut,
Sã te dezmierd cu plete lungi de ploaie.

Simt sângele cum mi te rumeneºte
ªi-aº vrea sã-þi muºc aroma-mbietoare,
Eºti un pãcat care mã ispiteºte,
Eºti oazã de luminã ºi-ncântare

Iar dacã-s ram ºi mã ridic spre cer,
Eu vreau ca nimeni sã n-ajungã
Din palma mea, iubito, sã te smulgã!

Te voi pãstra, fantastic giuvaer,
Când toamnele pe toþi i-alungã
Eu voi fi ram, tu, fructul de mister!

Ilie Comãniþã
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