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HELIS

Mari filologi și istorici s-au aplecat de-a 
lungul timpului asupra originii toponimului 
Bărăgan. Deşi s-au discutat până acum mai multe 
variante privind etimologia cuvântului, cei mai 
mulţi cercetători sunt de acord cu originea sa 
pecenego-cumană. Astfel, C.C.Giurescu și 
C.Ștefănescu apreciau că termenul se datorează 
vechiului cuvânt turcic „Buragan”, care 
înseamnă vârtej, furtună, vifor, o trăsătură a 

1climatului specific ținuturilor de stepă .
Lazăr Șăineanu consideră că numele Bărăgan 

este de origine arabo-persană și pătrunde în limba 
română prin filieră otomană,  însemnând „câmp 

2întins, neroditor” . Nicolae Iorga, deşi acceptă 
interpretarea lui L.Şăineanu, susţine că „de la 
pecenegi, dacă nu de la vechii sciți turanici, vine, 
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pentru a numi aspectele deșertului, bărăgan” .

V.N.Drăgan4, deși este de acord că numele 
Bărăgan are o origine cumană,  consideră că 
toponimul se trage de la un nume de persoană, 
opinia sa fiind împărtășită de mulți alți 

5 6cercetători: I.A.Candrea , N.A. Constantinescu , 
7

Cristache Stan  ș.a.
N. Iorga a fost foarte categoric față de opinia 

lui V.N.Drăgan, cu privire la originea 
antroponimică a numelui: „e imposibilă 
derivarea de la un nume de persoane a aceluia 

8care înseamnă stepă ”.
Într-adevăr, dacă vom urmări răspândirea 

toponimului Bărăgan, vom constata că doar în 
România găsim 10-11 astfel de toponime: văi, 
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piscuri, sate, poiene . Dar numeroase astfel de 
denumiri se găsesc în Crimeea, Caucazul de Nord 
și chiar mai la răsărit de regiunile amintite, 
desemnând sate, văi, munți ș.a. În Crimeea, până 
la mijlocul sec.XX, putea fi găsit un sat Boragan, 
iar valea pe care se situa satul și astăzi se numește 
Boragan. În Caucaz, constatăm prezența unor 
toponime precum valea Buragan, muntele și 
piscul Boragan, satul Braguni ș.a.  Evident, cea 
mai frapantă coincidență  este stepa Bărăgan din 
nord-estul Crimeii, semnalată încă de 
B.P.Hașdeu, iar mai nou de lingvistul maghiar 
L.Racsonyi, acesta din urmă de asemenea 
ind icând  o  o r ig ine  an t roponimică  a  

10toponimului . Asemănările  nu se opresc însă 
aici! Ce scapă  tuturor este faptul că Bărăganul 
din Crimeea este traversat de un râu numit… 
Ilovli!!! Rădăcina comună cu cea a Ialomiței este 
mai mult decât evidentă – cuvântul slavon Ialov, 
care înseamnă „sterp”.

Având în vedere răspăndirea geografică atât 
de largă a toponimului, considerăm că trebuie 
r e sp in să  ca t ego r i c  va r i an t a  o r i g in i i  
antroponimice. În schimb, propunem o 
etimologie intuită într-o altă lucrare de același 
Lazăr Șăineanu – „numele enigmatic de Bărăgan, 
ce poartă stepa întinsă din jud. Ialomița, pare a se 
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trage de la un popor tătar: giagataic buragan… ”

Veacurile X-XIII sunt marcate în istoria 
națională de migrațiile ultimelor popoare 

Noi consideraţii 

cu privire la 

toponimul Bărăgan

turanice(pecenegii, uzii, cumanii), urmate de 
marea invazie a tătaro-mongolilor. Prezența 
cumanilor la nord de Dunăre este atestată încă de 
la sfârșitul sec. XI, când practic întreaga Câmpie 
Română era inclusă în Deșt-i Kîpciak(=Stepa 

12cumanilor) , care se întindea până la Munții 
Altai. Numeroase toponime și nume de persoane 
din limba română dovedesc contactele intense 
dintre români și turanici. De exemplu, Călmățui, 
Bahlui, Vaslui, Cătlăbuga, Coman, Berindei, 
Basarab, Șerban, dar și cioban, fanar, chișleac, 
cobză, ceaon, tolbă și multe altele sunt de origine 
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cumană . 

Invazia tătaro-mongolilor din 1236-1242 a 
pus capăt dominației cumane în spațiul nord-
pontic. Zeci de mii de cumani s-au retras în 
Ungaria și Bizanț, întărind forțele militare ale 
acestora. Grosul populației cumane rămâne însă 
în Deșt-i Kîpciak, recunoscând stăpânirea 
mongolă. Mai mult, în doar câteva decenii, 
cumanii au contribuit la turcizarea rapidă a elitei 
mongole din cadrul Hoardei de Aur. În prima 
jumătate a sec.XIV, învățatul arab al-Umari 
descria foarte plastic realitățile etnice din Hoarda 
de Aur:”Kîpciacii(=cumanii)…învinși de tătari și 
supuși stăpânirii acestora, s-au amestecat și s-au 
înrudit cu ei…așadar mongolii, întrucât se 
stabiliseră aici, s-au căsătorit cu kîpciacii, a căror 
patrie au preluat-o, au devenit asemănători lor și 

14par să descindă din aceeași rasă” .
Printre cumanii care au acceptat stăpânirea 

mongolă trebuie să se fi aflat și enigmaticul popor 
baraguni/boragan/borgan, despre originea căruia 
nu se cunosc foarte multe lucruri. În limba 
nogai(un dialect al limbii turcice) „baragan” 
înseamnă „cel care merge/ se mișcă/se deplasează 

15tot timpul” . Unii istorici propun identificarea 
boraganilor cu influentul trib cuman ciornye 
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klobuki . Originea cumană a acestora ne este 
sugerată și de surse mai târzii. Astfel, în sec. 
XVII, poporul nogailor cuprindea și tribul 
kîpciacilor, în rândul cărora un loc de frunte îl 
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ocupă borgan-kîpciacii . 

Noi consideraţii 

cu privire la 

toponimul Bărăgan

Prof. Vitalie Buzu 

(continuare în pag. 6)

NOIEMBRIE

· 7 noiembrie 1923, Ţăndărei, s-a 
născut Paul Georgescu, critic literar 
şi prozator (m. 15 oct. 1989); 

· 11 noiembrie 1950, Slobozia, s-a 
născut Mircea Dinescu, poet, editor şi 
ziarist; 

· 22 noiembrie 1993, Urziceni, a murit 
Anatol Pavlovschi, profesor, om de 
cultură (n. 22 iunie 1929); 

· 27 noiembrie 1937, Tărtăşeşti, Ilfov, 
s-a născut Ion Vlasia, (pseudonimul 
lui Virgil Dascălu), poet; 

DECEMBRIE

· 13 decembrie 1900, Ograda, s-a 
născut Ionel Perlea, compozitor, 
dirijor şi pedagog; 

· 23 decembrie 1924, Borduşani, s-a 
născut Ion Trandafir, poet şi editor; 

· 31 decembrie 1888, s-a născut Mihail 
Vulpescu, muzician (m. 23 august 
1956);

Calendar
cultural ialomiţean
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CONCURSUL JUDEŢEAN DE CREAŢIE LITERARĂ

“DOR FĂRĂ SAŢIU” LA A  XX-a EDIŢIE

Sâmbătă, 5 noiembrie,  în foaierul Centrului Cultural Municipal din Urziceni s-au desfăşurat faza 
finală şi festivitatea de premiere ale Concursului Judeţean de Creaţie Literară “Dor fără saţiu” ediţia a 
XX-a. Organizat de Biblioteca Municipală Constantin Ţoiu şi Casa Municipală de Cultură din 
Urziceni, concursul, deschis liceenilor ialomiţeni, a înscris la cele două secţiuni ale sale – poezie şi 
proză scurtă -, 38 de participanţi: de la Colegiul Naţional Mihai Viteazul (12), Colegiul Naţional 
Grigore Moisil (6), Liceul Teoretic Carol I (7) , Liceul pedagogic Matei Basarab (2),  Grupul şcolar 
Sf.Ecaterina (5), Grupul şcolar Al.I.Cuza(4) şi Grupul şcolar Mihai Eminescu (2).  Faza finală a 
cuprins o  discuţie  având ca  temă “Ce loc a ocupat cititul cărţilor în viaţa ta de până acum, şi de ce?” Au 
exprimat puncte de vedere interesante  elevii Mihai Alexandru Golu,  Elena-Daniela Năstase, Simina 
Grigore, Raluca Matei şi  Ioana Cătălina Roşculeţ.  Scriitorii ialomiţeni prezenţi la întâlnire – 
Gheorghe Dobre, Nicolae Teoharie,  Florentina Loredana Dalian, Florin Ciocea, Costel Bunoaica, 
Aurel Sefciuc, Ion Văduva,  George Călin,  Marian Nicolescu, Lucia Ştefanovici, Titi Damian, Dan 
Elias,  Alexandru Bulandra, moderatorul dezbaterii, - precum şi graficianul Nicolae Petrache,  au 
susţinut ideea  lecturii ca temei al descoperirii de sine şi afirmării talentului literar.  Cei prezenţi la acest 
eveniment cultural tradiţional au putut viziona expoziţia de grafică “Urzicenii şi oamenii săi”, semnată 
Nicolae Petrache, expoziţia de carte “Scriitori ialomiţeni” şi expoziţia “Din fondul documentar al 
Bibliotecii Municipale Constantin Ţoiu”, cu fotografii şi manuscrise aparţinând membrilor Cenaclului 
literar “Dor fără saţiu”. Juriul, format din  profesorul de literatură, poetul şi publicistul Ion Văduva, 
preşedinte, poetul, publicistul şi editorul Gheorghe Dobre, poeta Lucia Ştefanovici, scriitorul 
Alexandru Bulandra şi artistul plastic Nicolae Petrache, a acordat următoarele premii şi menţiuni:

P A L M A R E S

Premiul CONSTANTIN ŢOIU: Mihai Alexandru GOLU, cls. XI-a D, Liceul Teoretic “Carol I” 
Feteşti.

Premiul revistei HELIS: Elena-Daniela NĂSTASE, cls. XI-a F, Colegiul Naţional “Mihai 
Viteazul” Slobozia.

Premiul INCULEŢ BĂLAN: Ioana Cătălina ROŞCULEŢ, cls. IX-a G, Colegiul Naţional 
“Grigore Moisil”.

SECŢIUNEA POEZIE  
Premiul I:  Simina GRIGORE, cls. XI-a, Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Slobozia.
Premiul II: Petruţa-Otilia ŞTRAIŢ, cls. X-a F, Colegiul Naţional “Grigore Moisil” Urziceni.
Premiul III: Adriana GAVRILĂ, cls. XI-a C, Liceul Pedagogic “Matei Basarab” Slobozia.

Premii speciale:
Alexandra Florentina NENCIU, cls. X-a A, Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”.
Andreea STANCIU, cls. X-a A, Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Slobozia.
Raluca MATEI, cls. XI-a F, Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”.
Mădălina Violeta ALEXANDRU, cls. IX-a G, Grupul Şcolar “Sf.Ecaterina” Urziceni.
Cristina COMŞA, cls. XI-a B, Grupul Şcolar “Al.I.Cuza” Slobozia.

Menţiuni:
Violeta Gabriela RADU, Gr. Şc. “Sf.Ecaterina”.
Silvia Nicole PENCU, C.N. “M.Viteazul.
Elena Sandi Lelia MARIN, L.T. “Carol I”.
Ana Maria FRECĂŢEANU, Gr. Şc. “Sf.Ecaterina”.
Sorina STAN, Gr.Şc. “M.Eminescu”.                
Adriana-Alexandra TOMA, cls. IX-a E, Grupul Şcolar “Al.I.Cuza” Slobozia.

SECŢIUNEA PROZĂ
Premiul I:  Daniela CHIVU, cls. X-a C,  Liceul Teoretic  ”Carol I” Feteşti.
Premiul II:  Adriana-Nicole LEFTER, cls. X-a A, Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”.   
Premiul III: - Raluca-Maria CODESCU, cls. X-a , Liceul Teoretic “Carol I”.

             -   Emilia Ştefana LOCHER, cls. X-a B, Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”.

Premii speciale:
Elena-Ioana IVAN, cls. XII-a F, Colegiul Naţional “Grigore Moisil”.
Sabrina MECA, cls. X-a B, Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”. 
Iuliana Diana ILIE, cls. X-a,  Liceul Teoretic “Carol I”.
Jeanina Andreea AXINTE, cls. X-a B, Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”.
Livia Serena IORDACHE, cls. XII-a A, Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”.
Mihaela DINU, cls. IX-a G, Colegiul Naţional “Grigore Moisil” Urziceni.

Menţiuni:
- Marinela BÎRSAN, L.P. “Matei Basarab”
-Alexandra LASCU, C.N.”M.Viteazul”
-Ionela-Alina MOLDOVEANU,Gr.Şc.”Al.I.Cuza”

Alexandru Buleandră,
director, Biblioteca Municipală “Constantin Ţoiu”
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MINCIUNA DIN LITERĂ
de Gheorghe Dobre

 - Între existenţa reală şi existenţa posibilă sau de la semn la suprasens şi înapoi -

Din totdeauna, afirmă cei din preajma lui, Gheorghe 
Dobre a fost omul deciziilor şi reformelor radicale. Să 
explicăm: în august 1977, la o jumătate de an după 
Cutremurul cel Mare, a reuşit, în Urziceniul prăfuit, cu o 
singură uliţă, să o rupă, la doar trei ani de la terminarea 
liceului, cu un cenaclu literar lâncezit, „Mihu Dragomir” 
şi să înfiinţeze împreună cu alţi patru tineri entuziaşti 
cenaclul „Dor fără saţiu”, apoi să atragă, împreună cu 
şeful spiritual recunoscut, Anatol Pavlovschi, toată 
„floarea cea vestită” a iubitorilor de literatură din oraş şi 
nu numai. Intenţia mea nu este de a evoca atmosfera din 
cenaclul maturizării mele literare, în care tineri 
entuziaşti ca Dobre, Inculeţ, Ghiţeanu, Marius Stan sau 
Petre Cristea aveau un cuvânt de spus, ci de a evidenţia 
continuitatea fenomenului. Au venit anii '90, vremurile 
s-au schimbat, mulţi s-au împrăştiat până prin Bucureşti, 
Italia sau America, devenind ziarişti, poeţi, prozatori, 
oameni de ştiinţă, profesori, sculptori. Dobre a ajuns la 
Slobozia. Acolo el a  constatat că „Tribuna literar -  
artistică şi culturală” încremenise în calapoade vechi, şi 
a luat o decizie radicală: înfiinţează, cu entuziasmul unui 
grup mic şi cu bani puţini, revista Helis, care a ajuns 
acum la peste o sută de numere, pregătindu-se să 
aniverseze în curând zece ani de existenţă. În jurul 
revistei reuşeşte să coaguleze, în ciuda orgoliilor fireşti, 
un grup – cunoscut şi recunoscut în partea aceasta de ţară 
- numit „grupul de la Helis”. Spune răspicat, ori de câte 
ori are prilejul: „Domnule, revista trebuie să servească 
intereselor autorilor din zonă, prioritatea este să-i 
publicăm pe-ai noştri, să avem unde scrie noi, atât.” 
„Este provincială”, îi reproşează cu dispreţ unii din 
buricul târgului. „Da, dar specificul te face universal, 
numai aşa trebuie să se ştie despre noi. Dacă vrei să fii 
universal trebuie să fii de undeva, altfel eşti de niciunde, 
n-ai adresă. Vrei să umplu paginile cu de-alde Neica 
Nimeni ? Ce nevoie am eu de nume sonore? Ele au unde 
publica. Dacă scriu despre un autor ialomiţean, îl 
publicăm şi noi. Revista noastră are chip, frumos-urât, 
valoros-slab, e chipul ei, nu al altora. Uite, aflu că 
studenţii străini conduşi de profesorul Dan Simionescu 
învaţă româneşte după revista noastră!” Şi merge mai 
departe cu revista, tăcând, cum îi este felul, văzându-şi 
de ale sale, şi ignorându-i pe „alţii”.

Şi în plan literar, optzecist convins, Gheorghe Dobre 
se manifestă ca o voce tăcută, mai întâi prin plachetele: 
Hyperouranios topos (1998), Despre singurătate ca 
esenţă a materiei(1999), Dragon cu lotuşi în 
gură(2000), Ghilotina realităţii(2001), apoi explodează 
unindu-le într-o antologie de aproape trei sute de pagini, 
Exerciţii de libertate, ed. Helis, 2005. Impactul este 
imediat şi intens. Aurel Anghel din Buzău îşi asumă 
responsabilitatea de a le analiza într-un volum de eseuri, 
Exerciţii de dragoste cu zeii lui Gheorghe Dobre.

„Nuca tare” din scriitor nu se dezminte nici în 2010, 
când, la editura pe care o conduce şi unde şi-au scos 
cărţile mulţi ialomiţeni, scoate o carte, MINCIUNA 
DIN LITERĂ (proză şi eseu). Primele întrebări sunt 
fireşti: De ce proză şi eseu în aceeaşi carte? De ce 
„minciuna din literă”?

La prima întrebare, el ar răspunde în stilul 
caracteristic: vezi în carte. Cel care citeşte volumul şi 
ştie că Dobre vorbeşte puţin, aproape monosilabic, nu se 
mai întreabă de ce prozele şi eseurile lui sunt scurte, dar 
foarte concentrate: nouăzeci de pagini de proză, 
nouăzeci de pagini de eseuri. Lectura lor dezvăluie 
primul numitor comun: mijloace stilistice şi artistice 
circulă cu mare lejeritate de la proză la eseu şi invers. În 
al doilea rând, eseurile dezvăluie filozofia sa în legătură 
cu literatura, cu rapoturile ei cu realitatea, relaţia acesteia 
cu cititorul - puncte de plecare obligatorii pentru proză.

În această analiză nu încep cu proza, ci cu eseurile. 
Într-unul din ele se găseşte şi titlul cărţii, „Minciuna din 
literă”. Eseul justifică atât vasta cultură acumulată prin 
lecturi profunde, cât mai ales exactitatea şi profunzimea 
judecăţilor ce vizează fenomenul literar în ansamblul lui, 
cu nimic mai prejos de ale unui universitar. Autorul, în 
ideea de a analiza raportul dintre realitate şi ficţiune în 
literatură, realizează o demonstraţie riguroasă având ca 
punct de plecare discuţia dintre Guglielmo şi Adso, 
celebrele personaje din romanul „Numele trandafirului” 
de Umberto Eco. Aceştia au descoperit planul atât de 

ascuns al labirintului bibliotecii, ajungând în camera 
„leilor” care conţinea scrierile „vătămătoare”, plină cu 
cărţi trecute la index, socotite „cărţile mincinoşilor”. Pe 
câteva pagini, disputa dintre cei doi este analizată, cu 
argumente şi contraargumente, cu bisturiul, având ca 
punct de plecare exemplul unicornului. În Antichitate 
era considerat un animal lipsit de graţie, urât şi negru, 
dar, din carte în carte, din autor în autor, din retuş în retuş, 
a ajuns să devină „animal graţios, alb şi blând”. Ideea 
este că s-a recurs, în timp, la o „minciună din literă”. 
Replica maestrului nu se lasă aşteptată: el există în aceste 
cărţi care, dacă nu vorbesc despre existenţa reală, 
vorbesc despre existenţa posibilă! „Şi pe vârful 
Himalaiei, dacă ajungi, e o victorie care te îmbată, dar tot 
trebuie să te întorci”.

Din acest moment, după ce  Meşterul  şi  Ucenicul  
şi-au epuizat argumentele, intervine Dobre, la fel de 
riguros: „Nu poţi trăi doar cu aerul tare al sensurilor. 
Natura întreagă ni se arată prin semne. De aceea, „litera 
trebuie discutată. De la litera simplă, spre suprasens, spre 
adevărul ascuns, apoi de la adevărul ascuns în fantastic, 
înapoi spre lucrul sau fiinţa care l-a generat. Suprasensul 
este, de fapt, cel care face diferenţa dintre un bun 
mânuitor de cuvinte şi un mare scriitor.” De aici, şi rolul 
criticii, în viziunea sa: „Lumea literaturii trebuie 
discutată şi ea acolo unde se află, adică în literatură. Nu 
putem afla adevărul despre un leu, chiar dacă îl 
observăm într-o cuşcă de circ sau într-o grădină 
zoologică. Dar cine este pregătit şi are curajul să-l 
urmărească în junglă?”

Acesta este elementul fundamental al viziunii sale 
filozofice şi artistice, crezul său estetic, de la care radiază 
toate scânteierile din celelalte eseuri. Ca să le pătrunzi 
subtilităţile şi nuanţele, este necesar să scrii încă o carte. 
Aici se dezvăluie extraordinara disponibilitate a lui 
Dobre de a spune lucruri profunde în cuvinte puţine, pe 
diverse teme, punând mereu în centru literatura. 

Spre bucuria lăuntrică a cititorului însetat de idei noi, 
proaspete, cităm câteva: 

„Ficţiunea pusă în slujba adevărului. Paradox. În 
orice limbă s-ar rosti, adevărul rămâne acelaşi.”(p.92)

„Litera nu e spirit, cel mult ea conţine spirit. E 
suportul material al spiritului, e trup, cu alte cuvinte. 
Important e să aduci spiritul în literă, în trup adică, nu  
s-o ridici pe ea la rang de spirit. Toate se sfârşesc în 
cuvânt.” (p.93)

„Metafora dereglează sensurile unui discurs, altfel 
comun, organizându-i şi schimbându-i la alt nivel 
direcţia înaintării, ca vârtejurile dintr-un râu de 
câmpie.” (p.94)

„Cred că se poate vorbi de un câmp energetic al 
textului, inconfundabil, unic, rezultat din tensiunea 
interioară a fiecărui cuvânt şi din suma tensiunilor 
obţinute prin alăturarea lor într-un anumit fel.” (p.96)

„Mai întotdeauna, ceva esenţial rămâne nespus. 
Acest rest nespus, dar conţinut, ştii că e acolo, mi se pare 
că alcătuieşte misterul literaturii, ceva-ul acela care 
atrage cu atât mai tare cu cât nu-l putem numi.” (p.96)

„Iraţionalul a dispărut aproape cu desăvârşire din 
proză. Chiar şi din cea S.F. Am putea avea greşita 
impresie că el, iraţionalul, s-a retras în poezie. Sunt 
convins că nu-l putem găsi aici decât rar şi doar la 
nivelul limbajului.” (p.98)

„Versul este termenul prim, material, din care, prin 
multiplicare, se declanşează şiruri de asociaţii 
imaginative care dau naştere unei zone imateriale, 
invizibile, ce înfăşoară corpul poeziei, realizând 
com b ina ţ i i  i n f i n i t e  ca re  apar  î n  m in t ea  
cititorului.”(p.105)

„Cititorul este impulsul exterior, sufletul care se 
instalează în text şi-l face să trăiască. Scriitorul face 
corpuri din cuvinte moarte, pentru că textul nu se 
activează decât la lectură.” (p. 105)

A nu se înţelege de aici că Dobre se limitează numai 
la problemele literaturii. Găsim reflecţii inspirate, 
exprimate într-un mod inconfundabil şi făcând referire la 
alte teme, trecându-l pe cititor, cu mare elasticitate, prin 
cultura şi ştiinţa lumii, atunci când îşi spune opiniile 
despre spirit, materie, eternitate, măsură, naivitate, timp, 
viaţă, univers, trecut, nebunie, eros, raţiune, biologie, 
individ, intelect etc. Totodată aduce în prim-plan o 

strălucire de idei  în care îi 
asociază pe Homer, Democrit, 
Eminescu, Nichita Stănescu, 
Robert Mayer, Pauli, Socrate, 
Balzac, T. S. Eliot, Zenon, 
Malraux, Horaţiu, Urmuz, 
Pitagora, Diogene, Antistene, 
T. Hardy, Poe, Aristotel etc.

Odată chestiunile filozofice 
ş i  f i l o log ice  desp ica te ,  
Gheorghe Dobre îi oferă 
cititorului încântătoare şi 
scânteietoare eseuri-bijuterii în care analizează opere şi 
autori cu acurateţea unui chirurg care operează pe nervul 
optic şi pe care s-ar mândri să le semneze mari critici 
literari. 

De ce sosise astăzi diligenţa aşa de târziu este cea 
mai fină şi cea mai pătrunzătoare analiză a psihologiei lui 
Leiba Zibal din nuvela lui Caragiale. 

Un poem arghezian se constituie într-o adevărată 
revelaţie pentru cititor care are prilejul să-l descopere pe 
Arghezi în ipostaza de mare autor de roman, „Ochii 
MAICII DOMNULUI”, „o scriere de centru în întreaga 
lui operă şi nu un capriciu, cum s-ar putea crede.” 

Scurtă privire către Metopolis realizează o originală 
incursiune în cartea lui Ştefan Bănulescu. Stilul lui 
Dobre este captivant chiar de la început: „Poţi  intra  
într-un roman, ca pe uliţa mare a unei lumi, împingând o 
roată? Da, Glad intră în Metopolis cum nu o mai făcuse 
nimeni până atunci în istorie, adică împingând o roată 
de căruţă. E un fel de roată a timpului care se opreşte 
definitiv. De atâta concentrare asupra învârtirii ei, Glad 
era cât pe ce să iasă din oraş...”

Gheorghe Dobre are curajul de a pătrunde cu nişte 
observaţii de mare rafinament în opera celui mai titrat 
literat dintre ialomiţeni, venerabilul octogenar 
Constantin Ţoiu, analizându-i romanul „Barbarius”, pe 
care-l consideră „roman mai degrabă baroc prin 
densitate, o meditaţie asupra răului născut de o greşeală 
nedescoperită la timp. Error communis facit jus, tema 
principală a romanului.”

Consideraţii interesante, pline de substanţă face 
autorul asupra volumelor „Pasărea Phonix” de Petru 
Creţia, romanul „Turnul” lui Vasile Andru, „Apă neagră” 
de Nicolae Stan, asupra poeziilor lui Adrian Bucurescu, 
Costel Bunoaica, dar şi asupra excelentei antologii a 
scriitorilor ialomiţeni făcută cu multă trudă de Şerban 
Codrin. 

În niciunul dintre aceste eseuri autorul nu se dezice de 
principiile artistice enunţate în „Minciuna din literă”. 
Intenţionat am început acest demers analitic cu partea a 
doua a cărţii, considerând că, numai după ce îi studiază 
atent eseurile, un cititor avizat poate pătrunde în 
labirintul scrierilor în proză din prima parte a volumului. 
Orice lector de bună credinţă, serios, trebuie să observe, 
după o primă lectură, că toate prozele au un numitor 
comun: predispoziţia autorului pentru atingerea 
suprasensului. Capodoperă este, în opinia mea, „Istorie 
locală”, asupra căreia voi zăbovi. Aici scriitorul reuşeşte 
– lucru destul de rar în literatura română – o biografie 
mitologică. O biografie în care nu aspectele reale dau 
substanţă textului, ci spectacolul verbal, suculenţa 
povestirii, dantelăria de imagini care îmbracă firul epic. 
De departe, stăpânul absolut este stilul lui indirect liber în 
care trecerea de la vorbirea directă la vorbirea indirectă, 
apoi la vorbirea indirectă liberă este punctată de 
suculente descrieri şi întreruptă de evadări eseistice. 
Toate pe un fundal mitologic, ideal pentru asemenea 
întâmplări şi stil. 

Termenul care s-ar potrivi cel mai bine unui 
asemenea demers literar este o excursie în postmodern 
traversând obligatoriu ţinutul clasicilor. Avem în vedere 
„Princepele” şi „Săptămâna nebunilor” lui Eugen Barbu. 
„Istorie locală” este un nucleu epic al unui viitor roman 
care şi-ar depăşi, cu certitudine, antecesorul.

Consecvent principiilor din eseul „Minciuna din 
literă”, autorul pleacă de la o persoană reală, Evanghelie 
Zappa (al cărui mormânt l-am vizitat şi eu), un grec 
stabilit pe la jumătatea secolului al XIX-lea la Broşteni, 
devenit repede magnat cu predispoziţii filantropice. El a 
reînnodat Jocurile Olimpice Panelene moderne. 
Zappeionul din Atena – mândria grecilor – a fost 
construit tot de el (găzduieşte conferinţe internaţionale, 
expoziţii de artă, centru internaţional de presă). Zappa a 
contribuit la naşterea Academiei Române şi a finanţat 
apariţia primului dicţionar al limbii române. 

(continuare în pag. 4)
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de Gheorghe Dobre

 - Între existenţa reală şi existenţa posibilă sau de la semn la suprasens şi înapoi -

(urmare din pag. 3)

Personajul cărţii este Zipa Zipacitu – fost căpitan de 
piraţi, stabilit în Bărăgan, la Broşteni, şi-a cumpărat 
moşie, fabrică spirt pentru Curtea Domnească. Doi foşti 
tovarăşi piraţi îi dau de urmă şi-l şantajează cerându-i o 
parte din banii dobândiţi în urma unui atac pirateresc. 
Grecul, putred de bogat şi viciat, plăteşte. Această primă 
parte are, la rându-i, câteva secvenţe epico-descriptive-
eseistice unde realul este dilatat, împingându-l spre 
legendă şi mitologie prin suculenţe de limbaj, prin 
grotesc şi chiar absurd,

Prima secvenţă este o frază de două pagini în care 
autorul inventează spaţiul, dilată timpul şi-şi proiectează 
personajele pe fundalul Broştenilor. Firul narativ 
debutează cu o scurtă observaţie a naratorului 
heterodiegetic, devenit în final homodiegetic, întreruptă 
de poruncile lui Zipa Zipacitul, urmată de un alt 
comentariu al naratorului, până se ajunge la un laitmotiv 
care sună plăcut urechilor lui Zipa: „Oale de-aş fi şi-ar fi 
pline cu bani”( cheia întregii naraţiuni). Dar să-l lăsăm 
pe cititor să savureze din plin spectacolul limbajului.: 
„În fiecare seară peste Broşteni se lăsa seara,  şi să se 
lase seara, zise boierul, şi seara se lăsă din zbor, ca un 
porumbel ţinut prea mult în aer de pisica de la gura 
coteţului, obosită, blândă, ascultătoare, şi aprindeţi 
lumânările gugumanilor, nu vedeţi că a venit seara, 
arnăuţii alergau cu feştilele pe la toate lumânările din 
conac, groase ca nişte salcâmi de doi ani, are lumină 
boierul, are, pe dracu să vă ia, şi aduceţi ţiganii, da' 
ţiganii erau deja p'aproape...” 

A doua secvenţă creionează chefurile pantagruelice, 
cu mâncăruri şi băuturi fine, cu lăutarii ţigani şi dezmăţul 
cu roabe ţigănci tinere. Scriitorul este un risipitor de tuşe 
groase, proiectându-şi personajul în grotesc, la graniţa 
cu mitologicul fantastic: „Tiranosarus erectus kir Zippa 
goli ultima farfurie din lungul cortegiu de farfurii, 
castroane şi alte obiecte pustiite, grohăi, mârâi, se şterse 
la bot cu un prosop cât un cearceaf, se foi pe scaunul 
care începea să se vaite sub greutatea lui... Vreau fată 
mare, te fac zeiţă, femeie, bogată, şi şuncile începură să-
i tremure dizgraţios singure, necontrolate... începu să 
cânte, beat, cu mâinile ca nişte caltaboşi peste gâtul 
subţire al fetei, cântaţi nemernicilor, şi belea ochii pe 
pereţi fără să mai vadă nimic, vin, căni cu vin, aduceţi 
butoiul aici, orăcăiau şuncile...” Secvenţa se continuă 
cu interesante demersuri eseistice încadrate ingenios de 
apariţia stăpânii slugilor, baba Caliţa, care avea grijă de 
toate la curtea grecului.

A treia secvenţă epică debutează sub semnul 
suspansului. Apar foştii tovarăşi piraţi, Spiros şi Mavros, 
cu banii cărora fugise Zipa. Negocierea este singura 
şansă a boierului, bucuros că poate restitui mai puţini 
bani decât îi ceruseră, dar infinit mai puţini decât uriaşa 
sa avere. Împăcarea este pecetluită cu un chef 
monstruos. Zorii i-au găsit beţi morţi, iar Zipa arată de 
parcă „nu se mai văzuse până atunci om mai mulţumit că 
a pierdut o grămadă de aur, nu-i vorbă c-o mai avea de 
zece ori p'atât şi încă ceva în plus.” 

Secvenţa următoare, cea mai întinsă, debutează cu o 
descriere care pregăteşte curgerea firului epic spre 
celălalt plan, eseistic, în care se va topi: „În cotul 
Balaganelor se-auzea Ialomiţa plângând despletită, 
lovind furioasă malul stâng, că-n fiecare zi mai cade 
câte-o salcie-n ea şi-ajunge apa în sat şi ne satură, zăpor 
adică, ziceau oameni, barem cu apă să ne săturăm, dar 
Ialomiţa-şi vedea de mersul ei, târându-şi noroaiele...” 
Acum Zipa este bolnav la pat, slăbise groaznic, din pat 
dă ordine pentru afaceri lui Milondre. Intră în scenă 
Redea Pădureţu, un fel de filozof care îi stoarce lui Zipa 
bani „pentru o glorie mai de căutat decât butoaiele lui cu 
spirt”. Grecul căuta mai întâi să negocieze, apoi dădea 
banii, în timp ce Redea „îl privea ca un preot indian scos 
din meditaţie de-o găleată cu apă rece”. Boierul zace 
opt luni, timp în care devine doar o păpuşă în mâinile lui 
Redea şi, discret, este abandonat. Redea devine 
personaj-narator-creator, iar acesta, la rându-i, este 
opera celui care semnează cartea, „negriciosul din 
aceste pagini, adică eu”. Redea se apucă de lucru să-şi 
revizuiască Opera literară, „epopee măreaţă, alcătuită 
din zecemiidouăsutecincizecişişase (10256) de versuri, 
pe un titlu provizoriu pe măsură <<Ce viaţă amărâtă 

am>>, unde zac aici toate comorile lumii, de la origini 
până în prezent şi mai departe.”

Postmodernistul se dezvăluie şi în final, unde este 
devoalat scriitorul, într-un imaginar joc de table cu 
Redea, conducând naraţiunea spre un final imprevizibil, 
deschis: „Îl prindeam cu un pul afară şi-mi închideam 
toată casa, deci trebuia să aştepte resemnat să joc 
singur, ducându-l spre marţuri năucitoare, umilitoare... 
Şi tot aşa, nişte vesele pagini, ar fi putut lipsi dacă 
autorul, adică eu, n-ar fi fost cu chef.”

Scr i i toru l  abandonează  to ta l  f i ru l  ep ic  
metamorfozându-l într-un eseu unde dezleagă „taina” 
personajelor, insinuându-se ca personaj, justificând, 
încă odată, dacă mai era nevoie, „Minciuna din literă”: 
„Toate personajele au coborât din tine ca dintr-un 
autobuz şi te privesc neputincioase, un fier mort pe care 
n-au cum să-l învie, şi-şi fac probleme, răgazul lor s-a 
transformat în rămânerea fără scop […], dar pe mine nu 
mă interesează, oboseala mi-e stăpână, melancolia, 
vântul prin frunzele de afară, umezeala şi răcoarea dau 
şi mai mare greutate corpului meu, care-şi fabrică 
propriu-i timp...”

Cum am fugit în America este o excelentă alegorie 
prin care se pătrunde în psihologia „nebunului”. Este un 
joc al translaţiilor având ca numitor comun, absurdul 
existenţei, de un umor negru, excelent dozat, pe tema 
mitului plecării dincolo de graniţele satului unde – crede 
nebunul – se află America mitologică. Aici fantasticul 
este eliadesc, realizat prin saltul de la real spre ireal, 
dinspre legendă. Nebunia se insinuează şi în conştiinţa 
celuilalt personaj, văcarul satului, rămas fără obiectul 
muncii, devenit el însuşi călător spre America. Aşadar, 
omului aparent normal, văcarul satului, i se ia „brevetul 
de văcar” pentru că uita de vaci, preocupat de nebunul 
satului, care îl însoţeşte. Se distra pedepsindu-l zilnic să 
înghită de vii caraşii şi borţoii, îl punea să bea apă din 
baltă să-i fie burta un fel de acvariu, baboii se vor 
înmulţi, îi va vinde şi va cumpăra un cal cu care va fugi în 
America. Până la urmă, nu nebunul, ci văcarul fuge în 
satul vecin, unde descoperă o altă Americă: găinile 
americane erau ciuciulete, gâştele jumulite de pene, 
vopsite cu tot felul de culori, avea impresia că-s vopsiţi şi 
copiii, să-i recunoască părinţii lor. Intră în polemică cu 
aceştia care „gâgâiau” la el, iar oamenii îşi iţeau capetele 
peste garduri, ca nişte momâi de speriat vrăbii. Îl pârâse 
oamenilor Costică Cursă, insul care se împrumuta de 
făcăleţ de la frate-său aflat la opt kilometri, şi sosea până 
când mămăliga trebuia mestecată. Firul epic ia altă 
direcţie, trecându-l pe „nebun” prin viaţă până la venirea 
trenului: „M-a pus dracu să mă însor, am făcut cinci 

copii, le-am vopsit pe umeri câte o stea albastră, ei sunt 
jumătate americani, jumătate broştenari.”

Ca toate nuvelele sale, şi aceasta se încheie cu o 
cădere de cortină – un dialog în dungă, (căderea înapoi în 
real) cu cititorul: „Salut! Plec, trebuie să ne nască 
nevestele, parcă v-am mai spus, mie şi lui băiatul cel 
mare”.

Analiza în detaliu a celorlalte proze din volum ar 
echivala cu încă o carte de mărimea cărţii lui, într-atât 
sunt de dense, încifrând semnificaţii şi simboluri. Unele 
au substrat moral, altele vizează absurdul existenţei, 
singurătatea sau paradoxul vieţii, călătoria în labirint 
(„Năluciri”), ciocnirea orgoliilor („Alunecări”), moartea 
omenirii într-un cataclism („Ruperea dansului de dans”), 
comentarii de maxime („Biblioteca”), lumea văzută pe 
dos („Tablou impresionist”), credulitatea indienilor 
americani („Balaurul”), povestea devenită legendă 
(„Inima pământului”).

Toate, dar absolut toate, sunt nuclee epice extrem de 
condensate, ingenios lucrate în aşa fel încât, la momentul 
potrivit, cititorul să poată pătrunde cu imaginaţia sa în 
vârtejul evenimentelor. Scriitorul doar revine în final cu 
acea cădere de cortină spre real obişnuită, coferindu-i 
fiecăreia rotunjimea necesară, salvându-le astfel din 
categoria de simple exerciţii scriitoriceşti. Dacă 
Gheorghe Dobre ar avea timpul să le prefacă pe toate în 
romane, i-ar mai trebui o viaţă, de aceea dă libertate 
totală cititorului. Cred că „Istorie locală” ar putea-o 
transforma în romanul vieţii sale. 

„Poetul, prozatorul, publicistul, teoreticianul, criticul 
literar, editorul şi factorul coagulant al unei grupări în 
jurul unei reviste ce contribuie la recuperarea spiritului 
ialomiţean şi la afirmarea naţională a forţelor creatoare 
ce irup din această zonă” (Ion Roşioru), Gheorghe Dobre 
nu şi-a spus ultimul cuvânt în literatură. Decizia lui din 
1977 cu cenaclul „Dor fără saţiu” a cărui activitate 
neîntreruptă s-a prelungit până după 1990, a născut 
ulterior un proiect numit Helis, cu multă trudă din partea 
lui, cu entuziasm din partea colaboratorilor şi cu bani 
puţini. La Urziceni a rămas concursul de creaţie literară 
destinat liceenilor, „Dor fără saţiu”, ajuns la a XX-a 
ediţie, aducând cenaclul la un pas de legendă. Toate l-au 
impus ca lider de necontestat al grupării de la Helis, în 
paginile căreia îşi manifestă cu consecvenţă 
personalitatea.

N.B. „Literatura română nu trăieşte numai prin 
personalităţile ei de primă mână... Sunt generaţii întregi 
de scriitori, aparent fără strălucire, însă necesare pentru 
plămădirea, pentru naşterea scriitorului adevărat, care 
poate răsări acum sau postum. Niciodată nu sunt inutili, 
trebuie citiţi şi analizaţi, pentru că pregătesc o stare de 
spirit, sunt aluviunile din care marele scriitor va şti să 
taie profilul creaţiei sale. O afirmaţie categorică de tipul 
<<îmi place sau nu-mi place cartea aceasta, este bună 
sau nu-i bună>> nu ţine loc de argumente. Sunt necesare 
criterii clare de selectare a valorilor literare. Singurul 
valabil este cel estetic, de la Maiorescu încoace...”

      

 O nouă apariţie editorială, marca TITI DAMIAN

MINCIUNA DIN LITERĂ
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COSTEL BUNOAICA - P. 1- Am asociat poezia 
dumneavoastră din ultima perioadă cu un fruct care 
se pârguia greu, Acum este copt şi poate fi lansat cu 
eticheta bunoaica pe el – 10.

TITI DAMIAN - P. 3 - Tot pentru uz didactic ? 
Dintre toate cărţile lui Ioan Neşu este cea mai slabă . 
Nu cred că autorul se va supăra dacă i-o spuneţi fără 
menajamente.

FLORINA RALUCA VOITEANU - P.2  – DA – 
10.

MARIUS STAN - P.5 - 10.
ANA MIHAELA NUŢA - P. 4-10 - Definiţia 

nostalgiei? O găsim în versurile d-voastră -10.
INCULEŢ BĂLAN - P. 7 - Un prieten de care ar 

trebui să fiţi mândri că există în 'Zodia Helis', chiar 
dacă fizic trăieşte poezia în altă parte.

AUREL ANGHEL - P.6-8;  AUREL SEFCIUC;  
AURELIU GOCI - P. 4 - Trei Aurei care consolidează 
calitativ o revistă  literară -10.

FLORIN CIOCEA - P. 2 - Uneori nebunia poate 
deveni un fenomen social, dar nu realizăm asta. 
Nebunia atenuată este motorul evoluţiei în anumite 
condiţii, iar cea maladivă naşte uneori genii ale răului 
sau luminii -10.

VASILE PANĂ - P. 15 - Aşa este -10.
ELENA CÂRJAN - sincer să fiu, m-am plictisit 

să citesc acelaşi lucru despre aceleaşi cărţi – 8.
ROMEO AURELIAN ILIE - Aveţi vocaţie de 

critic literar. 
ANDREEA STANCIU -P. 12 - Puţin forţată nota, 

dar este O.K. – 10.
IOAN NEŞU - P. 12 - Pentru maestru, orice 

exerciţiu de inteligenţă este posibil – 10.
RALUCA CONESCU – P. 10 -10.
Ş T E FA N  G R I G O R E S C U  -  P.  1 7 ;  

VLĂDĂREANU RALUCA - P. 15; VITALIE 
BUZU - P. 11-13 - Munca dumneavoastră 
perseverentă, sintetizată admirabil în paginile 
revistei, este o lectură captivantă, atât pentru mine, 
cât şi pentru multe din cunoştinţele mele – 10.

FLORENTINA LOREDANA DALIAN – P. 13 
- Minunată iniţiativă, colorată relatarea -10.

F. L. DALIAN - P. 18 - Dacă aţi fi petrecut măcar 
două zile în preajma unui lac african, unde muştele 
sunt ingredient pentru un fel special de mâncare, iar 
leacul asociat neplăcerilor transpiraţiei este 
obişnuinţa, cum ar fi sunat naraţiunea  d-voastră? 
Oricum, sunteţi cronicarul scriitor al scriitorilor şi 
puţini sunt cei care reuşesc să facă asta cu talent -10.

GHEORGHE DOBRE - P. 2 - Observ o 
radicalizare a expresiei. Sunteţi mai exclamativ şi 
interogativ totodată, lucru firesc după exerciţiul 
fascinant al 'trofeelor'. Oricum, după fiecare lectură 
ajung să mă întreb: oare ce final apoteotic mai 
cloceşte Dobre? – 10.

DAN SIMIONESCU
LONDRA,  08.11.2011

Din timp în timp se nasc oameni în jurul cărora nu se 
întâmplă nimic. Viața lor pare să nu însemne nimic, doar un 
lung șir de întâmplări fără noimă, fără consecințe.

Marilena spre exemplu este atât de transparentă încât 
oamenii se uită prin ea ca printr-o ramă de tablou. Acum 
rotește între degete un pahar de vin roșu cu o asemenea 
viteză încât vinul se ridică până aproape de margine. 
Nimeni nu observă. Cei din jur au convingerea că se găsesc 
la o nuntă și serbează intens mai ales ca a venit rândul 
muzicii populare. La cererea socrilor, hore și sârbe 
demonstrează tineretului cum se face o nuntă ca lumea, ca 
pe vremuri. Muzica e dată la maxim și o duzină de persoane 
în deplinătatea vârstei se rotesc spre dreapta într-un mod 
popular, mișcând repejor din picioare. 

-Haida, haida! - strigă un bărbat cu părul în ochi, alfel 
om serios și cu studii.

-Uite-așa, uite-așa! - preia cineva comanda și grupul 
schimbă rapid sensul pentru a evita întoarcerea timpului. 
Fracțiunea masculină calcă viril podeaua urmărind 
altenativ tresăltarea sutienelor. Din neatenție, o doamnă 
mică și parfumată pătrunde cu chiot prin lanțul sârbei 
urmată vigilent de soțul ei. 

-Raul, ia uite la ăia, ce panarame!-remarcă de sub coc 
verișoara miresei mușcând dintr-un pișcot de șampanie. 
Numitul Raul îndeasă cu disperare cartofi peste surâsul 
adresat vecinei de vizavi, iubita lui din liceu, că mai bine o 
lua pe ea și ...mă rog, complicații. 

Masa tineretului e cuprinsă de apatie și de un oarecare 
dezgust.  “Bătrânii” se complac într-o beție liber 
consimțită, un vârtej de trupuri asudate care strigă, se pupă, 
se strâng unele în altele și apoi se risipesc către colțurile 
ringului de dans, că doar e chef, o dată se însoară omul 
pentru prima oară. Fratele mirelui - om la cincizeci de ani, 
ca și mirele de altfel - s-a pilit binișor și ridică paharul:

-Să trăiască socrul mare c-are-o noră ca o floare! Și el 
trăiește săracul, ce să facă, știe că nu mai are mult. Cum bine 
zicea alaltăseară nevastă-sa la telefon: ”Să treacă și nunta 
asta și nu mai rămâne decât să-l îngropăm pe Marin”. 
Proasta, credea că el mai poate să doarmă.

Dar să lăsăm acestea deoarece Marilena hipnotizează 
încă un pahar de vin în amintirea copilului lepădat și mai 
ales în amintirea lui Dani, “boyfriend-ul” ei care a fugit în 
Italia și a lăsat-o pustiită și cu nunta asta pe cap. Niciunul 
dintre bărbații pe care i-a purtat până la cer nu a știut pe unde 
să se-ntoarcă pentru că toți sunt niște ticăloși, da, niște 
ticăloși pe care durerea ei îi duce la pierzanie. Măcar Ioana - 
prietena ei din copilarie - și-a găsit norocul cu avocatul ăsta 
bogat. O fi el bătrân dar are bani, milioane zic unii, în Euro 
nu așa... E grăsun și cam molâu săracul, ce știe el. Din 
păcate nici în paharul ăsta nu a găsit liniștea cuvenită, 
numai gânduri siluite și deznădejde așa că mai toarnă unul 
să trăiască socrii și mirii și nașii paștele mamii ei de viață!

Jocul se încinge, muzicanții se dau de ceasul morții. 
Apropo: acum un an în spatele acestui restaurant a fost găsit 
mort ospătarul Vasile Potoroacă zis “Cucu” la exact un sfert 
de oră după ce a primit trei lovituri albastre de cuțit. 
Evenimentul a dăunat și picoliței Zenaida Bădrăgan, 
femeie grasă și suferindă cu inima  care l-a descoperit pe 
Vasile înjunghiat ca un porc și a murit peste el. A fost 
tămbălău mare, cu poliție de la județ, cu câini și tot ce 
trebuie. Oricum, până la urmă nimeni nu a făcut pușcărie 
pentur această crimă, ceea ce este probabil o rușine.

Nunta merge înainte și se adâncește precum nefericirea 
Marilenei, mai frumoasă ca niciodată, cum lăcrimeză ea 
liniștit cu capul în palme în timp ce toată atenția se îndreaptă 
către “dansul miresei”. Ioana e în mijlocul sălii în rochia 
albă de la Paris, cu spatele gol și brațele subțiri, cu umerii 
delicați și gâtul lung, ca o lebădă. Muzica s-a schimbat la 
cererea tineretului, mai precis la cererea Ioanie: ”Iubi, ce-ar 
fi să trecem pe ceva mai modern să se distreze și prietenii 
mei, avem noi niște DVD-uri și mp3-uri. Dacă mă iubești...” 
Și mirele o iubește, cum să nu o iubească, așa nevastă cu 
douăzeci și cinci de ani mai tânără, frumoasă de pică, Dama 
de Pică i-a zis cineva, ce-o mai fi însemnând și asta.

Primul dans al miresei aparține nașului, asta e regula pe 
aici sau poate a fost el mai îndrăzneț. Destul de tânăr nașul, 
învărtește niște afaceri pe la București, imobiliare, 
constructii, în orice caz om cu bani. Abia fac câțiva pași pe 
un ”blues” leșinat și un văr al miresei îi ia locul. Apoi un fost 
coleg de liceu, prima ei iubire, mai bine zis primul ei “amor 
imaginar” cum și-a notat în jurnal. Nu vă temeți, n-a fost 
nimic între ei. În liceu Ioana a iubit pe altcineva, un secret 
bine păstrat, nici măcar mama ei nu a știut sau poate că a 
știut dar nu a vrut să tulbure apele și așa destul de tulburi ale 
familiei. Marea ei dragoste, care nu a primit invitație pentru 
că Ioana încă mai tremură când se întâlnesc ocazional prin 
oraș și nu își vorbesc și nu se ating și se caută numai din 
priviri precum graurii în stoluri toamna.

Gata, destul cu prostiile astea americane “rap”, ”crap” 
cum doamne iartă-mă le zice, avem iar muzică populară: 
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Nunta
”Ce se-aude măi neicuță, joacă 
hora-n poienița!” - și hora asta 
repezită, mai mult o sârbă, se 
rotește amețitor, un joc de priviri și 
respirații întretăiate, gânduri 
rapide, stroboscopice “Hop, una, 
și-alte două, și-alte treizeci de 
bătăi”. Bărbații își desfac cravatele, 
femeile cer tot mai des pahare cu 
apă, e o arsură generală iar Marin se 
ridică in picioare:

-Atențiune! De la familia 
Doctor Sima care n-a fost prezentă, n-a 
băut, n-a mâncat, dăruiește masa cu suma de un milion! Să 
ne trăiască!

Nici n-apucă Marin să termine anunțul că soaca mare îl 
trage violent de haină. 

-Stai jos că ne facem de râs. Ți-am zis că nu se mai strigă 
la nunți, acum se dau banii în plic sau se pun în cont. Da' eu 
vorbesc, eu aud. Ah Doamne, de ce m-ai pedepsit?

Declarația lui Marin are un efect neașteptat: muzica 
populară se oprește și dansatorii se întorc la mesele lor derutați 
de chestia asta cu milionul. E vorba de lei vechi nu-i așa? Ar fi 
culmea sa fie lei noi. Dar dacă sunt lei vechi e prea puțin, voi 
cât v-ați gândit să dați? Ușor-ușor discuțiile deviază de la 
subiect și se trece la politică: ”Lasă-mă dom'le cu guvernul, v-
ați învățat să vă rezolve guvernul toate alea, mâine poimâine o 
să vreți să vină primul ministru să vă șteargă la fund.” sau 
”Care președinte, ăsta e președinte? Păi așa vorbește un lider 
de țară Europeană? Vai de mama noastră...”

Treptat masa tineretului se scufundă într-o liniște de 
mormânt. Abia acum au observat-o pe Marilena. Asta e 
culmea: ce caută Marilena la nuntă după scandalul cu Dani, 
după ce l-a făcut să plece în Italia chiar în săptămâna 
dinaintea cununiei religioase. Ce i-o fi spus, ce i-o fi făcut de 
și-a luat băiatul lumea în cap? După așa un scandal cu uși 
trântite și geamuri sparte mulți au crezut că s-a terminat cu 
nunta mai ales că Ioana s-a închis în cameră și a plâns o zi 
întreagă. Cum să nu plângă, e vorba de fratele ei. Și totul din 
cauza Marilenei. Cum de n-au observat-o până acum în 
deux-pieces-ul ei maroniu ca o ramă de tablou? Și ce tupeu, 
să vină la nuntă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. A 
invitat-o cineva?

Ei bine da: mama Ioanei a invitat-o. Chiar așa, după 
scandal, după plecarea lui Dani în Italia, după plânsetele 
Ioanei și încruntările domnului avocat, după toate acestea a 
găsit în inima ei puterea să o invite pe Marilena la nuntă. A 
știut că vor fi discuții și vor fi probleme, că Marilena nu este 
o fată ca oricare, că e ceva special în felul în care vorbește și 
se mișcă. Da, a șiut și că ospatarul Vasile Potoroacă a fost 
omorât din cauza ei și că poșeta Marilenei a fost găsită în 
mocirla acelei întâmplări și zadarnic au încercat polițiștii să 
o smulgă din noroi de ziceai că o ținea cineva cu mâna de ți 
se facea și frică. A știut toate aceste și totuși i-a dat telefon la 
numărul pe care l-a găsit în jurnalul Ioanei.  

-Ați fost prietene atâția ani - i-a zis – trebuie să vii, nu va 
fi nuntă fără tine.

Acum toți se uită uluiți la Marilena ca niște oi 
nedumerite de prezența ierbii. În ochii ei verzi și minunați se 
vede spinarea lui Vasile apărând ritmic la nivelul geamurilor 
la fel ca în seara când a băgat-o cu forța în mașină și i-a rupt 
hainele și i-a arătat el ce înseamnă un bărbat adevărat. 
Dumnezeu să-l ierte. Și uite cum fiecare trage în piept 
drogul nefericirii ei și cum toți o privesc cu un amestec de 
ură și invidie și cum nimeni nu o apără cum stă într-un colț, 
căprioară rătăcită în miriștea nunții, în bătaia focului.

Ar putea să le răspundă, se le dea o explicație. Ceva pe 
înțelesul lor, ceva simplu, curat, acceptabil.  Sau ar putea să 
plece chiar acum și să îi lase în plata domnului cu acuzațiile 
și mizeriile lor.  Cel mai bine, ar putea să nu facă nimic, să nu 
zică nimic, să stea liniștită la locul ei până devine iar 
invizibilă, nimeni, nimic.

În schimb, Marilena se ridică încet cu paharul în mână. 
Varsă fără grabă câteva picături de vin roșu în amintirea 
celor vii și a celor morți, a neamurile cu păcatele lor, a 
prietenilor cu otrăvurile lor, să fie iertați toți cei care au 
greșit. Apoi lasă paharul pe masă și trece printre nuntași tot 
mai frumoasă, mai limpede. Un zâmbet se înfiripă pe chipul 
ei când se apropie de DJ și îi șoptește ceva la ureche. 

-Da, am cântecul acela, demult nu l-a mai cerut nimeni. 
E de Nicu Alifantis... cred. Și parcă versurile sunt tot de e... 
ba nu, sunt de Andrieș. Trebuie să fie pe aici pe undeva. Aha, 
l-am găsit. Numai o clipă...

E aproape liniște și Marilena se apropie cu pași timizi 
cum numai îndrăgostiții pășesc să nu-i trezească din somn pe 
cei pe care îi iubesc. Apoi întinde mâna și întreabă zâmbind:

-Dansezi?
Întrebarea înfiorează nuntașii, un murmur se propagă 

vălurit lovindu-se de pereți, un domn acoperă cu palma ochii 
fiicei sale în vreme ce soția se închină viguros: ”Doamne 
iartă și păzește...”

-Da – răspunde Ioana - și vocea Aurei Urziceanu inundă 
ringul de dans, restaurantul, orașul, continentul, apele și 
pămîntul:

“Se înseninează cerul departe...
Ceața dispare ruptă în fâșii...
Străzile's pustii dacă tu, dacă tu nu vii...
Degeaba'ncepe, începe-o nouă zi...”
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De altfel, în prezent, mediul științific este în 
cea mai mare parte de părere că în etnogeneza 
poporului nogai un rol hotărâtor l-au avut 
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cumanii . Nu trebuie neglijat nici faptul că până 
și numele poporului nogai se datorează 
puternicului han mongol Nogai, cel care în 
ultimele trei decenii ale sec. XIII și-a avut centrul 
politic la Dunărea de Jos, de unde exercita o 
puternică presiune asupra Bulgariei, Serbiei, 
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Bizanțului, Ungariei și a spațiului românesc .

Treptat, pe măsura decăderii Hoardei de Aur, 
dar și a presiunii românilor din regiune, urmașii 
lui Nogai se retrag spre răsărit. În 1442, boraganii 
au o contribuție hotărâtoare în formarea 
Hanatului Crimeei. În sec. al XVI-lea, din motive 
necunoscute, baragunii au continuat deplasarea 

20spre răsărit, stabilindu-se în Caucazul de Nord . 
Toponimele din Crimeea şi Caucaz, menţionate 
mai sus, ne indică aşadar drumul urmat de 
boragani din spaţiul românesc şi până în Caucaz.

Astăzi găsim încă rămășițe ale acestui neam în 
Caucazul de Nord. O comunitate de aproximativ 
10.000 de baraguni  se află în Cecenia, locuind 
compact la vărsarea râului Sunji în Terec, în satul 
numit, evident, Braguni. Aceștia se consideră 
apropiați de cumâci, dar limba lor are și 
numeroase influențe cecene, de care sunt mai 
legați prin tradiții şi cultură.

În concluzie, apreciem că etimologia 
toponimului „Bărăgan” trebuie reconsiderată și 
legată de poporul de origine cumană din sânul 
Hoardei Nogailor, baragunii (în limba nogai, cei 
care se deplasează tot timpul), care probabil a 
stăpânit o vreme o porțiune din Câmpia 
Bărăganului și care a avut o contribuție 
hotărâtoare la formarea Hanatului Crimeei. Așa 
cum foarte mulți tătari au ajuns în robie la 
domnitorii români, dând naștere unor toponime 
precum Tătarca, Tătari, Tătarul,Tătărani, 
Tătărăi, Tătărești etc., probabil și unii 
reprezentanți ai tribului baraguni au ajuns în 
aceeași situație, consolidând prezența 
toponimului Bărăgan în limba română.
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Noi consideraţii 

cu privire la 

toponimul Bărăgan
(urmare din pag. 1)

Fals ritual de înmormântare       

Sunt obosit. 
Sângelui meu îi trebuie plânsul golit,
fiindcă, de atâta-ntomnare, 
întunericul s-a dospit şi a curs prin izvoare… 
Zadarnic zoreau depărtările să îşi ridice din colburi cărările, 
căci drumurile,
revoltate, 
îşi îngropaseră-n neant râul de singurătate. 

E seară şi amăgirea întinde o scară spre inima mea.
Nu ştiu ce m-aş face, să se schimbe ceva.
La capăt, 
lângă cişmea, călători întârziaţi. Şi o spărtură de cer
pe unde, adesea, vieţile se strecoară şi pier.
Duminica, 
bag seama, fericirea nu are fraţi. Nici surori. 
Are ochii legaţi. 
Pe frunte, râuri de nori. Şi minciună.  Şi ură.
Şi ţipete lungi troienite pe gură. Toate, într-o batistă de ceaţă,
mărşăluind spre ţara care nu cunoaşte dimineaţă. 

O pasăre migratoare a anunţat 
că trenurile care au venit n-au mai descărcat răsărit.
S-au sinucis înainte de intrarea în vis.
În mine, 
nedumerirea, liniştită, îşi mai făcea încă de treabă: 
deretica prin sentimente,
 mai culegea câte un fir de iarbă, 
ceva moarte din zborul unui erete,
şi punea petice smulse din noapte peste seninul subţire.
Câtă nesimţire…!  
Undeva, între mâine şi ieri,
sinele meu a săpat o tranşee prin toamna zglobie – 
scăpată din bar, la beţie –,
a întemniţat cinci primăveri şi s-a logodit, să ne facă în ciudă,
cu fântâna o sălcie. Vară de-a doua cu o paparudă.

Îndoieli şi tăceri. 
Şi prunci obosiţi care urcă-n muieri viscolul mut.
Asta văd demonii când nu merg nicăieri şi stau la băut.
Păsări de mâl au ciugulit din văzduh veşnicia 
şi au îngropat în ger simfoniile scrise de un greier stingher.
Oh, m-a cuprins, deodată, tristeţea! 
Fără motiv,
la doi metri sub pământul jilav urlă un lup: un beţiv fără trup, 
o butie cu doage sărite. 
 „Cine eşti, întreb, preamărită jivină în formă de tâlv?” 
 „Cel care poartă moartea ta la carâmb şi viaţa pe degetul mic 

– 
se aude himeric de sub galbenul lut –, 
cel care te aşteptă de mult.”
Hotărât,
dau jos de pe mine pelinul care îmi curge prin vine,
pădurea obosită crescută pe chip
şi roiul de viespi din sufletul strâmb, inventariat ca albine, 
şi îl invit, cuviincios, la o serată, sub dudul tembel din 

ogradă.

E seară. E foarte târziu. N-aş vrea, sau poate nu ştiu, 
să sparg peretele dinspre realitate. Cu brutalitate 
dau într-o parte carnea mea unsuroasă; o debarc de pe oase 
într-o haită de lupi. Astfel începe dansul din castă. 
Valsul diabolic al apei clocite din trup…

… Sunt obosit! E noapte. E foarte târziu. 
Şi încă nu m-am murit! Despre mine atâta mai ştiu…

De curând am participat, împreună cu un prieten, la 
o vânzare neobişnuită de bunuri. La o primă impresie 
am putut inventaria: tablouri portale, vase pline cu 
băuturi care nu se golesc niciodată, oricât ai consuma, 
sculpturi vorbitoare, o secvenţă vie din războiul de o 
sută de ani, patul lui Procust, destine şi vieţi la mână a 
două sau a treia, precum şi alte obiecte multiseculare, 
magice cu toate.

Licitaţia a început furtunos. 
Mă uitam consternat la oamenii aceia şi puteam 

vedea în privirile lor arzând în flăcări orgoliul şi 
răutatea. Jocul era dominat de lăcomie şi doar abuzând 
de ea puteai  câştiga. Primele lucruri puse la vânzare au 
fost Aripi de Înger, care, odată montate, nu se mai 
desprindeau şi puteai să zburzi până dincolo de nori. 
Ele datau de un milion opt sute nouăzeci şi şapte de mii 
de ani şi au fost aduse din Japonia. Tipul misterios, 
Care-Deţinea-Totul, anunţă cu vocea la fel de 
misterioasă că oferă cincisprezece mii de franci -  căci 
aceasta este bancnota în Elveţia, unde se ţinea licitaţia. 
Cineva strigă răguşit că dă douăzeci şi trei de mii,  însă 
o doamnă în negru, cu o pălărie care îi acoperea 
sufletul, supralicită la treizeci şi patru. Se auzi 
strigarea: O dată…! De două ori…! Imediat, un Bătrân 
cu barbă aurie, împletită   în   patru  fuioare  şi   purtată 
de braţele a doi însoţitori, ripostă: Cincezeci de mii! 

Întreaga mulţime amuţi. 
Să fi fost uimire?
Teamă să fi fost? 
Sau nimic din toate acestea? 
Cu un oftat de uşurare, Bătrânului Domn i se acordă 

ceea ce licitase.

   
                            

1.
şi-o pană ar putea desena figura ta
pe cerul plin de păcat
unde pasărea îşi pierdea zborul imaginar
între ceea ce sunt şi ceea ce aş fi iubit
iar sunetul s-ar fi lovit de lacrima 
cazută de dimineaţă
asupra ta.                     

2.
îţi arunci albastrul ochilor 
în spaţiul ce ne cuprinde
                        din adâncul timpului pierdut-
priveşte urma calului 
lăsată în fumul de ţigară
a fost ora ta şi nu s-a sfârşit
nu mă supăr
îmi place aici
ştiu că se poate exista netrăind
singuratatea ceştii de cafea pe care am băut-o
împreună

3.
unde erai când ne-am văzut prima dată?
când zâmbetul tău nu lăsa nicio speranţă
nopţii ce se crăpa
între cuvintele ce se năşteau moarte

în amintirea copilului cu chip de femeie
  

4.
crâmpeie de lumină se lasă ascunse
în timpul dispariţiei noastre-
lasă-te pe spate şi ascultă muzica chipului tău
pătrunzând în lacimile de dimineaţă
ale florilor
pe care nu ţi le-am dăruit
niciodată

5.
te văd cum păşeşti printre amintiri
de teamă sa nu mă sufoci sub talpa gândurilor
ce se lovesc fără ecou de peretele sufletului
celui ce-şi duce sfârşitul
între pleoapele
lăsate să mă seducă

Cătălin DINULESCU Costel BUNOAICA

Al doilea obiect pus în vânzare fu Inima lui Neptun, care 
avea puterea să transforme o persoană într-o simplă statuetă, dar 
care, la apelativul Neptun, redevenea persoana care fusese.  Noi 
doi, eu şi prietenul meu, oferirăm din proprie iniţiativă zece mii 
de franci. O dată..! De două ori…!   Ştiam că e mea. Simţeam 
cum sângele o ia pe coclauri. Ah, de acum voi avea numai note 
de zece în carnet. De acum voi fi Marele Învingător! Voi fi 
Atotputernic! Eu voi face legea în clasă…. Voi fi…  Douăzeci 
de mii! îmi curmă visul vocea tabacică a doamnei de lângă mine. 
Treizeci şi trei de mii ! izbucni Tipul Misterios. Şi planurile mele 
se înecară.  

Au mai urmat: tridentul lui Poseidon, unghia degetului 
arătător a Afroditei, câteva fire de păr ale Diavolului, amuleta 
Herei, şi multe altele. În cele din urmă, am rămas fără bani, dar 
cu câteva lucruri. Când am vrut să le folosim, am constatat că 
erau doar nişte jucării pe măsura vârstei noastre.        

                                                       Alexandru Onciuleac
Clasa a VII-a A, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2  

Sf.Andrei  Slobozia
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SIT ARHEOLOGIC

Lucrurile mele fixe 
nemaiexistând,
sufletu-mi va fi mai adânc
astfel că ajuns în cer,
sub microscop,
mare le va fi mirarea îngerilor:

„În acest atom, 
Doamne,
Se zbate o aripă de om!”

Am desenat minunea cu grâul
Ivit în crăpătura de asfalt –
Ca să primească tabloul acesta
Peretele a fost împuşcat.

L-am regăsit întors şi pus la colţ – 
Mulţimea amuţită-n aşteptare
Ştia că-n loc de pâine-mi daţi asfalt
În lacrimi înmuiat până la sare.

În zig-zag printre blocuri, în sus
Printre nori, trecerea
Mi se potoleşte – 
Ca firul de păr albit deodată
Sau cum ar trosni în pădure
Vreascul uscat.

Iată şi clipa exploziei solare 
Găsindu-mă cu suflarea tăiată
Într-un fir de iarbă:
Abia acum vei afla cât mi-am dorit
Să fac eu ordine printre stelele de pază,
Să le înzestrez cu pietre de pavaj
Spre a fi aruncate 
În preasfintele iluzii,
De departe.

Te răsuceşti încet parcă făcându-mi semn 
Că lasă, nu-i nimic 

Sub crucea ta de lemn.

Aurel Sefciuc

RAIUL 
NU MAI ARE 

POARTĂ

TU MINŢI,
CA SOARELE CU DINŢI

Nici dracul nu mă știa în al său lăcaș. 
Umblam cu pantalonii evazați

Și niște converși uzați.
Nu mâncasem decât zeamă de clopot cu un pic de osânză;

Aveam 19 ani și gura ferm acoperită cu o pânză;
Trăgeam de picioare prinse în mii și mii menhire,

Câte-un glas mereu mă îmbia cu vorbe de caterisire.

Frăgezimea beznei se împreuna cu lumina bețivă,
- Iar eu eram la mijloc -

De parcă ar fi existat vreo alternativă
Între raiul încarcerat sau 

Iadul cu înverșunare refuzat.

O, lume- joc și joacă!
Viața mi-e neclară!

De ce vârsta se poartă ca o adversară?

Și nu fug! Nu! Nu fug!!
În stânga am berea, iar în dreapta anafura,

Agheasma o beau doar vinerea,
Mațele însă îi resping acritura.

Privesc la o gutuie ruptă-n colțuri spiralate,
Prin spatele meu se perindă câmpii- 

Halucinații ambientale
În zilele ce sunt fără îmbrățișările tale.  

Florina-Raluca Voiteanu

Mă uit la chipul lui îmbătrânit parcă prematur. 
Elemente ale fizionomiei, care nu demult trimiteau 
vizualului mândria şi crezul unei persoane utile, 
acum s-au transformat în umeri căzuţi şi speriaţi, 
nedumeriţi şi întrebători. Îmi simte privirea şi, timid, 
îşi îndreaptă o cută închipuită a pantalonilor. 
Dascălul de şcoală – preotul de suflet – cum îmi place 
să-i spun, tresare ori de câte ori primim bineţe de la 
vreun cunoscut. Doream atât de mult să intru cât mai 
adânc în sipetul său de amintiri! Decenţa mă oprea să 
comit însă vreo impietate. Modest până la sfinţenie, 
respectă crezul oamenilor mari, ocolind cu multă 
înţelepciune vreo destăinuire. „Poate altădată”. Ne 
ridicăm de pe bancă mult mai obosiţi decât venisem, 
purtând în noi multe întrebări nerostite şi răspunsuri 
nevenite, îndreptându-ne paşii spre casele noastre. 
La parter, în scara blocului, ne mirăm de noua haină a 
avizierului asociaţiei de proprietari. „S-au afişat 
listele de plată”, îmi atrage atenţia domnul profesor. 
Predomină culoarea roşie,cu trimitere directă spre 
sanguin. Roşul crud, neprelucrat, violent şi obraznic, 
conduce spre umilinţă. Cel care le-a scris a utilizat în 
exces această simbolistică, tocmai pentru a răni şi 
sensibiliza ungherele intime ale celor datornici

...Urmează amplificări de spaimă şi jenă când 
cineva va bate la uşă.

Vasile PANĂ

„Oamenii obişnuiţi – mi-ai mai spus, 
sunt asemenea lucrurilor obişnuite.

 Neînsemnaţi. Modeşti. Talentaţi. Şi utili.”
Costel Bunoaica, „Uciderea sinelui. 

Demoni sau zei”

SULFURI

Gheorghe DOBRE:  Fragmente plăcere să-mi redescopăr prietenii fără să ne plictisim 
unii de alţii.

• Scriitorul nu trebuie să coboare printre oamenii 
obişnuiţi, simpli, că nu există aşa ceva, el trebuie să se 
ridice printre ei. Să schimbăm optica lui „oare merită X 
să scriu despre el?” Nu aşa. Îl cunosc profund, sunt eu 
demn, sunt eu pregătit să scriu despre el? Aşa trebuie 
gândit. Miliarde de biografii aşteaptă descoperirea. Şi 
nu vorbesc doar de literatură, vorbesc de toate ştiinţele.

• Afară bate un vânt nemilos. Raţele, gâştele, găinile 
şi porumbeii privesc cu teamă spre înălţimi. Uliul, 
majestuos şi insensibil la rafalele vântului, trasează 
cercuri privind parcă dispreţuitor spre pământ, spre 
neajutoratele fiinţe care-l aşteaptă. Ţâşneşte ca un 
glonte, îşi înşfacă prada, oferindu-i generos măreţia 
înălţimilor.

• Făcusem cu Inculeţ un plan pentru scrierea unui 
roman, Şaibania, aveam fişe cu personaje, locaţii, tot 
tacâmul. Vroiam să-l semnăm Mitrofan Bănică, 
Mitrofan fiind un străbunic de-al lui Inculeţ şi Bănică 
unul de-al meu. Şaibania era o ţară, aţi înţeles, locuită 
de şăibani. Încercam să studiem un caz, viaţa unui 
orăşel din această ţară, care orăşel, dintr-o pură 
întâmplare, se numea  Urziceni.  Aici  nu  prea  am  
avut imaginaţie. Trebuia  doar  un  punct  de  pornire  
şi-ntrupam maşinăria, îi dădeam suflet. N-a fost să fie. 
Şăibinii erau preoţii, şăibinologii erau istoricii, 
şăibinele cred că înţelegeţi ce erau. Şi poporul, masa, 
era format din şăibari. Care munceau în fabrici şi uzine, 
bineînţeles. Inventasem şi aragazul cu trompetă, care 
era multilateral, adică avea mai multe laturi. Şi guma 
care nu şterge, şi patul care te ţine treaz, şi telefonul care 
zâmbeşte şi(totuşi) te ascultă.Dar tehnica de vârf era 
înglobată în milioane de morcovi atomici, pentru 
realizarea cărora s-a cheltuit multă inteligenţă şi cu care 
naţia se mândrea peste poate. În orăşelul nostru 
funcţionau doar câteva sute, că era suficient. Ei 
învingeau gravitaţia, levitau adică, erau peste tot şi-ntr-
o continuă mişcare, dar numai în spatele şăibarilor. Şi ei 
ştiau asta şi făceau tot ce era posibil să amâne lovitura 
morcovului care, oricât te-ai fi ferit, tot te nimerea 
odată. Ce le declanşa atacul, n-am reuşit să stabilim. 
Era o lume, lumea noastră.

• O poezie scrisă în tandem, prin 1983, o public 
acum. E semnată Mitrofan Bănică. 

raţa de sârmă:
„S-a răsădit o piatră de hotar/ Veşnica pomenire/ 

Fac versuri înotând prin sfeclă/ Crodilul     transplantat 
în deşert/ Ridică ochii din ruine/Plângând o nevenită 
pradă./ Repeţi neîncetat la piesa/ Ce n- o s-o poţi juca./ 
Prietenul tău ascute cârlige/ Pentru racii de sub pod./ Şi 
doar cumătrul Timp/ Refuză dilatarea/ Aşteptându-te!”

• De câte ori are ocazia, prietenul Victor Nicolae îmi 
spune, mai pe ocolite, mai direct, să fac ceva şi să 
difuzez revista în cât mai multe locuri posibile, pentru 
că merită, adică la nivel naţional. Pentru mine este o 
exagerare, dar îmi face plăcere constatarea că n-am 
muncit degeaba de nouă ani. Victor, trăind de mai bine 
de zece ani la New York, vede altfel lucrurile. Marius 
Stan, şi el trăitor departe, adică la Chicago, e la fel de 
interesat de difuzarea revistei, propunându-mi să dau 
cât mai multe reviste elevilor din Ialomiţa, ceea ce şi 
fac de ani de zile.Oameni admirabili, care se gândesc la 
consătenii lor şi acţionează ca şi cum între noi nu ar fi 
mii de kilometri. Marius Stan e un tip impresionant 
(cred că o să mă cert cu el pentru ce o să scriu în 
continuare), a fost şef de lucrări la Los Alamos 
National Laboratory, a predat la Universitatea din New 
Mexico, acum este cercetător la Laboratorul Naţional 
al Argonului şi profesor de fizică la Universitatea din 
Chicago. Mai are timp să joace şi într-un serial de mare 
succes în SUA. Şi scrie poezii şi povestiri din Urziceni! 
Cum să nu-l iubesc, pentru că şi eu scriu poezii şi 
povestiri din Urziceni, ca şi alţi prieteni ai noştri. Şi 
vrea să facă un cenaclu cu românii de la universitate. 
După mai multe discuţii şi cu alţi prieteni, am ajuns la 
următoarea concluzie: la nivel naţional nu pot să ridic 
revista HELIS, pentru că, şi dacă ar merita, nu mai 
există nivel naţional.  Există doar insule de cultură care 
nu comunică între ele. Dacă nu ne dezmembrăm, poate 
se va găsi cineva să mai facă o Unire ca la 1918, pentru 
că am avea mare nevoie de aşa ceva.  Şi să reinventeze 
şi cultura naţională. Pentru că, la ora asta, Bucureştiul, 
în loc să unească, dezbină. Răul e profund şi se întinde. 
Federalizarea culturală e pe aproape. Cât sunt eu de 
optimist, gândul că s-ar putea să am o fărâmă de 
dreptate mă deprimă.

• Se întâmplă ceva extraordinar şi mi-e teamă să nu 
rup vraja. E vorba despre comentariile domnului Dan 
Simionescu. Vreau să spun că, natural, fără nici o 
intervenţie medicală, a devenit sistemul nostru 
imunitar. Îi mulţumesc pentru ajutor. Aş vrea să scriu 
mai multe dar mă opresc, am zis, de teamă să nu stric 
vraja.

• În ultimele patru săptămâni am fost, cu grupul de 
la HELIS, la şcoala din Bucu, la Urziceni, unde am stat 
de vorbă cu copiii care au participat la concursul de 
literatură, la Slobozia, la lansarea cărţii Loredanei, la 
Bucureşti, la Muzeul Literaturii, la Centrul Cultural 
UNESCO Slobozia, la lansarea cărţii lui Enciu 
Bobârniche. Şi, bineînţeles, la stâna lui Florin. E o 
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Proiectată în două volume –  deocamdată două, 
pentru că, după configuraţia personajelor (încă în 
viaţă şi încă pe scena politică, în marea lor majoritate), 
e posibil să urmeze şi al treilea… –, cartea de faţă 
(autorul însuşi o spune, în postfaţa acestui prim 
volum) ar fi “nici mai mult, nici mai puţin decât o 
CRONICĂ”. Adică, o înşirurire de fapte, date, locuri, 
nume, stări de spirit, mai ales stări de spirit, cu ajutorul 
cărora ziaristul, valorificându-şi o parte din propriile 
demersuri gazetăreşti precum şi articole publicate de 
el şi de confraţi ai săi în presa locală, încearcă să 
reconstituie două decenii de viaţă politică în Ialomiţa.

Sigur, e un fel de a spune viaţă politică în Ialomiţa 
dacă ne gândim că evenimentele cu pricina, 
desfăşurate aici, în Ialomiţa, nu erau altceva decât 
efecte ale celor petrecute deja în ţară, aici, de fapt şi în 
fapt, mimându-se mai mult decât acţionându-se. Alfel 
spus, dacă e să ne referim strict la evenimentele din 
decembrie, aici, în Ialomiţa, nu s-a acţionat, ci s-a 
reacţionat. 

De altfel, autorul, tăbăcit de realitatea de fiecare zi, 
care-i oferea mai mult copii ale acesteia decât 
originale (adică, nu evenimente de referinţă, menite să 
se constituie în repere naţionale), are grijă ca textul 
(povestea în sine) să nu iasă din context, prezentând 
lucrurile în desfăşurarea lor logică, globală, şi nu 
separat, decupate doar din spaţiul lor strimt local, fără 
nici un fel de raportare la cele petrecute în ţară. 
Această grijă, fireşte, a făcut mult mai dificilă truda 
autorului. Pentru că una e să înşirui nişte date, nume, 
locuri, întâmplări (eventual să le împănezi şi cu 
niscaiva povestioare, care, între noi fie vorba, se 
vindeau la liber în vremea aceea, multe dintre ele 
continuând să circule şi acum, povestioare ce ar fi 
conferit, desigur, atractivitate lecturii) şi alta e să le 
ordonezi cât de cât într-o logică anume spre a garanta 
seriozitate lecturii. 

Enciu Bobârniche alege cea de a doua cale, 
implicându-se – prin demersul său gazetăresc – 
evenimentelor şi nu doar descriindu-le. Implicându-
se şi riscând, pentru că sigur va primi, dincolo de 
aprecierile ce i se cuvin pentru realizarea acestui 
valoros material documentar, şi destule reproşuri 
(cum spuneam, personajele sunt încă vii şi încă 
“active”), dar riscul e deja asumat. 

Asumat, pentru că nu întâmplător apare, în finalul 
acestui prim volum, întrebarea: “Voi reuşi, oare, să 
creionez prin această antologie o imagine, fie ea şi 
palidă, a lumii prin care am trecut? 

Aceasta a fost de fapt principala preocupare a 
autorului: să se apropie cât mai mult  de adevăr, nu să 
stabilească el însuşi adevărul. Să adune cât mai multe 
date, să le ordoneze, să le ofere pe tavă chiar, pentru a 
uşura un astfel de demers, antrenând cât mai mulţi 
participanţi. La urma-urmei, întrebarea lui Enciu 
Bobârniche este şi întrebarea cititorului, formulată, 
desigur, altfel: Oare, eu, cititorul acestei cărţi, am o 
imagine, fie ea şi palidă, a lumii prin care am trecut? 

Aşadar, Enciu Bobârniche îi propune şi cititorului 
să fie părtaş acelor momente de rătăcire naţională, 
momente ce mai persistă, din păcate, şi astăzi, nu 
pentru a descoperi vinovaţi sau vinovăţii, ci sensuri. 

Sensul mersului nostru înainte, mai direct spus, 
pentru că a rămâne cantonaţi în trecut, riscăm să nu 
mai înţelegem ce-i cu prezentul, uitând pur şi simplu 
că mai există viitor… 

(Două decenii de viaţă politică în Ialomiţa)

Enciu Bobârniche:

N-am să vă povestesc ce stă scris în această carte, 
pentru că nu e nimic de povestit. Cartea însă, aşa cum 
îi stă bine unei cărţi, este o provocare. O provocare 
spirituală, nicidecum o provocare în sensul răfuielii. 
Fac această precizare pentru că mai toate 
rememorările acelor secvenţe atât de tulburi de istorie 
naţională – acestor secvenţe,  mai bine spus, ele fiind 
încă foarte aproape de noi –, vizând revoluţia sau, mă 
rog, aşa-zisa revoluţie, precum şi cele ce au urmat ei, 
evadează în fel şi fel de cotloane ale stărilor afective, 
în fel şi fel de umori şi rumori, în loc să focalizeze 
evenimentele sau ceea ce s-ar fi cuvenit a fi reţinute 
drept eveniment. Autorul, aşadar, nu se răfuieşte cu 
nimeni, cu toate că ar fi avut destul de multe motie să o 
facă, el doar relatează ceea crede că ar merita să fie 
relatat, ceea ce crede că-i serveşte scopului propus, 
acela, subliniat mai sus, de a se apropia cât e posibil de 
adevăr. Ocoleşte cu destul tact comentariile când nu 
are cum să evite unele personaje pe care cu siguranţă, 
în alt context, nu ar mai fi dorit să le (re)întâlnească, nu 
mustrează pe nimeni, nu ridică pe nimeni în slăvi şi nu 
se sfieşte să apare el însuşi ca un personaj derutat, 
aidoma multor semeni din jur, derutaţi şi chiar 
dominaţi de prejudecăţi sau pur şi simplu tulburaţi de 
ceea ce se întâmplă. Ca să cauţi firescul în nefiresc, se 
cade să ştii ce e firesc şi ce e nefiresc, nu? Or, în acest 
haos tocmai stabilirea termenilor producea haos. 

Aşadar, autorul nu cade în patima acelui confrate (e 
adevărat, mai în vârstă), confrate local, care, 
depănându-şi viaţa între două coperţi, a tăbărât pur şi 
simplu asupra celor cărora le-a fost sorocit să-i fie în 
preajmă, stropindu-i cu noroi, ca să iasă dumnealui cât 
mai curat şi mai luminat în faţa cititorului. Nu, autorul, 
în această carte, se află pe picior de egalitate, cum s-ar 
spune, cu personajele sale. Personaje care se comportă 
ca atare şi în atare momente, aşa că nu este exclus ca în 
cel de al doilea volum unele personaje să nu mai 
semene cu cele dinainte. La aceleaşi personaje mă 
refer… 

Cartea, scrie, cu anume prudenţă, Enciu 
Bobârniche în postfaţa acestui prim volum, ar fi  “nici 
mai mult, nici mai puţin decât o cronică”. Îmi îngădui 
să spun că această cartea eu am citit-o ca pe un roman. 
Da, aici, în această cronică, eu am descoperit un 
roman, cronica însăşi, prin personajele ei cu 
deosebirie, constituindu-se de fapt în eboşa unui 
roman. 

Personajele lui Enciu Bobârniche abia aici, în 
roman, respiră. Abia aici, în roman, au identitate. 

Furat de condei, îndemnat, mai bine spus, de 
acesta, căci condeiul avea pe cine să îndemne, Enciu 
Bobârniche uită pur şi simplu că şi-a propus să scrie o 
cronică şi evadează în literatură. Literatură, îmi permit 
să adaug, în adevăratul înţeles al cuvântului. Cu 
personaje aidoma celor din câmpia Dicomesiei – de 
fapt, suntem în câmpia Dicomesiei, nu? –, precum 
Baba Sofica, arabul Faitaş sau tânărul acela slab, 
brunet, cu părul lung, măsliniu, revărsat peste umeri, 
îmbrăcat îngrijit, cu voce fermă şi tăioasă, care strigă 
şi, striând, se declanşează revoluţia la Slobozia.  Da, 
aşa a început revoluţia aici, la Slobozia, prin acel 
strigăt: Ieşiţi afară! Ieşiţi afară! 

Asta e, unii intră în scenă cu roata, alţii cu gloata… 
Să mai spun că tânărul acela fugise de frica 

miliţianului din colţ, care păzea Palatul şi care putea 
să-l aresteze, fugise şi se aciuase în apartamentul unui 
prienten din preajmă? 

Nu, aş tulbura intimitatea cărţii… 
Ion ALECU 

DE LA CEAUŞESCU LA BĂSESCU
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Poeta Viorica Gheorghe, aparţinând ca generaţie 
celor prematur dispăruţi din conştiinţa prezentă a 
„devoratorilor” de poezie, s-a împărtăşit până în 
prezent publicului în decursul a trei volume de versuri: 
„Ochii depărtării”( Ed. Geneze,Galaţi, 2000), 
„Anotimp incomplet”(Slobozia, 2005) şi „Vremea 
scadenţelor”(Slobozia, 2008).

Trei volume diferite, cultivând fiecare în parte câte 
un stil, câte o estetică diferită. Dar au şi ceva în comun: 
vocea de o sensibilitate matură, a unei poete ce nu pune 
accentul pe delicateţea firului de iarbă, ci pe povestea 
pe care acesta o spune. În plus se mai poate observa şi 
un „fir roşu” care leagă cele trei volume: fiecare dintre 
ele împrăştie un miros de toamnă: fie din tonalitate, fie 
din estetică şi stilistică, fie din mesaj.

Volumul „Ochii depărtării” îţi picură toamna în 
suflet prin modalitatea de construcţie a textelor: poezie 
„săracă” în cuvinte, asemenea pomilor dezgoliţi de 
frunze, dar nu şi în conţinut; mesajele fiind concentrate 
foarte concis în câteva cuvinte aranjate cu grijă. 
Poeziile din acest volum abundă în imagini sensibile, 
care vorbesc despre stări metafizice. Sunt expuse sub 
„ochii apropiaţi” ai cititorului: nelinişti: „Am călcat/ pe 
o aripă/ şi mi-am trezit/ păsările sufletului”(Nelinişti); 
visări ca modalităţi de trecere spre sfere mai înalte: „cu 
aşteptarea pe umeri/ prin vremea ce se vindecă/ în 
ninsori/ până la promisiunile,/ ce-şi aruncă năvodul la 
dragoste/ (...)/ Ca o logodnă târzie/ visată de înger./ 
Sufletul e rugă/ şi-n lumina icoanei/ tremură umbra lui 
Iisus”(Trec); „Împresuraţi de dimineţi// până la 
încărunţire,/ cu săgeţile/ amintirii/ trezim colinele,/ 
serbăm bucuria ce încolţeşte/ mereu spre mâine,/(...)/ 
pornim prea devreme/ sau poate prea târziu/ 
visările”(Trecere); doruri după valorile apuse ale 
copilăriei: „Prin vene/ abia răsuflă copilăria/ acum/ 
privirea e rană,/ nici o corabie/ în ţărm nu mai crede,/ 
vine/ pe urmele memoriei/ se strecoară/ sub apăsarea 
de stâncă a timpului”(Acasă II); „Îşitrăgea păpuşa/ de 
ceară/ prin casa prinsă/ cu o mână de soare/ şi una de 
lună./ Am ales un semn, un vis,/ Ierburile au crescut 
până departe.../ Numai/ poarta se rotea în aceeaşi 
lacrimă”(Copilăria).

De altfel, mirosul toamnei explodează chiar şi 
din textul unor poezii cum este cazul cu „Asediul 
toamnei”: „Camera mă strânge/ cu braţe liane/ la 
aniversarea singurătăţii./ Un dor păstrat la naftalină/ 
încerca/ gândurile în derivă,/ fereca obloanele zilei/ la 
asediul toamnei./ Închide-ţi sufletul/ şi ochii/ să nu-l 
visezi!”. După cum spuneam şi mai sus, nota 
dominantă a acestui volum este sensibilitatea. Iar 
aceasta reiese atât din tonalitatea poeziilor care este 
una îndreptată spre melancolie, dusă uneori spre 
elegie, cât şi din ţesătura cuvintelor, formată din 
imagini cuminţi, chiar discrete, neşocând prin alăturări 
surprinzătoare de imagini, vizând mai degrabă 
pansarea sufletului decât „rănirea” minţii. Cititorul nu 
este pus în situaţia de a-şi ascuţi gândirea, ci este invitat 
la o introspecţie blajină, la o meditaţie nefilozofică, la o 
trăire cuminte  a stărilor expuse în poeziile lecturate.

Cu cel de-al doilea volum, „Anotimp incomplet”, 
poeta părăseşte sau poate este părăsită de plutirea 
visării. Ea cade acum în stări telurice, înfrângerile 
suferite în lupta cu aşteptările transformând-o într-un 
pământean autentic (Eram pământean). În acest volum, 
toamna nu mai este doar sugerată de estetica şi textura 
versurilor, ci ea este cea „celebrată”; este prezentă la tot 
pasul, fie că în spatele ei este metaforizată o stare: „Ca 
pe un copil mă luai de mână/ să trec de toamnă”(Ştiam 
că ai să întrebi), „... Undeva, o toamnă mă caută./ 
Tresar în somn cu amăgirea unui surâs”(Îţi scriu din 
depărtarea mea); fie că însăşi poeta se identifică cu 
acest „anotimp incomplet”: „Uit invidia florii de cireş/ 
Timpul/ mă învaţă să fiu toamnă!”(De toamnă).

De altfel întreg volumul poate fi descris într-un 
limbaj plasticizat ca un covor de frunze arămii. Şi 
aceasta deoarece predominant aici este tonul elegiac, 
ce ilustrează: renunţări forţate la vis: „Dimineaţa îmi 
călca pe vis şi ţipam”(Ştiam că ai să întrebi); înfundări 
de drumuri: „Ca unui fugar/ frunzele îmi ţineau calea/ 
prin anotimpul incomplet fără tine”(Prin anotimpul 

incomplet); înfrângeri: „Învinsă de nehotărârea ta,/ nu 
ştiam unde să-mi aşez umbra”(Unde să aşez umbra); 
singurătăţi: „Când înţelegi singurătatea numerelor fără 
soţ/ Ochiul de Sfinx al Vieţii lăcrimează”(Cer 
armistiţiu), „Fixată în codul genetic,/ toamna împărţea 
singurătăţi”(cod genetic).

În plus, tonului elegiac i se alătură şi contribuţia 
stilisticii. Trecând peste varietatea de care se bucură la 
nivel metaforic „toamna”, despre care am vorbit mai 
sus, trebuie evidenţiată prezenţa unor formulări la fel 
de „tomnatice”, obţinute fie prin alăturarea de cuvinte 
din sfere antagonice: „Cu teama ispiteam uneori 
amăgirile./ Pândeam binecuvântata aşteptare/ cu 
freamăt de curiozitate/ veşnica, nepotolita 
patimă”(Eram pământean); „Mării aduc jertfă, ard 
miresme,/ să-i scutur urma de rugină”(Fiu Risipitor); 
fie prin imagini ce sugerează duritatea: „încercată 
precum pietrele cu/ galopul cailor”(Dădeam arvună), 
„Stâncile îndoielii sfărâmau gândurile”(Cu făgăduiala 
clipei).

Şi totuşi, în atâta inflaţie de tribut teluric, îşi fac 
apariţia timid, la răstimpuri şi câteva imagini înaripate 
spre cer, spre speranţă: „Ninge/ sau/ dansează 
îngerii...?”(Incertitudine), „Sub umbra de iasomie/ trec 
ca o răsuflare de înger”(Vreme de vis), „Certată cu 
toate cărările,/ intram cu aşteptarea, ca o 
binecuvântare,/ în braţele tale,/ să nu rătăcesc 
lumina”(Îşi arunca strigătul). Astfel, echilibrul 
sentimental al volumului nu se transformă în utopie, 
deznădejdea nu devine invincibilă, iar speranţa îşi 
spune cuvântul, amintind astfel că frunzele căzute 
toamna hrănesc pământul pentru a hrăni la rându-i în 
primăvară, noi organisme; în cazul de faţă noi gânduri, 
noi speranţe, noi idealuri.

Cu cel de-al treilea volum, „Vremea scadenţelor”, 
poeta Viorica Gheorghe ne arată şi faţa fericită a 
toamnei: recoltarea roadelor. Şi aceasta o spun 
evidenţiind faptul că odată cu acest volum, poezia 
apare ca un fruct copt  , ca o roadă bună de cules. Se 
punctează aici un plus de maturitate poetică. Un prim 
aspect al acestei maturităţi îl reprezintă realizarea unei 
structuri sferice la nivelul mesajului poetic transmis de 
acest volum: acesta începe cu o pierdere a echilibrului, 
a certitudinilor, cauzată de „pierderea aripilor”: „Nu-
mi găsesc aripile.../ Mă lovesc de depărtare ca de un 
aizberg”(Proiecţie neterminată) şi se încheie cu o 
reechilibrare a forţelor sufleteşti, generată de o 
întoarcere spre verticalitate: „Şi m-am întors./ Nu ştiu 
încă/ dacă era toamna învinsă/ sau stăpână”; şi 
generatoare de înţelepciune, descrisă aici prin 
„răbdare”: „Întorcându-mă,/ simţeam privirea/ 
veghind catena destinului/ prin geana deschisă/ în 
răbdare”(Tenacitate).

De asemenea, maturitatea poetică este vădită şi de 
preocuparea autoarei asupra ideii de timp: aceasta 
oscilează între instinctul de conservare a timpului: 
„Timpul e privit prin lentilă,/ altfel termitele îndoielii/ 
l-ar desface/ din toate încheieturile”(Termite), 
momente de contrazicere a timpului: „Cu schijele unei 
iertări nu făceam risipă,/ contraziceam doar timpul - / 
ferment al gândurilor inutile, îndoite/ la colţuri,/ să nu 
le găsească nici un hăitaş priceput”(Schije) şi chiar de 
asumare inconştientă a acestuia: „Nici nu ştiam:/ un 
pas de clepsidră se înfrupta din inima mea”(Pas de 
clepsidră).

De altfel nici aspectul stilistic nu face rabat de la 
exprimarea „coacerii poeziei” doamnei Viorica 
Gheorghe: cu acest volum, poeta renunţă la exprimările 
suave în favoarea folosirii unor imagini deopotrivă 
dure şi sensibile, obţinute prin alăturarea unor verbe 
sau adjective puternice pe lângă substantive imateriale: 
„zâmbetul amputat”(În oraşul...), „privirea 
naufragiază printre fulgere”(La depărtare de o clipă), 
„plângea destins lumina”(Contur), „un front se 
prăbuşeşte în mine”(Scrisoare), „am ars ca o 
febră”(Alegorie).

În încheiere nu îmi rămâne decât să salut evoluţia 
poetică a doamnei Viorica Gheorghe, nădăjduind într-o 
revenire editorială a acesteia, cu noi poezii „amirosind 
a toamnă”.

Romeo Aurelian Ilie 

Viorica Gheorghe:

Poezia mirosind a toamnă
Felie de rai

Eva și Adam au fost primii nemuritori
care-au murit.

Înainte să moară, s-au pensionat puțin
și-au început să meargă cu tramvaiul-
toată ziua.

Își lipeau zâmbete pe piele
pâna când piele lor s-a umplut
de zâmbete
și s-a infectat.
Apoi au început să-și strângă fericiri
în păr,
până când au făcut infiltrație
la creiere.

De la pensionare, Adam și Eva au tot mers cu 
tramvaiul
fără să coboare vreodată:
lor le plăcea viața așa cum era-
daltonistă,
necunoscătoare a culorilor semafoarelor.

Tramvaiul lor, când era gol, când plin;
în unele zile stăteau la taifas cu Dumnezeu,
în altele se jucau baba oarba
cu un șarpe;
în alte zile se aveau doar pe ei.

Într-o zi, pe când Adam se lupta cu zmeii 
zmeilor,
iar Dumnezeu era în concediu,
Eva s-a jucat cu șerpisorul.
Dupa ce-au obosit,
s-au înțeles din priviri
și și-au dat seama că exista compatibilitate.
“Știi, fularul meu ar arăta mai bine în jurul 
gâtului tău!”
Și Eva a ascultat.

Ca toate femeile bârfitoare,
Eva s-a dus la o cană de lapte,
la Dumnezeu,
ca să-i spună ultima noutate
despre șarpe.
Dar Dumnezeu era atât de furios pe femeie, 
încât s-a rezumat la un zumzet și tăcere.

De-atunci, cei doi n-au mai vorbit,
dar își mai trimiteau cărți poștale
de joi în Paști și-n Crăciun,
de obicei la evenimente speciale
sau funeralii.

După un timp, Dumnezeu s-a supărat
din nou
și a oprit tramvaiul-
i-a coborât pe cei doi
pe Pământ.

Eva știa că era de la fular-
credea și că nu mergea cu părul lui Adam,
pe când el credea
că era de la bilete-
mereu au călătorit fără.
Dar nimeni nu a spus nici “alabala”.

Și-așa cei doi au trăit fericiți,
până când viața i-a despărțit. 

Raluca-Mihaela ŞIŞU
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Originea                                                

Aş fi vrut să fiu eu în locul ei acum.
Nu că aş fi fost găsită în carul cu fân
Sau pe meritul cine ştie cărui stră-străbunic
Îndrăgostit ca Duhul Sfânt de mama lui Hristos.
 -Aici vreau să zic, de fapt, 
  Că admit ideea că şi o fecioară ca mine
  Putea naşte o religie asemenea Lui.

Aş fi vrut să fiu eu în locul ei acum
Şi ce m-ar fi iubit atunci,
Şi ce l-aş fi iubit acum,
Şi ce religie aş fi născut:
Doar că, în loc de semnul crucii,
Ar fi fost doar semnul acela, de mână clătinată,
A “Rămas bun”.

Măştile de sare
        
Îmi vor bate la uşă-ntr-o zi
Solemn, în costum şi cravatǎ,
Aducându-mi, când nu vei mai fi,
Chiar masca de tine purtatǎ.

E albǎ ca sarea şi miros de petale
Adie-n orbitele pale-
Mi se potriveşte pe faţǎ
De parcǎ sunt eu
Cea care ţi-a dat şi moarte şi viaţǎ.

Plan înclinat
                                                      
Spune-mi un vers sau o poveste
În care ziua trecea prin noapte
Fără să se păteze.

Aşa traversam peste meridian
Ca o felie din ziua polară
Aşternută la picioarele mele
Cum soarele nu ştie de zilele şi nopţile mele-
Cum rămâne cu noaptea cea mare 
La care va ajunge cuvântul tău :

Spune-mi un vers.

Persoana şi fiinţa                                                 

Ce poveste mincinoasă e cea cu Albă-ca-Zăpada!
Pot argumenta atât de logic, iată-
Conţine o oglindă care minte 
Cu o revoltătoare neruşinare.
Acum pe faţă
Mi se răsfaţă
Zâmbetul meu de giocondă,
Pentru că ştiu că tu înţelegi:
Nu oglinda şi povestea în care este ea învelită
Mă revoltă.
Mă revoltă până la sfâşiere
Fiinţa ta în care mă oglindesc
Pentru că pot fi sublimă,
Şi mă tot răzgândesc.

ELENA-DANIELA 
NĂSTASE

PREMIUL REVISTEI „HELIS“

1. Poveste stângace 

uitasem de mult ochiul acela de geam
unde balerina
se rotea adunând lumina-n mănunchiuri pe trup
ce degete lungi și frumoase 
ce umeri rotunzi avea balerina
iar sânii sub corset miroseau
a miresme de vară
buricul ei plin cu polen ca un crin carnivor 
și fesele-i îmbujorate de dulci promisiuni 
scăparau plăcere pe buzele bărbaţilor
și ei fiuiau ca nuiaua 

dansa nebună balerina în timp ce femeile 
își înfigeau unghiile în carnea ei iar pruncii
învățau că un cântec începe cu primul țipăt 

balerina trasa cu vârful poantei forme ciudate
ceasurile încremenite în mâl așteptau 
să coboare iubiții pe jugulara gâtului alb 

2.Nevoia de surâs 

îmi amintesc zilele când adunam zăpada
așteptând să răsară surâsul în buricele degetelor
auzisem că așa se întâmplă dacă pictezi altarul înainte
de primul îngheț și săruți un poet pe câmpiile unde caii
sunt păscuți la gleznă de corb

aurul sfinților mei era verde și îngerul
își făcea de lucru cu rotundul semnului mirării
doar poetul, poetul
știți, nu-l sărutasem decât în vis
de teamă să nu se lipească tristețea de buze
și s-o risipesc la prima suflare  

 

3.Darul de smirnă 

până la ziua ta sunt sute de nopţi 
mai lungi decât sute de zile şi peste ziduri
literele nu stau să iasă rotunde, îmi tremură mâna
îţi scriu despre puiul de tigru ajuns la vremea 
înțărcatului 
îl învăţ săritura prin cercul de foc. ce zici?
am găsit şi un circ unde nu se moare din prea mult curaj
acolo, cu răsuflarea zburdând înspre oameni se joacă 
pisiceşte
într-o zi mi-a adus în gură un iepure alb 
nu era destulă linişte pentru strigătul de întâmpinare 

ieri am gătit o prăjitură cu prune şi mirosea atât de bine,
încât puiul a refuzat prima bucată de om.
suge iritat din sânul meu stâng 
de două ori mai mare decât celălalt. am cardiomegalie
ştii? un prieten a murit din asta
eu port doar un sutien push-up care îmi maschează 
defectul 

4. Cu latura de opt şi foaie de aur 

îngerul meu plămădește chirpici
din cele mai galbene paie
fii și tu un mesager normal
cu arc și săgeți îl rugam
când venea seara obosit
își lepăda aripile pe brațele mele
și atunci mă cuprindea
bucuria inimii 

Ioana Cătălina Roşculeţ, 
cls. IX-a G, Colegiul Naţional 

“Grigore Moisil” Urziceni

Premiul INCULEŢ BĂLAN, 
CONCURSUL JUDEŢEAN 
DE CREAŢIE LITERARĂ  

“DOR FĂRĂ SAŢIU”

în prima duminică după Sfântul Ilie
a venit cu mâinile arse
o coadă de tăciune căzuse în lan
în ochii lui durerea glisa
îngerii nu plâng doar își acoperă ochii
cu apă neîncepută.
hai să mergem în sala de așteptare
îți spăl rănile până spre dimineață
când singurul doctor de îngeri
dă consultații pe gratis 

5. Oamenii sunt mari imi spuneam  

toată noaptea m-am cățărat pe un perete de stâncă
am trecut prin hornuri spălate de pietre
nu vedeam întinderea
se făcea că deasupra sunt ape
degetele căutau fisuri sub tălpi
o cărare asemenea celei desenate întâia oară de mine
se lățea până unde sfârşea foaia
mă întrebam de ce soarele e în dreapta
luna în stânga între ele pe drumul străjuit de copaci
eu doar un punct 

6. Prăvălia cu 120 de uşi  

ai strâns jucăriile într-o zi
m-ai lăsat fără să-ți pese
că nu am degete învățate să descuie

încerc să-mi dresez gândul
ca pe un câine de vânătoare abia apuc
să șoptesc "sesam, deschide-te"
și prima ieșire îmi dezvăluie amintirea
oamenilor cuprinși în durerile facerii
privesc. mă întorc spunându-mi
destul

eu vin din mine însămi
îmi clocesc inima în gură 
o întorc ușor cu grija
plăpândului din lumină  

7. Aşadar este mâine 

erau căpiţe de grâu şi boabe încolţite sub brazdă
în dreapta paiul dădea spic în stânga abia înfrăţea
doar faţa pământului şuiera a plecare

îndoia pagina cu băgare de seamă
întindea mâinile să mângâie iepurele pitit în culcuş
fără să gândească o clipă că oamenii au cunoscut frica 
aşa 

în cameră mirosul de mușcată printre hainele ei 
era semn că în fereastră Dumnezeu își spălase obrazul 

8. Se întorc iubite cocorii 

privesc cerul însemnat cu triunghiuri
se întorc iubite cocorii
și ciocurile lor intră în mine
purtând furia unui glonț ricoșat
din inima iernii

punem dragostea la rădăcina unui înger 
numărăm secundele
în care nu o putem aştepta 
primeniţi de duminică

frigul pleacă luând după el 
crivăţul şuierat peste câmp 
o vreme nu spunem nimic
apoi
împărţim hohote de râs ca pe o bucată de pâine
stropită cu vin
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NUMELE

Luna, colţ  de mistreţ,
Şi visul vânătorului 
Mă îndeamnă să adun 
Cu mâinile mele, aşchie cu aşchie,
Săgeata de lemn.

Unde e loc de înc-o încercare?
Ei, noaptea e mare…

Susurul veştii 
Va curge între abisuri,
Aşa fără  numele lui Doinaş.

Auzi-vei oare clopotele
Schitului singuratic ? 
Ţi se  poartă numele spre boltă,
Pentru pomenire,                          
Cu  aşchii de săgeată sau de fluier de lemn.
Amin.

,,Un corp scufundat într-un lichid...''

Uitarea s-aşterne –
De fapt explodează în tot ce am ştiut
Şi în tot ce nu o să ştiu, 
Te simt redus la o singură imagine:
 
Îţi ştiu  secunda,
Asemenea mării ştiindu-te
De unde ai izvorât,
Ce nume îţi purta râul,
Apoi fluviul,
Apoi neînsemnatele valuri
În vecii vecilor coborând,
Uitarea peste noi aşternând.

TELECINEMATECA

Nu ştiu ce s-a făcut cu poezia
În care pusesem nişte săgeţi,
Nişte cuvinte atât de pirogravate
Cu semnele consoanelor, vocalelor.

Bine-bine, dar eu mi-am dus paşii prin Veneţia,
Apoi prin doua din cele cinci ,,Veneţii ale Nordului”,
Şi, cu toate acestea,
Ţin minte doar ,,Moartea la Veneţia”, 
Unde Visconti şi-a uitat definitiv personajul, 
Lângă mare, singur şi neînsufleţit: 

ÎNGERII VĂD FAŢA LUI 
DUMNEZEU

Bietul înger!
Trebuie să fie tare aiurea să-mi poarte de 
grijă –
înger păzitor pentru cel mai cuminte copil.
Trebuie să fie foarte greu pentru cel mai 
cuminte copil
să-şi iubească, fără rezerve, îngerul 
atotştiutor.
N-aş vrea să văd cum zâmbeşte Dumnezeu 
întrebându-mi îngerul:
„Norocosule, chiar semeni cu cel mai 
cuminte copil?” 

VAG

Dacă tot treci prin dreptul porţii celei mari de 
la Maxim's
şi te uiţi iscoditor
ca la un muzeu unde surioara cea mare
şi-a lăsat figura de ceară lângă tabloul lui 
Toulouse-Lautrec,
atunci aruncă-ţi, te rog, şi spre mine
verdele ochilor tăi în care doar eu îmi 
desluşesc amestecul dintre
albastrul adâncurilor mele şi
galbenul frunţii, 
ce le tot port atât de separate
oriunde în altă parte.

Vorbeşti ca din carte,
mergi prea departe,
„Dar dă-mi o altă soarte”

Ce multe ştii despre moarte...
Ce multe ştii tu despre moarte.

PIETA

Îmi spunea că-s mai umană cu ochii mijind, 
nedepilată şi surâzând viclean:
altfel, prin tainiţele Vaticanului,
aş fi fost o statuie a unei Fecioare împietrite 
în alb.
Sau aş fi purtat glugă de cânepă şi cordon de 
cânepă 

RALUCA MATEI
- Premiul Revistei „HELIS“

- Concursul de creaţie literară „Dor fara saţiu“-
Urziceni-2011

SIMINA GRIGORE,
XI F, CNVM
PREMIUL I 

„DOR FĂRĂ SAŢIU”

negre cât nopţile slujbelor de lumânări aliniate 
şi mişcătoare.
“E miezul nopţii şi totul e bine”
Mi s-ar fi strigat tocmai din cupola Domului din 
centrul Romei.
Da! Totul e bine. Sunt goală în apa mării
şi ar fi fost din ce în ce mai bine,
dacă nu-mi luam inima-n dinţi...
N-aş fi crezut niciodată că despărţirea noastră
poate fi şi nisip între dinţi, la miezul nopţii -
          Tocmai sunt anunţată că totul e bine.

CHINURILE FACERII

Când m-ai atins, 
din greşeală,
s-a deschis o prăpastie
eliberând spre cer
un ecou,
sau o şoaptă:
ca în clipa venirii pe lume 
a lui Cristos.
« Poate de mult s-a stins în drum »
bănuia Poetul ;
poate de mult
stă să răsară, 
ca dintr-o prăpastie,
un ecou
sau o şoaptă – 

tare de mult
o tot ascult.

Oasele lui Adam

Adam,
uimit că Cel Atotputernic i-a făcut
ca la bâlci
o Evă dintr-o coastă,
repede şi le-a scos şi pe celelalte
cerându-i alte Eve.
Domnul n-a zis nu.
Şi pentru că n-a zis nu
Adam şi-a scos şi oasele de la picioare
întinzându-i-le.
Domnul n-a zis nu.
Şi pentru că n-a zis nu
Adam şi-a scos şi oasele de la mâini,
şi ţeasta, şi vertebrele
întinzându-i-le.
Domnul n-a zis nu.
Şi
după un timp
Adam se transformă în moluscă.

Gheorghe DOBRE Şi Domnul,
ca un director binevoitor din zilele noastre,
bineînţeles
că n-a zis nu.

Soarele

Acela e soarele!
Aşa-mi spunea mama în fiecare dimineaţă.
Acesta e motivul pentru care naştem copii.
Călăreţii cinstiţi nu merg niciodată altfel
decât spre el.
Acesta să fie drumul tău.
Aşa-mi spunea mama
şi eu râdeam spre ea
şi mă uitam la soare ca la o bilă
roşie, caldă şi dulce.
Pe care mama a urcat-o sus de tot

şi la care nu pot ajunge decât atunci
când voi fi mare
şi voi avea un cal.
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Pe Nietzsche nu-l poţi gusta decît atunci cînd te 
apucă pofta răzvrătirii. Sau atunci cînd vrei să-ţi sporeşti 
dispreţul faţă de pegra speciei umane. Sau în momentele 
de mizantropie, cînd, scîrbit de lume, vrei s-o cureţi 
desfiinţînd-o.  

În schimb, parcurs cu dispoziţia aşezată a cititorului 
care caută motive de lucidă documentare, autorul din 
Röcken te indispune. Şi la mijloc nu e atît nesuferita 
emfază cu care vorbeşte de sine ca de un zeu mîntuitor, 
acea dizgraţioasă vanitate de a-şi ridica un soclu de 
profet irepetabil, ci incredibila fugă de idei: morbida 
înclinaţie de a divaga, înclinaţie din cauza căreia, citit cu 
atenţie, impresia pe care o lasă e de incoercibil spirit 
delirant. O jerbă de ditirambi umflaţi dincolo de tivul 
oricărei cuviinţe, la care se adaugă o euforie suspectă, 
pornită dintr-o umoare care şi-a pierdut busola.  

De aceea, pe Nietzsche îl savurezi în tinereţe. După o 
vîrstă, nemaiputînd să intri în spiritul hiperbolelor de 
piramidă, nu te mai atrage decît stilul lor. Îi urmăreşti 
dansul prozodic, salturile lexicale, ruperile de ritm, dar 
în nici un caz sensurile. E ca un copil talentat căruia îi 
admiri graţia mişcărilor fără a-i mai putea lua în serios 
nuanţele. Un ghepard care, ţîşnind în sprinturi 
fulgerătoare, oboseşte repede şi renunţă a-şi urmări 
ideea, căci stilul său fragmentar nu provine dintr-o 
opţiune estetică, ci dintr-o deficienţă de atenţie. 
Nietzsche scrie în secvenţe scurte fiindcă nu poate păstra 
linia dreaptă şi ar fi o impietate să-i cauţi în operă o 
consecvenţă a ideilor declamate. Nicolae Stan trebuie 
să-l fi urmărit ani de zile pe ghepard, cercetîndu-i 
piruetele, cîntărindu-i viaţa şi comparîndu-i artificiile 
retorice. Şi astfel a putut să-i depisteze nu doar căderile 
şi inconsecvenţele, dar şi sclipirile indubitabile. Numai 
aşa se explică fineţea observaţiilor la care ajunge în 
Nietzsche, ermitul vesel. Volumul trebuie să se fi născut 
dintr-o atracţie statornică, hrănită de o pasiune livrescă 
care a culminat în cercetare temeinică. Cartea pare să fi 
fost la început o teză de doctorat, într-atît de amănunţită e 
analiza la care autorul îl supune pe Nietzsche, atîta doar 
că acribia de informaţie nu dăunează fluenţei de limbă, 
lucrarea neavînd nimic din scorţoşenia de cimitir a 
tomurilor academice. Dimpotrivă, lexicul e agreabil sub 
unghiul confortului pe care ţi-l lasă la lectură.  Principala 
idee a lui Nicolae Stan este că fascinaţia pe care 
Nietzsche o exercită asupra posterităţii vine din arta cu 
care a ştiut să se pună în lumină, căci adevărata miză a 
operei lui nu stă într-un mănunchi de idei sau într-un 
tabel de concepte, ci în propria persoană. Cu alte cuvinte, 
Nietzsche este un regizor genial care montează o piesă în 
care actorul principal este el însuşi. La capătul piesei, 
cititorul rămîne cu impresia că a asistat la povestea unei 
lupte care s-a petrecut în afara piesei, cînd de fapt toată 
lupta a constat în elaborarea poveştii. Nietzsche este un 
model de ceea ce înseamnă o fiinţă-dehîrtie, adică un 
personaj al cărui contur nu există decît în spaţiul 
literelor, identitatea lui dispărînd de îndată ce trecem de 
la cărţi la biografie. Altfel spus,

volumele lui nu sînt un testimoniu despre o zvîrcolire 
spirituală, ci ele sînt chiar zvîrcolirea. Nu există o viaţa 
privată a lui Nietzsche, ci doar o viaţă închinată operei. 
În afara cărţilor, Nietzsche e inexistent, de aceea cea mai 
mare greşeală este să-i interpretezi opera după canon 
biografic, aşa cum face de pildă Lou Andreas Salomé, 
femeia pe care filosoful a cerut-o odată în căsătorie. 
Sub unghiul detaliilor concrete, viaţa filologului şcolit la 
Pforta e de o sărăcie searbădă şi nespectaculoasă, 
influenţa omului fiind insignifiantă în epocă. Social 
vorbind, Nietzsche nu a existat, cu excepţia perioadei de 
profesorat la Basel, zilele lui nefiind decît un lung 
concediu medical. Ceea ce înseamnă că destinul 
profetului lui Übermensch s-a petrecut în singurătate şi 
suferinţă. Adică în imaginaţie şi în monologuri. Numai 
că, debil pînă la slăbiciune patologică, Nietzsche a 
posedat arta camuflării inspirate, ştiind să îmbrace toga 
dîrzeniei beligerante. Un infirm înzestrat cu talentul de a 
poza în gladiator, un bolnav care a făcut apologia 
sănătăţii, şi un cochet timid înfăţişîndu-se ca mercenar al 
spiritului. Ignorat în timpul vieţii pînă la lipsa recenziilor 
în marginea cărţilor sale, Nietzsche şi-a construit livresc 
o mască eroică, o efigie tragică pe care, pe cît de mult şi-a 
dorit-o în viaţă, pe atît de drastic n-a avut-o. Bănuit de 
homosexualitate de Wagner, care i-a simţit neputinţa de 
a se bucura de prezenţa intimă a femeilor, viaţa erotică a 
lui Nietzsche este inexistentă, toate imprecaţiile pe care 
le aruncă sexului frumos nefiind decît rodul imaginaţiei 
prodigioase. Pe scurt, Nietzsche e un personaj construit 
de sine însuşi, detaliu care nu-i micşorează cu nimic 
meritul de a fi un uriaş scriitor şi, mai presus de toate, un 

Cronica Ideilor:

fin adulmecător al subtilităţilor psihice. Delicat, visător 
şi lipsit de apetenţe virile, Nietzsche e cu totul altul în 
paginile scrise: aspru, tonic şi mereu pus pe hiperbole 
înfiorătoare: un „om–dinamită“, după propria sa vorbă, 
dar o dinamită de hîrtie, iar dovada cea mai bună este că, 
în Ecce homo, volumul în care promite să-şi povestească 
viaţa, filosoful nu face decît să-şi elogieze cărţile, nici o 
altă motivaţie neumbrindu-i preocupările. Disproporţia 
dintre violenţa peroraţiilor şi cuminţenia omului e 
flagrantă, spiritul care declara că filosofează cu ciocanul 
fiind în realitate de o afabilă şi prevenitoare gingăşie. 
Nicolae Stan analizează fiecare carte a lui Nietzsche, în 
spiritul unei cunoaşteri pertinente şi oneste, 
identificîndu-i conceptele-cheie, laitmotivele şi tentele. 
Dintre exegezele de limbă română, aceasta e cea mai 
clară lucrare dedicată profetului lui Zarathustra. Şi 
deopotrivă cea mai subtilă sub unghiul cercetării 
bibliografiei critice. Nicolae Stan a parcurs grosul 
literaturii de specialitate din Occident, trecînd prin toţi 
exegeţii de marcă ai lui Nietzsche: de la Eugen Fink la 
Ernst Bertram, de la Gilles Deleuze la Martin Heidegger, 
sau de la Gianni Vattimo la Rüdiger Safranski. 
Rezultatul este o incursiune serioasă şi documentată, pe 
care o citeşti cu atenţie nescăzută.  Fidel principiului că 
opera lui Nietzsche nu poate fi înţeleasă decît din 
interiorul ei, aşadar fără folosirea unor criterii venite din 
afară, Nicolae Stan îi aplică filosofului o schemă pe care 
el însuşi a formulat-o în Aşa grăit-a Zarathustra. E vorba 

de teoria celor trei metamorfoze prin care trece un spirit 
uman: cămila, leul şi copilul. Spiritul cămilei 
simbolizează perioada asimilării culturale, cînd, 
asemenea unui animal de povară, filosoful poartă cu sine 
valorile prestabilite ale moralei. E perioada fidelităţii 
faţă de statuile trecutului. Urmează stadiul leului, etapa 
emancipării, cînd frîna valorilor iniţiale este înlăturată 
graţie unui elan iconoclast: statuile sînt doborîte, regulile 
sînt încălcate. În fine, stadiul copilului simbolizează 
spiritul ludic care îşi creează liber propriile valori, în 
cazul lui Nietzsche ele fiind: voinţa de putere, 
reîntoarcerea identicului şi supraomul.

Cele mai atrăgătoare pagini sînt cele privitoare la 
corespondenţa filosofului, citatele fiind de o truculenţă 
izbitoare. De pildă, fragmentele de scrisoare din ultimii 
ani, cînd, atins de coptura nebuniei, Nietzsche se privea 
pe sine ca încarnarea lui Dumnezeu, aşa cum reiese din 
epistola din  6 ianuarie 1889, către venerabilul Jacob 
Burckhardt: „Mi-ar fi plăcut mult mai mult să fiu 
profesor la Basel decît Dumnezeu, dar n-am îndrăznit să 
împing egoismul meu personal pînă la a abandona 
crearea lumii. Vedeţi, întotdeauna trebuie să faci unele 
sacrificii”... (p. 190) Aceeaşi nuanţă în scrisoarea către 
Meta von Salis: „Lumea este transfigurată, căci 
Dumnezeu este pe pămînt. Nu vedeţi cum se bucură toate 
cerurile? Tocmai mi-am luat în stăpînire regatul. Îl bag pe 
papă în puşcărie şi-i trimit pe Wilhelm, Bismarck şi 
S t o e c k e r  î n  f a ţ a  p l u t o n u l u i ”  ( p .  1 9 5 ) .  
Volumul Nietzsche, ermitul vesel e un exemplu de cum 
poate exegeza filosofică să aibă virtuţi estetice, detaliu 
pe care îl resimţi în plăcerea cu care îi străbaţi paginile.

 Sorin Lavric

(material preluat din România literară, nr. 20/2011)

Lumina îngerilor zidiţi în cântec
 Când deasupra fiecărui gând poetic se bolteşte un cer, iar 

cerul este plin de semne şi tâlcuri, părem a avea o percepţie 
heidegerriană asupra poetului care sprijină acest cer cu 
gândurile sale, ori intenţia sa e numai de a locui poetic într-un 
spaţiu numai şi numai al lui? Mesajul creştin, libertatea de a te 
ruga într-un templu poetic, trebuie să fie inerente poeziei, 
pentru că, Poezia are funcţie soteriologică. Poezia adevărată 
(şi am în vedere psalmii arghezieni), are un „program” doar 
de la Dumnezeu: poetul aici, este doar mesagerul. De-ar fi 
nins sunetul cu mistere, toţi ne-am închina cuvântului „pentru 
vecia din cuvânt” şi ne-am surpa cititorul „în rai”, căci „de 
atâta taină-mpărătească/Cuvintele se întrec să mă 
gândească”, spune poetul Traianus (Traian Vasilcău). Îşi 
începe frumos poetul acesta, cartea sa de poezie. Îl are ca 
model pe copilărosul şi revoltatul poet al câmpiei ruse, 
Serghei Esenin. Dar e de ajuns? Cu această întrebare ne-am 
aplecat asupra plachetei de versuri a lui Traianus, intitulată 
„Când s-au fost spus Îngerii”, 2009. Spre deosebire de 
poezia religioasă, sinceritatea şi acurateţea rostirii e ceea ce îl 
situează a fi „înlăuntrul fenomenelor/mereu/înlăuntrul 
fenomenelor” – cum spunea Nichita. De această dată, 
înţelepciunea scrierii sale, pare a-i fi dictată de una din 
învăţăturile cărţilor sfinte, care spune astfel: „Noi am făcut 
din noapte şi din zi două semne şi am şters apoi semnul nopţii 
(al vegherii n.n.) şi am lăsat să se vadă semnul zilei, ca să 
căutaţi harul… Şi noi am tâlcuit toate lucrurile cu toată 
limpezimea”. Să-l ascultăm pe poet: „Să fii în adevăr, nu-n 
moarte”, poetul aroganţei care a învins moartea în poezie şi i-
a dat îngerului său veşnicia spunerii. Îi va rămâne poetului, 
din acest volum de poezie „sărutul gloriei pe cărţi”?. Să 
vedem: bucuria e o lumină care se autodevorează prin îngerii 
sufletului, când inima ţi se deschide a cântec. Dar e de ajuns? 
ne întrebăm iarăşi. La „sfatul cuvintelor”, cu candela „de 
b o l t ă  a t â r n â n d ” ,  p o e t u l u i  „ d e  a t â t a  t a i n ă  
împărătească/cuvintele se-ntorc să mă gândească” (Sfatul 
cuvintelor). Aici stă cheia acestui mesaj din programul lui 
Dumnezeu, de care vorbeam. Cine ne spune, cum am putea 
descoperi mai exact şi mai luminos-revelat, dacă artistul, prin 
Artă, este în slujba (mistică) a Mântuitorului? Vrea-nu vrea, 
pesemne, tot poetului îi revine şi această misiune. Cu toate 
rătăcirile, cauzate de firea sa umană, poetul acesta are o 
misiune, precum sacerdoţii autentici, şi împlinirea ei, cu 
sinceritate liminară a Misiunii, şi Martiriul. Deci, să te 
dăruieşti, cu trup, suflet şi Duh, Misiunii şi celor către care ai 
Misiune. Să te dăruieşti total, adevărului. Petrecerea în 
Dumnezeu (a tainelor-spuselor-şi-rostirilor) se poate 
întâmpla numai după „nemoarte” şi poate semnifica trecerea 
poetului în conştiinţa cititorilor săi. A-şi citi înaintaşii 
(sugerează poetul), înseamnă a tremura cărţile lor în vocea sa 
(de înfiinţare?). Uneori trece în mare grabă pe lângă claritatea 
rostirii. Ni se părea legitim (în vers/să rostească): „Şi o să 
viscolească veşnic/Pacea Lui, inima mea/Ca lumina într-un 
sfeşnic/Veşnicii în urma sa” (Dumnezeu la o cafea). Nu 
înţelegem de ce, în „Cântecul Siminei”, poetul îşi rosteşte, 
grabnic şi neconvingător: „va trebui să mor cât mai 
curând”… întrucât versurile care urmează acestei dorinţe 

nesăbuite, sunt puerile. Cititorul nu-i poate împărtăşi, nici 
măcar minim, astfel de iluzii. Alteori, doar reminiscenţele 
poeziei populare îi asigură un strai nou versului, ca în „fost-
am tânăr, lujer foarte” (***), idem în poezia „Ceaslov”. Astfel 
de poezii curate, cităm: „Harfe-n răsărit”; „Înseninează-mi 
sufletul, Părinte”; „Dragoste ce mă-ndivină”;  „Declaraţie de 
dragoste”; „Cântec orfan”… Dar de dragul rimei, uneori curg 
şi versuri fără nici o noimă: „M-aş aminti din cărţile de 
iarbă”?, „La hanul norilor vin să mă cânte/Cuvintele din 
tăceri”? … Nu convinge, împingerea până la confuzie a 
versurilor care se vor psalmice (vezi: „Cernerea”). Alteori, 
rima de dragul rimei, îl aruncă pe cititor în deziluzie (a se 
vedea versurile în care „rai” rimează cu „nai”), precum, 
nefericit, ambiguu şi pleonastic e versul: „Sunt trist de când 
m-a părăsit Tristeţea”. Unele versuri, nasc alte întrebări, 
întrebări la care cititorul (dacă va fi întrebat vreodată) ce va 
răspunde? Ex: „Semăn iubire, dar culeg tăcere; „Iluzie şi har 
peste toate”. Găselniţele rostirii limbii „ca un fagure de 
miere”, nu conving: „te sunt în lacrimă, te eşti în cer”?! 
(Zumzetul tăcerii). Poetul se vrea ortodox în cuvinte. 
Ortodoxie, înseamnă a pipăi Raiul, încă trăind pe Pământ. De 
aceea se impune prudenţă în alegerea cuvintelor, sau cum ni 
se sugera în Nirvana: în „Stingerea Eternă” prin cuvinte. În 
esenţă, însă, poetul Traianus, ne propune un nou periplu 
poetic, cu o frază sigură, clădită pe un gând inspirat 
(Duhului/Harului) în a transmite numai imaginea fiorului 
liric de natură să permită transmiterea optimismului către 
cititor, dar şi impactul cu versul îndelung şlefuit şi regândit pe 
fundalul unei psalmodieri aproape argheziene. Prin psalmii 
propuşi de poet, cititorului, chiar i se propune a încerca să 
surpe cu un cuvânt luminat, cântecul: „Atinge-mă! Sunt 
doină în frământ”. Realizând tragedia cuvintelor rostuite, ca 
lespezi rânduite cosmic în zidăria cetăţii numită Poezie, în 
versurile cu inspiraţie folclorică, poetul devine conştient de 
măreţia stihuirii adevărate: „Ancorat la ţărmul 
Poeziei/Gândul e un ultim cerşetor”… Ca, mai apoi, ultima 
strofă a poemului să atragă atenţia: „Gândule, rămas al 
nimănue,/Vino-n turla cântecului meu/Să ne batem sufletul în 
cuie,/Să lăsăm tăcerea să ne spuie,/Nici tu înger, nici eu 
Dumnezeu”. Superb! Sub influenţe eseniene, găsim versuri 
care-i pot trasa o cale în poezie: „Ziua parcă-i noapte/Noaptea 
parcă-i zi”; „Copil fiind prin lunca nemuririi”; „Am tristeţi, 
deci am de toate”; „M-am uitat de-o viaţă-ntreagă”; „Prin 
pustia ce vă sunt” … În „jariştea de veşnicie”, hrănit cu 
înţelepciunea filozofului ce ne avertiza (ne traduce poetul în 
vers): „Şi-n clipa când tăcem…/Cuvântul Fericire ne-
nviază”, poetul intenţionează o recuperare a existenţei prin 
participarea propriului eu la retrospectiva existenţei umane şi 
salvarea promisă de Dumnezeu, prin includerea Fiinţei 
umane în circuitul etern al Materiei gândite de Întemeietor, în 
prima parte a Genessei. Vă recomand această plachetă şi 
acest poet tentant prin rolul pe care îl atribuie sugestiei, 
printre atâtea semne şi tâlcuri utilizate în carte sa despre 
„spusa” îngerilor.    

Tudor Cicu
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Pentru Alec, surpriza a fost totală. Ca să-l 
pregătească, George i-a spus că mergem la un 'Grand 
Beach Resort All Inclusive'. L-a și întrebat cum ar 
prefera să ajungem: cu avionul sau cu vaporașul? Pe 
Alec, l-a tentat o plimbare pe apă, așa că nu s-a mai 
mirat când George i-a zis taximetristului să ne ducă la 
Deck 88. Erau ancorate acolo câteva nave de croazieră, 
iar 'vaporașul nostru' se afla undeva printre ele! Sandra 
ne-a luat pașapoartele și a rezolvat singură 
formalitățile de îmbarcare. La capătul unor coridoare 
și unui burduf, am urcat pe o punte. Numai când am 
descins în ”Metropolis Lobby & Atrium”, Alec a 
priceput: deasupra noastră se ridicau cele încă alte 10 
nivele ale suprastructurii lui ”CARNAVAL”. Între 
Promenade și Sky Deck, zburau lifturile ca niște săgeți. 

Vacanța noastră a nimerit rău, în cea mai neagră 
săptămână de la prăbușirea lui Lehman Brothers, exact 
cu trei ani în urmă. Pe 15 septembrie 2008, a început 
criza globală. Sandra crede că vor urma crize cu mult 
mai grele, din cauza datoriilor ce s-au tot strâns, 
depășind orice putință de achitare. Astăzi, deficitul 
bugetar al SUA a urcat la $1.300 miliarde. Pachetul de 
ajutorare economică al Fed-ului a făcut ca acțiunile lui 
Wall Street să cadă cu 3-4%. Grupurile bancare 
europene au plonjat cu până la 8%, în cazul lui 
UniCredit sau Societe Generale. Marile fonduri 
americane își repatriază capitalurile. Grecia arde. 
Italia e prea mare pentru a mai fi salvată și nu găsește 5 
miliarde de euro pe piețele financiare. Spania, 
Portugalia și Irlanda riscă insolvența. Europa 
colapsează. Instituțiile ei au ajuns să nege însăși 
democrația, sub presiunea Triadei Parlament-
Consiliu-Comisie. Tratatul de la Lisabona pare a fi o 
pseudo-constituție ilizibilă. Separarea puterilor 
rămâne doar un principiu neonorat. Proiectul european 
nu mai servește deloc comunității supranaţionale. 
Intențiile dominatoare post-democratice se ascund sub 
tot felul de alte  aranjamente. Euro nu și-a depășit 
abstracțiunea. Băncile își forțează recapitalizarea, 
tânjind ca rezervele lor să fie de cel puțin 9% în bani 
gheaţă și țintind lacom spre Fondul pentru Stabilitate 
Financiară. Adică să fure toți banii contribuabililor. 
Datornicii au intrat și mai tare în viciul creditelor 
pentru rambursarea altor credite. S-au acumulat atâtea 
datorii, încât nu mai acceptă nimeni promisiunile. 
Viața pe credit a preschimbat visul în coşmar. 
Liberalismul economic german şi intervenţionismul 
statal francez recurg la niște compromisuri penibile. 
Singurele lor victorii politice transformă dezastrele 
suverane în explozii controlate. Dar pe Alec nu-l 
afectează asta. Știe că găinile moarte nu fac ouă. I s-a 
îndeplinit și dorința de a mânca fără să mai plătească 
de fiece dată. Între timp a apărut și Uraganul Ophélia. 
Continuă să se întărească și ne vom întâlni probabil cu 
el peste 3 zile. Ei, și? Pe Alec, nici criza, nici Sandra, 
nici Ophélia nu-l impresionează. Indolent, insolent și 
dezordonat, confuz politic, ideologic şi moral, crede 
că așa-i normalitatea. Conform protocolului – ”dining 
dress code”, el poartă smoching și papion. Și-a umplut 
paharul cu Bourbon Whiskey și se plimbă tacticos prin 

VICTOR NICOLAE

CROAZIERĂ MODIFICATĂ GENETIC

baruri. A învățat repede că aici fiecare este ceea ce vrea 
el să fie.

Pe cea mai înaltă dintre punțile navei, vântul bate 
cu putere. Îmi întind mâinile ca niște aripi și mă 
răsucesc pe călcâie. După constrângerea spaţiilor 
publice, iată, îmi recuperez cu greu libertatea. Unde 
să-mi regăsesc naturalețea mai bine decât în mijlocul 
naturii? Imperfecțiunile mele bine protejate mi-au 
procurat în ultima vreme doar niște mărturisiri 
convenabile. Aici, în cercul meu de ape, îmi  sunt 
sincer cu desăvârșire, ferit de speculații și teoretizări 
sforăitoare. Deci, ca să-mi reunesc și mai armonic 
mintea cu corpul, îmi adun toate gândurile și respir 
adânc, adânc, așa, rațiunea mea îmbâcsită cu 
abstractizări lasă intuiția să se îndrepte spre... „Doyle” 
și „Bezucoruznenîi”. Cele două fregate repetă numai 
pentru mine experimentul „Sea Partener `94” - 
octombrie, în Marea Negră, urmărind perfecționarea 
manipulării spațiului și timpului. „Bezucoruznenîi” 
execută 8 minute de tragere cu tunuri de 76 mm asupra 
unei ținte lansate de „Doyle”. Rușii mai trag 
neregulamentar încă 30 de minute, cu tot armamentul 
de bord, dar toate cele 150 de priectile se duc aiurea. 
Vizările telemetrice și radarul, mijloacele de ochire 
optice și optoelectronice, cât și modalitățile 
combinate cu laser sau infraroșii au eșuat. A funcționat 
atât de bine bruiajul radiolocatorului de descoperire a 
obiectivului și de dirijare a focului? Ținta nu-i lovită 
nici prin încadrare „la vedere”, când se trece sub cele 3 
mile restricționate. Poate că ea se găsește în alte 
coordonate spațiale decât cele ce apar ca vizibile doar 
în mod virtual, în condiții de război electronic. Tocmai 
încerc să-mi coordonez una dintre obsesii, când îl aud 
pe Alec că vrea să-i fac o poză. Dacă m-aș afla într-o 
altă plasare, el ar vorbi doar cu imaginea mea 
virtualizată. Acum știu ce fel de energii degaj într-o 
astfel de situație, m-am enervat. În timp ce-l fixez în 
cadru, Alec spune ceva de presiunea unui fluid. Pare 
interesat de paradoxuri hidrostatice. Nu-mi vine să 
cred că el este împins de jos în sus și de la dreapta la 
stânga printr-o forță egală cu câtă inteligență încearcă 
să deslocuiască din apatia sa. ”Evrika!” strigă el: ”O 
particularizare a teoriei relativității generalizate mi-ar 
putea satisface imediat multe necesități”. Descoperă 
cum să te redescoperi, îi spun eu! Călătoria e 
autocunoaștere. Valorizează datele din realitatea 
imediată! El e de acord: ”Îmi place dorința și forța. 
Forța dorinței!” Atunci găsește în tine secretul 
energiei egale cu cantitatea dorinței înmulțită cu 
viteza la pătrat a puterii de a te realiza. Și, ca să-mi 
confirm bănuiala, îl întreb pe Alec de Palimpsestul lui 
Arhimede. ”Tocmai a fost descifrat. Descoperit de 
savantul danez Johan Ludwig Heiberg, în 1906, 
palimpsestul se păstrează la Muzeul de Arta Walters 
din Baltimore. Prin tehnica imaginii multispectrale și 
a razelor X s-a găsit în paginile sale un concept al 
infinitului, reapărut abia în secolul al XIX-lea.”, mă 
uimește Alec: ”Și Metoda teoremelor mecanice, și 
O s t o m a c h i o n ,  ș i  a l t e  c i n c i  t r a t a t e  a l e  
matematicianului antic alături de un comentariu 
asupra lucrării "Categorii" a lui Aristotel sau 
discursuri ale oratorului Hyperides stau înscrise sub 
rugăciunile unei cărți bizantine din secolul XIII. 
Pentru că, inițial, acest volum s-a asamblat la 
Constantinopol din alte pagini datând din secolul X”. 
De ce vreau eu ca Alec să știe toate astea, să fie o 
persoană deosebit de bine informată, să se tot 
perfecționeze? Uit că perfecțiunea activă duce la o 
nestăpânită nebunie de a domina? Supremația stoarce 
delirul din putere. Cât de calmă ar fi o înțelepciune, tot 
urmărește să-și domine partenerul, adversarul și 
lumea în general. Orice performanţă aduce măreţie 
personală, voinţa a învins. Salvarea vieţii nu mai are 
însă aceeași valoare ca noile idealuri impuse... dar 
care-i explicația transformării miraculoase a lui Alec? 
Cu 35 de noduri, Carnaval a intrat deja în Triunghiul 
Bermudelor.

Soarele se topește în ocean. Alec nu se mai dă scos 
din saună. Sandra are oră de masaj la Spa. Și, din nou 
singur în cercul meu de ape, eu mă iau ca țintă pe mine 
însumi. Încerc să mă localizez cât pot mai bine, 

împiedicat în toate datele ce mi-au fost sistematic 
falsificate. Ni s-a tot spus că, în lumea în care trăim, 
omul și-a pierdut supremația. Că nu-i decât un hăituit 
printre simbolurile ce singur și le-a creat. Absurditatea 
s-a generalizat. Senzorii mei sunt bruiați din toate 
părțile, mă rătăcesc printre semnificații și mai 
contradictorii. Fără încetare, mass-media şi Internetul 
proiectează direct în mintea mea o realitate paralelă, 
virtuală, validată cu ostentație ca fiind mai reală decât 
orice. Și nu mai pot discerne, din cauza cronicizării 
simulacrului. Alimentez chiar eu ficţiunea 
invadatoare, printr-o simpatie imposibil de înfrânt. 
Mașina în care mă aflu alături de alți trei prieteni se 
rostogolește în prăpastie, după ce a rupt parapetul de 
pe marginea șoselei. Zgomotul caroseriei izbite de 
stânci se amestecă sinistru cu cel al oaselor zdrobite. 
Înainte de a se sparge, parbrizul s-a umplut de sânge 
vâscos. Eu zac pe prundiș... m-am ales doar cu câteva 
zgârieturi... în vreme ce macaraua îmi scoate din râul 
aducerii aminte o îngrămădire de metale, în care s-au 
amestecat carnea și oasele prietenilor mei... durerea 
m-a copleșit, încerc  să-mi restabilesc coordonatele în 
timp real... și, chiar sub locul meu de veghe, pe Sun 
Deck, la ora 18: 20, Sandra iese de la Spa, alunecă pe 
podeaua udă și cade. Tibia și peroneul i-au ieșit din 
gleznă. Și le pune la loc, lovindu-le cu pumnul. În 
radiografia făcută la cabinetul medical, se va vedea că 
și-a fracturat și călcâiul.

Mult după miezul nopții, mă reîntorc în cercul meu 
de ape. Știu că, de data aceasta, coșmarul meu nu se va 
mai sfârși odată cu ieșirea navei din Triunghiul 
Bermudelor. Sandrei, i s-a pus piciorul în gips, acum a 
reușit să adoarmă, încă sub influența morfinei. Ar 
trebui să ajungă cât mai repede pe mâinile unui 
chirurg. Mai avem 4 zile până la New York. Îmi revăd 
tatăl, are amândouă picioarele rupte. Împlineam 5 ani 
când s-a produs accidentul. Tata a stat 6 luni în gips și 
încă un an a mers sprijinit în cârje. Mă dureau și pe 
mine picioarele și voiam să mi le pună doctorul în gips. 
În ziua în care i-am spus Adrianei, vecina mea, cât de 
mult o iubesc, ne-am suit într-un piersic. Ea a căzut, și-
a spart capul, s-a ales și cu trei coaste rupte. M-au durut 
propriile mele coaste până ce Adriana a ieșit din nou cu 
mine la plimbare prin oraș. Jucam fotbal și mingea a 
sărit în stradă. Năică a fugit după ea și l-a lovit o 
mașină. I s-a amputat piciorul drept. Din șutul meu, a 
sărit mingea pe stradă. Năică îmi apare în vis și-mi 
cere să-i dau înapoi piciorul tăiat. Peste alți 10 ani, 
mama a alunecat pe scară în pivniță și a suferit apoi 
toată viața din cauza leziunilor la coloana vertebrală. 
Eram student și Florina a alunecat pe linia de tramvai. 
Și-a rupt în două locuri mâna stângă. Luciana, ieșea 
din clasa unde era dirigintă. Eu o așteptam în fața 
școlii, enervat că iar întârzie. Ea căzuse pe scări și își 
făcuse praf genunchiul. Dorina e mezzo-soprană cu 
multe premii internaționale, o vedetă. Într-o zi de 
vineri, când am rupt logodna, ea cânta în Azucena, pe 
scena Operei Române. A căzut de la 6 metri înălțime, 
în culise, pe întuneric, fiindcă lipsea o balustradă de la 
o pasarelă. Și-a fracturat șoldul, a șchiopătat multă 
vreme după aceea... 

Cred în iubirea mea, în puterea dragostei mele. 
Încerc să fiu cât mai firesc față de cei dragi, cât mai 
spontan. Oare ce forțe întunecate au pătruns în superba 
mea naturalețe? Când intru în Triunghiul Bermudelor 
sau în Craterul Haleakalā, se întâmplă ceva straniu cu 
mine: mă simt amenințat, vulnerabil. Parcă aș fi o țintă 
în propriul meu vizor. Gândurile și dorințele mele 
devin din ce în ce mai nocive... și-n cercul meu de ape 
pătrund nori deși de țânțari Aedes aegypti. Modificați 
genetic de British Biotechnology, ei transmit 
urmașilor lor masculi o genă letală, ce-i va omorî 
înainte de a se maturiza. În numai trei luni din 2010, un 
asemenea experiment a distrus cu 80% populația de 
țânțari din Grand Cayman. Și-n Brazilia, și-n 
Malaezia, s-a oprit răspândirea febrei dangue tot 
printr-o astfel de inginerie genetică. Partea rea e că 
țânțarii aceștia ajung și-n cercul meu de ape. După ei, 
vor veni păsările modificate genetic, vinovate de 
răspândirea gripei aviare. După ele, vor veni porcii cu 
gripa lor... apoi, cei vinovați că populația lumii a trecut 
de 7 miliarde...
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Sonetul XIIIVisul
Visul pătrunde-ntinderea de sine
În spirit rechemând totul să tacă

Sonetul I Şi-auzului de dincolo de "dacă"
Sonetul V Sonetul IX Când prelungim cert-undele festine.

Stapân-întins peste-un pătrar de moarte
Dualitate-n amplă simfonie Respiră legi nescrise de vreo carteLa spiritul scindat cu viaţa parte La vorbele-i de modestie pline
Visul păstrează-ntâia agonie Ca pildă întrupând cumplita viaţăÎn cer şi pe pamânt stea risipindă Rămânâne el,ca ruda cea săracă
La spiritul scindat cu viaţa parte. Ce-n confruntări de peste vieţi-postfaţăIradiind complet ca in oglindă Auzului neprihănit ce-mbracă

Aduce umbre cunoscute care te.Visul e fiul celor şapte arte. Real-suprasensibil căi depline.
Alunecat în timpuri să ne poarte

Înconjurară ieri şi azi-consoarteLuptând să ne înscrie-n armonie E poezia în trăire-foarte Privirea frânge aripa simţiriiFraţi şi părinţi, copii, prieteni-ceaţăDe peste întrupări fară etnie Apropiat cât muzicii celeste Culege mângâind-rănile FiriiDe-ntruchipări în linia de gheaţăRespiră legi nescrise de vreo carte. Însuşi pictura în imagini-este
Creşteri şi stingeri-ochiului odoareSau de firbinte-a visurilor parte.Tot ce ca har ades Domnul împarte.

În spaţii vii cu cheile păstrate
Ca suflu de poteci mistuitoareNetolerând perechea-ea se-ntoarceCuvinte-atât de dragi însă străine Ce inspiraţi ne-ntoarcem din dormire
Fii dizolvat în raza ce fecundăRămâne-mpotrivirea din cândvaApar din semne straniu repetate Când duhul liber-nopţii a furat

Azi datoria ta-frate ţi-o face Orice minut ca ultimă secundă.Miresmele de rară fericire
Visul pătrunde-ntinderea de sine

Copilul te priveşte ca părinteCu levitaţii–preeternitate Revăd prelung de trepte tulburat
Prietenii-ţi sunt rude undeva Sonetul XIVTrecând bine în rău şi rău în bine. Astralul ca întreg în devenire
Din conjuncturi de-aducere-aminte.

Unind minus şi plus-înfrigurat. 
Cu levitaţii-preeternitate 
De trupuri-visul-spiritul desprindeSonetul II Sonetul X Ecouri cosmogonice aprindeSonetul VI
Nemijlocit etherul când stăbate.Stăpân-întins peste-un pătrar de moarte În spaţii vii-cu cheile păstrate

De somn cât o desparte clipa rece Alunecat în timpuri să ne poarte Deschide somnul poarta de surdină
Îţi poţi privi fără identitateNecunoscut sub zodii doisprezece La poluri fiinţate drept acasă Şi năvăleşte-n spaima de lumină:
Jos forma-abandonată drept merindeÎn Unu cât Memoria ne lasăVisul redă culorile aparte. Cădere-n sfert, rotire-n jumătate.
Sus-unde par că nu te pot cuprindeDe-a desluşi vestigiile-i sparte.
Zvâcnirile din zborurile toate.El e dovada vie-a trezei soarte Din atlante zări nevindecate

Pe Nil şi-n Piramidele-i deoparteCe stinge sau în creştere petrece Îmbie către vechea rădăcină
Rescrie umbra amplele volute: Atunci, acolo-ncerci putinţă vastăDupă lucrarea spiritului-zece Unde voinţei-gând în raza-i fină
Picturi rupestre-n forme absoluteSau doar o viaţă întrupând departe. Plutire rotitoare cu întregulPlusăm din vis canoane repetate.
Mă-nveşmântând în zalele lui Marte. Iniţiind a-ntoarcerilor castă

Mă tulbură adânc înalt-momentulCând moartea-n vieţuirile ascete
Şi-n vremea lui Hristos, seninul Mire Când areale prinse drept făcliePreschimbă noaptea-n urme repetate În echilibrul vieţii cu Integrul
Din sânge-mi bat în vis clopote ninse În vis îşi ţes realitate vieLumina ascunde albele-i portrete Urgia rătăcirilor nefastă
Pe pieptul ce străpuns de-a Lui Iubire Dizolvă-se în pendularea astă.

Le regăsesc şi pe pământ prezentulAsemeni rânduirii dezbinate
Ca însuşi viitorul să le ştie:La curţi imperiale între-distinsePedeapsă-i e hrisovul cu regrete
Materie de-azur în poezie.Feminităţi în clatin de uimireLa Domnul drept păcat înfăţişate. Sonetul XV

Nicicând visând cu aripile stinse.

Trecând bine în rău şi rău în bineSonetul XISonetul III Pe ipostaze-alert pilduitoare
Sonetul VII Visul transformă câmpuri de pudoareCuvinte-atât de dragi însă străine

Dualitate-n amplă simfonie În energia ce i se cuvine.Rămân cu nerostire neştirbităLuptând să ne înscrie-n armonieCa nimeni plinătatea să-i contemple Şi-n înţeles stăpâne de elităVisul păşeşte căile oculteVisu-şi propagă unda-n două temple: Ce-i negativ pe-al conştienţei sineMarele Somn spre micul somn când Căderilor din har vii catapulteUnul punctat şi unul de-atonie. Ca vis-neutru din fiesc transparevine.În Graţie profund să le învie.
Decorsetat de mintea-nrobitoare

Cameleonic peste nebunie Un arc-progres descinderea în mine E Atma-n manifestele-i virgine.Misterizând către hegemonieÎn veghe prelungeşte preexemple De spuse-ntregi din stingerea iubită
Asupra a tot ce tinde să exulteDe chipuri, locuri, fapte până când ple- A tot ce-n lucruri-eră adormită Coşmar-momente-pronunţări reverbeCulori şi sunete în forme culteCarea lor devine ironie: Vesteşte in cuvânt sensuri depline. Din Carma străbătute de-ntunericApar şi-n vis şi-n trudnica trezie.

Aduc fără-nţeles dureri acerbe
E casa ta acolo-pare alta E limba-n care-a fost clădit pământul

Vin entităţi-aici duios şoptiteEşti tu acela-chipul unui frate Imagine, structură şi cuprins Prezenţe intuite după numeDin lucruri şi din verdele luminiiCu dărnicie-şi răsuceşte dalta Din câte-şi suie către cosmos cântul
Ieşiri din Prag în pulsul emisfericPână la heruvimi subţie crinii
Rămân pe-a inspiraţiei volume.De-a ei virtute omul s-a desprinsNumai în ceaţa de-ntrebări pătrate

La serafimi cu aripi oţelite Primeşte doar frânturi frizând descântulPoti desluşi esenţa lui, înalta
Lucrare în mărimi neistovite În visul ce prin sine l-a învins.Ivirile-i în aur preschimbate.  

Sonetul XVISe-nalţă-n spirit cât la cer gorunii.

Trecând bine în rău şi rău în bineSonetul IV
Sonetul VIII Cu levitaţii-preeternitateSonetul XII

Visul pătrunde-ntinderea de sineVisul păstrează-ntâia agonie
De peste întrupări fără etnie Apar din seme straniu repetateDin preistoria zidirii noastre
Îşi duce sufletul solia-n lume Pe vaste candelabre de proiectii Apar din semne straniu repetate Cu frica şi colanele-i sihastre
Clarepetat cu nerostite nume În somnul-veghe lanţ de introspecţii Cuvinte-atât de dragi însă străineExpresie amară şi mânie.

'Nalt demnităţi din Sfânta Trinitate.De câte ori stagnează-n aritmie. În spaţii vii cu cheile păstrate.

Lipsit pe-atunci de casta omenie Cât meditând prin simţuri revelateCând coborât in piele arămie Respiră legi nescrise de vreo carteSufletul rob sub năluciri măiastre În spectrele luminii-intersecţiiSau neagră, albă, scânteind anume De peste întrupări fără etnieZărea doar prăbuşirea dintre astre De planuri neştirbite de obiecţiiPotecile rostirii să îndrume Lucrând să ne înscrie-n armonieÎn somn cu spaima-pată vişinie. Cade cortina vieţuirii plate.Spre-acel râvnit hotar-statornicie. Alunecat în timpuri să ne poarte.

Neostoită roata de suplicii Atunci se-arată perla de migraţii:Nu căuta culorea feţei mele La spiritul scindat cu viaţa parteOniricul când caută-n geneze: Ca entităţi în Treptele-MistereNici sexul nici calvarul ce-l trăiesc Visul păstrează-ntâia agonieRăzbat şi azi teluricele vicii Tot ce se-ascunde sacru-n constelaţiiSau să-mi sclipesc jur-împrejur castele Dualitate-n amplă simfonie
Stăpân-întins peste-un pătrar de moarte.Primară-nrâurire să creeze Elementale spirite de-aproape În vis apar ca nudul preafiresc

La conştiinţa-veghe în capricii Domni vibrând imensa lor avereAl sorţii ce mă cheamă-adânc spre stele
Arar încredinţând să evolueze. Tronuri şi Stăpâniri pe boltă ape.Ca voia Prooniei să împlinesc.

Coroană de sonete

Adria Bănescu
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Una dintre temele majore ale digresiuni lirice în roman 
este descrierea naturii în diferite anotimpuri. Cine citeşte cu 
atenţie întreaga trilogie va observa că autorul a înfăţişat 
viaţa personajelor sale nu numai ca dimensiune măsurabilă 
în antotimpurile vieţii, ci şi scurgerea vieţii prin timpul 
măsurat în ani, în luni, zile şi anotimpuri.

Autorul este legat inextricabil de locurile în care s-a 
trezit pe această lume cu o spiritualitate aparte şi de 
proprietăţile ce se conturează în zare, munţi şi văi, cu 
denumiri care trezesc în cititor o altă dimensiune, a 
vechimii, a istoriei de demult, de pe vremea pelasgilor, alt 
prilej al autorului de a digresa liric. Scena plimbării 
bunicului cu nepoţii este una dintre cele mai impresionante 
în romanul NORUL.

Prezentarea  vieţii cotidiene,  desfăşurarea unei zile, 
trăirile personajelor, întâlnirile şi plecările sunt în roman 
adevărate poeme în proză care ridică romanul la nivel de 
epopee a vieţii ţărăneşti, amintind de Donul Liniştit sau de 
Cinghiz Aitmatov, unul dintre cei mai mari prozatori ai 
veacului al XX lea..

Carţile lui Titi Damian din Trilogia care se încheie cu 
Norul stau sub semnul câtorva termeni vehiculaţi în critica 
literară încă din a doua jumătate a secolului 19. Idealul 
literar al  oricărui scriitor, chiar şi atunci când nu se exprimă 
direct, trebuie să fie străbătut de termenii  „naţional", 
„autentic", „natural" şi „real".

Opera literară este un întreg autonom, o unitate a formei 
şi conţinutului, o expresie sensibila a „Ideii"(Hegel). Opera 
literară trebuie privită tot mai mult într-un context 
temporal, la Titi Damian - epoca Şapcaliilor, în contextul 
istoric „organizat de o putere străină prin trădarea naţională 
într-o ţară vecină şi prietenă”, România epocii, comuniste 
la început şi apoi a « Epocii de Aur », a fost împinsă înainte 
târâş –grăpiş de cursul istoriei. Punctul de vedere istoric e 
implicat adânc în cărţile lui Titi Damian, soarta poporului 
român din aceşti ani ai tuturor realizărilor, dar mai ales   ai 
relelor posibile care au schimbat aproape ireparabil chipul 
ţării; dezvoltarea haotică, mutarea ţăranilor la oraş, cozile, 
foamea, arestările bestiale ale celor  mai luminate capete, 
adevăratele modele, spre a putea fi înlocuite cu „şapcalii” 
de proveninţă străină şi autohtonă.

Titi Damian fixează în memoria cititorului acest 
prototip, al celor care au prins momentul şi fără nicio 
emoţie sau credinţă au trecut în faţă, au devenit  delegaţi de 
batoze, delegaţi la cotrobăit prin poduri după ultimul ştulete 
de porumb, la congrese, delegaţi la adunări, la obligarea 
ţăranilor să se treacă la kolhozuri, numite iniţial tozuri, 
gheaceuri şi ceapeuri, cei care în realitate erau ei buni de 
legat şi de aruncat la groapa istoriei. 

Romanele lui Titi Damian fixează cadrul concret al 
acestor teribile realităţi luând ca model soarta ţăranului de 
la munte, Ion Mândruţă, un Moromete al perioadei 
amintite,  care s-a supus, a aderat, s-a contaminat şi apoi, 
după ani de suferinţă, a devenit pe deplin conştient de răul 
făcut de şapcalii, dar şi de propria lui vremelnică laşitate, 
lucid rămâne autorul, personajul Florin, fiul eroului 
principal, dând şi în această a treia parte a trilogiei  o 
expresie transfigurată a societăţii care ne-a consumat viaţa. 
Ca şi Pârnod al meu din trilogia Rătăcirea, roman la care 
scriu acum încet, nesigur, fără speranţa, că nu mă voi da 
pradă zădărniciei.

Pe cine mai interesează acum soarta unei generaţii 
aflată de câţiva ani sub pământ? Acolo de unde fulguranta 
amintire dă fiori unei generaţii care umblă cu sapa în 
spinare spre cimitir, să cureţe locul de veci, spre a nu primi 
observaţie de la preot.

Nu vreau să mă las sedus de niciun sentiment, am fost 
deja plimbat prin satul de munte, am fost martorul unor 
scene de neuitat cu oameni amărâţi de un regim stupid, dar 
vii, oameni transfiguraţi excepţional de Titi Damian, care a 
scris unul din cele mai puternice romane – trilogie pe tema 
atât de dificilă şi de remanentă în conştiinţa celor care erau 
copii, dar  ştiau ce sacrificii făceau părinţii lor pentru un ou 
roşu şi o bucată de cozonac în ziua de Paşti.

Am spus acestea toate pentru că romanul Norul, mai 
mult decât celelalte, are o adevărată mistică a timpului, a 
acelui timp care se săturase el însuşi să mai suporte până ce 
mămăliga ca lipsă şi transfigurarea ei ca realitate să facă 
explozie. Cartea aceasta este un model de suferinţă cu o 
soluţie, venită din dispariţia bruscă a lumii textuale care a 
generat-o.

Avem în această carte un adevărat spectacol, nu al 
problemelor epocii comunismului, ci a problemele 
veacurilor, nu interesele unei ţări, ci interesele lumii, nu 
destinul unui partid falimentar ca rezultat al crimei 
filozofice produse de Marx şi Engels, ci soarta omenirii, 
zădărnicită de punerea în practică a unei teorii de către un 
conducător sifilitic numit Lenin şi de un dictator cumplit 
numit Stalin. Sunt bucuros să afirm că Titi Damian este 
salvat de acţiunea textuală din care curg romanele lui, au 

DIGRESIUNEA LIRICĂ ÎN ROMANUL „UMBRA“ de Titi Damian

suferit, au dispărut neamuri nobile de ţărani din Muscelul 
Cărămăneşti, din Cocora mea dragă şi de pe cuprinsul 
întregii ţări, dar nu au pierit toţi, în aceeaşi iarnă, cum li s-a 
întâmplat ucrainienilor, celor 12 milioane de ţărani morţi de 
foame, după ce s-a hotărât la centru ca şapcalii să le ia şi 
borcanele cu murături. Primăvara au sosit şapcalii, au făcut 
curăţenie, gropi, morţi împinşi cu buldozerele în ele şi 
economie în buget cu transportul în Siberia şi ţinerea lor în 
viaţă încă o vreme.

Genialitatea  poporului român a fost şi mai este încă 
suferinţa răbdătoare şi complicitatea înşelătoare care l-a 
ţinut în istorie sărac şi demn. Este, poate, cel mai elocvent 
aspect ce se desprinde din romanul Norul, pe care l-am citit 
cu pauze, sincope, necesare pentru un cititor în vârstă, 
trăitor al vremurilor transfigurate veridic de Titi Damian.

Prima digresiune lirică este chiar introducerea, ampla 
metaforă a norilor, un text scris perfect, cel care justifică nu 
numai titlul, ci şi desfăşurarea acţiunii, aflată într-o 
dezvoltare dramatică şi curgătoare ca şi plutirea norilor pe 
cer, care se adună, se învolburează, se încarcă de energii 
uriaşe, declanşează urgii şi lasând  apoi o vreme, speranţa,  
limpezimea albastră a cerului şi umezeala binefăcătoare a 
pământului, să rodească pâinea şi noi întâmplări.

Marele critic literar Belinski spune : „Arta trebuie să 
servească societatea.  Dacă vreţi, ea slujeste într-adevăr 
societatea, exprimând conştiinţa ei, dar ea există în sine şi 
pentru sine, având în ea însăşi propriul ei scop şi propria ei 
cauză". Romanul Norul, ca expresie a  unei transfigurări, a 
devenit un text memorabil. Societatea prezentată avea un 
scop de care nimeni n-a fost şi nu va fi interesat. De la Noi 
vrem pământ şi până la cuvintele lui Pârnod, tatăl meu şi 
personajul meu din Trilogia Rătăcirea(au luat pământul 
când eram  tânăr şi mi l-au dat înapoi fără cai şi fără plug. Ce 
să mai fac cu el la 80 de ani?), nu este decât un pas. Pas cu 
care se măsoară pământul, cel avut, cel vândut cel primit 
prin împroprietărire şi cel luat cu japca de şapcalii. Cele  
mai frumoase pagini din carte sunt cele cu plimbarea 
nepoţilor, o inedită şi impresionantă dare în stăpânire a ce a 
avut şi ce va rămâne după plecare unui Ion Mândruţă. 

Arta este socială, dar ea slujeşte societatea servindu-se 
pe sine. Citirea acestor rânduri va trebuie să stârnească în 
generaţiile viitoare dorinţa de a stăpâni, şi nu a vinde pe preţ 
de nimic glia ţării, părţi din trupul ei cu atâtea fapte din care 
se compune povestea unui neam, aşa  cum se întâmplă de 
câţiva ani, sub ochii bulbucaţi de poftă ai unor guvernanţi 
deveniţi latifundiari fără ruşine.

Spuneau şapcalii de azi, care duc România de râpă, că 
noi nu ne vindem ţara. Şi nu o vând, o dau aproape pe 
degeaba, în schimbul unor şpăgi pe care le primesc cu 
neruşinare. Cei care vând ar trebui să citească romanul 
Norul şi să fie măcar o clipă îngroziţi că măcar de acolo va 
veni un fulger care să-i trăznească.

Relaţia dintre artă şi morală este rezolvată într-un mod 
strălucit în mod similar. Doar ce este  artistic este şi moral. 
Titi Damian violează  convenţiile morale ale societăţii 
actuale, fără emoţie şi fără teamă.

Fiii şapcaliilor şi nepoţii lor violează morala, 
elementarul bun simţ, iar autorul transfigurează aceast 
fenomen, este motivul pentru care prevăd un viitor strălucit 
cărţii şi autorului. Aş putea da numeroase exemple, citate, 
un comentariu de carte de acest fel trebuie să fie invitaţie la 
lectură şi nu oferirea pe tavă a citatelor pentru cei care nu 
vor avea timpul sau competenţa citirii la foc mic  şi se vor 
împăuna cu două idei şi un citat pentru a afirma fără bun 
simţ: am citit, mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut şi aruncă 
citatul. 

Numai cel care va citi, eventual va şi scrie, va identifica 
în carte numeroase pasaje pentru a identifica îngemănarea 
artei scrisului şi prozei lui Titi Damian cu adevărul şi cu 
realitatea. 

Arta înseamnă adevăr, dar un tip aparte de adevăr. Arta 
este adevăr în reprezentare, şi nu în gândirea abstractă, a 
unor critici literari de cabinet, cititori experimentaţi pe 
verticala paginii.

Artistul poate viola convenţiile morale ale societăţii lui 
şi o face cu distincţie, chiar cu candoare. Arta înseamnă 
adevăr, dar un tip aparte de adevăr. Adevărul vieţii trăite din 
fragedă copilărie până la vârsta binefăcătoare a maturităţii 
coapte în realitatea trăirilor.

Am fost impresionat de numeroasele digresiuni lirice, 
unele din ele, cele mai frumoase pagini din care, vezi 
pag.147 şi acele încadrări în peisaj, care mi-au plăcut cel 
mai mult. De la Luceafărul, pag.152, pâna la Dintr-o dată, 
pag.153.

Fără asemenea texte, orice povestitor în scris nu are 
nicio şansă de  a emoţiona şi menţine atenţia cititorului. 
Realitatea unor asemenea texte este lumea spirituală, lumea 
ideilor, trecute prin caleidoscopul liric al unui autor de mare 
talent..

Tot ceea ce este particular, contingent, iraţional este 
ireal. "Omul bea, manâncă, se îmbracă, aceasta este lumea 
fantomelor; omul simte, gândeste, se recunoaşte pe sine ca 
organ, ca recipient al spiritului, ca particulă finita a 
generalului şi  infinitului, aceasta este lumea 
realităţii"(V.G.Belinski)

Întregul roman este mai mult decât o oglindă a realităţii, 
se aseamănă cu realitatea mai mult decât se aseamănă 
realitatea cu ea însăşi, pentru că este o realitate artistică. 
Abundenţa faptelor biografice poate strica, aici însă ajută şi 
confirmă. Orice viaţă poate fi un roman, cu o singură 
condiţie: să fie povestită de un autor cu har. Altfel ea devine 
informare asupra propriei vieţi.

"Unde există organizare există viaţă, iar unde există 
viaţă există spirit." Aceste cuvinte sunt potrivite pentru 
compoziţia romanului, care este o elaborare organizată a 
unui plan conceput şi realizat perfect.

Discutam de curând cu un prieten, mare iubitor de 
literatură, el însuşi poet şi scriitor talentat, arhitectul 
Aurelian Mareş, care afirma că proza se scrie greu, iar 
pentru roman trebuie să ai un organ special.

Belinski insistă asupra ideii că opera literară creşte ca o 
plantă, analogie care fusese folosită cu predilecţie de 
germani, începând cu Herder. Gogol îi pare lui Belinski a fi 
un scriitor mai important decât Puşkin, deoarece opera lui 
este socială, în spiritul timpului. Importanţa caracterului 
naţional al literaturii este subliniată puternic. Titi Damian 
aduce prin trilogia sa o contribuţie de seamă la 
autocunoaşterea naţiunii; el nu poate fi mai presus de epoca 
şi de ţara lui, dar a dat deja literaturii române acele pietre de 
hotar pe care le descoperă Ion Mândruţă în prezenţa 
nepoţilor, cărora le dă în stăpânire o parte din trupul ţării, 
locurile lui, locurile pe care un Năiţă Lucean punea temelii 
de case, să nu-i fie luate de şapcalii în celebrul roman al lui 
Dinu Săraru, NIŞTE ŢĂRANI. Este un roman local  şi de 
neînţeles în afara văii pe care stă de veacuri Muscelul şi 
celebrele dealuri cu denumiri demne de  a fi un poem, este 
un meleag românesc intrat în conştiinţa publică prin scrisul 
lui Titi Damian.

Din păcate, ultimele pagini, pentru mine rămân 
discutabile. Atitudinea muscelenilor faţă de un şapcaliu, 
dacă la bază a stat un fapt real, eu ca scriitor nu aş fi avut 
curajul s-o prezint.

Am fost martorul uni crime la înfiinţarea unui CAP la 
Colilia, eram acolo tânăr învăţător, am scris despre această 
crimă  în Galeria cu Ploşniţe, ştiu că ţăranii mei de la 
câmpie aşa sunt, mai direcţi, mai pătimaşi, mai violenţi. Dar 
nu cred că ar fi fost în stare să neruşineze în acest mod un 
şapcaliu. E o scenă cumplită, vizând poate fabulosul, ori nu 
am eu organul perceperii unei asemnea cumplite atitudini. 
Eu însumi m-am repezit spre un şapcaliu cu furcoiul să i-l 
pun în gât. Ne luase de la batoză ultimul bob, după o vară 
întreagă de coasă, numărat snopi şi clăi aduse la nasul 
Şapcaliului, pus de comunişti să vegheze la luare integrală a 
cotei de grâu, dar nu cred că aş fi reuşit să declanşez resortul 
interior al urinatului pe loc şi la comandă.

M-am întâlnit după zeci de ani cu Luşă, fostul secretar 
de la Sfatul Popular, care a adus perceptorii la mama să o 
controleze dacă mai lucrează fără autorizaţie. În 
Intoarcerea Cocorului este povestită această întâmplare. 
Aici regăsec mai degrabă o influenţă a ceea ce Belinski 
numea şcoala naturală. Scena uriantului este cumplită, 
doresc ca în primul rând autorul să nu fie de acord cu mine, 
eu însă nu aş fi putut nici s-o readuc ca transfigurare a unei 
realităţi şi nici s-o inventez. Mai degrabă cred că munteanul 
şi cojanul sunt prototipuri umane cvazidiferite ale aceluiaş 
genom din care a ieşit poporul meu.

O bătaie cumplită, o rupere de oase, de cap spart, de 
sânge scurgând-se din gura fostului şapcaliu, mâncător de 
ştim noi ce,  mi s-ar fi părut mai logice.

Ţăranul e o fiinţa omenească; ne este milă de el; 
Mântuitorul a venit pentru toţi oamenii; iar literatura, ca 
expresie a societăţii, nu numai că a reflectat, dar chiar a 
facilitat apariţia mişcării pentru emanciparea acestuia.

Încrederea în progres e exprimată din nou, într-o 
formulare ciudată: “Poţi merge numai înainte, niciodată 
înapoi". Dezvoltarea înseamnă perfecţionare, succes şi  
progres.

 Arnold Ruge a proclamat forţa timpului ca stăpân 
absolut al istoriei: el a situat istoria, pe care în chip ciudat a 
identificat-o cu opinia publică, pe culmile absolutului. Tot 
astfel, Belinski a proclamat realitatea drept Dumnezeul 
timpului.

Titi Damian a îmbrăţisat în cărţile sale o mistică a 
timpului, scurs pe melegurile natale, dar şi o încredere în 
progres. Să fie oare adevărat că vor progresa la nivel istoric 
ţăranii lui Titi Damian, care mor unul câte unul?

22/11/2011    09.57.00  Buzău
Aurel Anghel 



16

Din mine n-a murit 
decât unul...

Din mine n-a murit decât unul.
Dar nu plângeţi,
vă rog să nu plângeţi:
mai sunt.
Până la-ntoarcerea mea
totală-n
pământ
vor tot muri câte unul,
pe rând:
unul din inimă,
unul din gând,
altul dintr-o dragoste veche, de altădată,
rămasă,
probabil,
uitată
între două romantice lumânări.
Voi să nu faceţi inutile sforţări
pentru a-i plânge pe fiecare.
Aşa e viaţa:
se mai şi moare din când în când,
dar nu se trăieşte toată viaţa
plângând…

De vorbă cu fiică-mea

– Tată, Dumnezeu are ochi, aşa, ca şi noi?

– Copila mea, Dumnezeu are ochii cât cerul,
de ne vede pe toţi,
atunci când iubim
şi-atunci când urâm,
când suntem buni,
şi când suntem răi,
atunci când suntem în ascultare,
dar şi atunci când suntem neascultători…

– Dar, tată, Dumnezeu are şi urechi, aşa, ca şi noi?
– Dumnezeu le aude pe toate: murmurul plin de 
taină al izvorului, 
glasul ierbii şi al pământului care o naşte,
cântecul inimilor noastre fericite şi
plânsul sufletelor aruncate-n bezna păcatului…

– Dar mâini, tată?... Dumnezeu are mâini?

– Copilo, dacă ai simţit vreodată
mângâierea vântului cald
în pletele tale ca spicul de grâu,
să ştii că Dumnezeu te-a atins cu mâinile sale, cu 
care
împarte iubire, nădejde, iertare…
– Înseamnă că pot să mi-l imaginez pe Dumnezeu! 
El e aşa, ca mine, ca tine…

– Copila mea, Dumnezeu înseamnă Iubire.
Şi numai iubind chipul Lui ţi se-arată…

Ofrandă

Doamne fără margini, fără început,
îți aduc ofrandă, precum Avraam,
visul meu de aur prefăcut în lut,
fiindcă nici tămâie și nici smirnă n-am.

Iar dacă vei crede că nu e de-ajuns,
Bunule Părinte, să îmi faci un semn
și-ți voi da și gândul meu cel nepătruns,
înmuiat în apă și în untdelemn.

Și, astfel, Părinte, pe altar voi pune
sufletul, în taina arderii de tot.
Voi zidi, pe urmă, într-o rugăciune,
schit, și-n el cenușa am să mi-o socot.
                                          22 septembrie 2011

Petru Botezatu,
Cahul, Republica Moldova

S-au născut în acelaşi deceniu, dar nu s-au întâlnit 
niciodată. Hazardul n-a vrut să apropie Taganrogul de 
Haimanale, nici Moscova de Bucureşti, unde s-a produs 
desăvârşirea lor artistică.  Şi nici, mai târziu, Ialta, unde  
firavul Cehov se retrage, măcinat de îndoieli artistice şi 
bolnav, de Berlinul ales de Caragiale ca exil. Totuşi, 
coincidenţă sau nu, Caragiale şi Cehov au murit în 
Germania. La alţi opt  ani  unul de celălalt. 

 Hazardul a lucrat însă pe căi ocolite, făcând posibilă, 
întru veşnicie, un alt fel de întâlnire a celor doi mari 
contemporani: în spirit, în cuvânt, în har, în sensibilitate 
artistică, în nevoia istovitoare de a crea, în genialitate. 

Pretind asemănări între lumea caragialiană şi 
universul cehovian cu riscul unor exagerări literare şi cu 
teama că voi dibui anevoie puntea dintre un regat al  
plictisului şi-un altul, al râsului zgomotos.  E greu să nu 
gândeşti altcumva doi dramaturgi atât de singulari. Căci 
mai toată lumea îl ştie pe Cehov ca autor al Livezii, al 
Unchiului Vania, al Pescăruşului sau al celor Trei 
surori, adică al unor piese despre drame individuale 
incontrolabile,  neconsolabile şi nevindecabile, în timp 
ce numele dramaturgului român îl leagă, îndeosebi, de  
cele mai cunoscute patru comedii din literatura noastră 
teatrală.  

Dar Caragiale este şi autorul Năpastei, piesă cu un 
conflict grav (crima) şi cu personaje în care nu sunt greu 
de identificat simţiri cehoviene. Dragomir, de pildă, 
care trăieşte nouă ani cu vina de-a-l fi ucis pe Dumitru, 
de-a se fi însurat cu nevasta acestuia şi de-a fi acceptat ca 
altcineva (Ion Nebunul) să ispăşească pedeapsa în locul 
lui este bântuit de coşmaruri, neurastenic, răpus de 
himerele negre ale trecutului. Personajele din teatrul lui 
Cehov, deşi fără să poarte povara unor astfel de vini, 
sunt mai tot timpul prinse în hăţişul neliniştilor. Orice 
strădanie de a schimba ceva, de a ieşi din sine îi înfrânge. 
Şi, dacă nu se retrag în tăceri dureroase (aşa cum se 
întâmplă cu surorile Olga, Irina şi Maşa, cu Liubov 
Andreevna ori cu Vania şi Sonia), recurg la gesturi 
extreme. Tânărul Treplev, de pildă,  din Pescăruşul nu-
şi mai face faţă şi se sinucide. Oricât de vinovată îi e 
mama – actriţa frivolă, absentă la creşterea şi la nevoile 
fiului, ori Nina, care-l părăseşte pentru scriitorul 
Trigorin – Treplev este, în primul rând, victima unei 
hipersensibilităţi (e drept că de natură artistică). A 
structurii lui lirice care-l împiedică să se acomodeze cu 
propria ratare şi cu nepăsarea celor din preajmă. 

Caragiale şi Cehov se întâlnesc însă mult mai mult 
pe teritoriul prozei scurte. Maeştri ai conciziei, ai 
captării esenţialului printr-un detaliu gestic ori printr-o 
replică lapidară, au reuşit ca materialul lor epic să 
inspire dramatizări de excepţie. Au ştiut cât şi cum să 
amestece melancolia şi umorul, ironia subtilă şi 
nuanţele amărui, scotocind în străfundurile lumilor lor. 
Au identificat, aşadar, în aparenta simplitate a vieţii 
omeneşti, adică în lucrurile mărunte, semnificaţii dintre 
cele mai adânci. Şi nu s-au sfiit să critice, după propria 
fire, impasibilitatea, aroganţa, cinismul, parvenistismul 
ridicol. Nici să aducă, în prozele lor, reminiscenţe 
(auto)biografice. Cehov trebuie să fi păstrat, măcar în 
nuvelele Vanka şi Fugarul,  amintiri triste din 
adolescenţă, când muncea, până la epuizare, în băcănia 
tatălui, până nu de mult urmărit de creditori. Sau  din 
anii în care a practicat medicina, dată fiind 
transluciditatea naratorială din Salonul nr. 6, Chirurgia, 
Năpasta sau Duşmanii. 

Caragiale a recreat lumea pe care a cunoscut-o 
nemijlocit: a timpului şi a spaţiului său - o lume relativ 
omogenă, cu amici cusurgii şi flecari, cu slugi stupide, 
profesori corupţi, femei frivole cu pretenţii 
aristocratice, odrasle needucate etc. O lume aparent 
comică, atâta vreme cât, de fiecare dată, ţinta satirei 
autorului vizează comportamente maculate de 
moravuri. 

Din toată proza lui Caragiale, cel mai aproape, cred, 
de eroii scriitorului rus este Anghelache din Inspecţiune, 
un funcţionar cu reputaţia, în breaslă, de-a fi fost cel mai 
cinstit şi mai competent dintre “mânuitorii de bani 
publici”. O discuţie cu colegii despre un altul care-ar fi 
delapidat îl împinge pe Anghelache la sinucidere. 
Gestul este inexplicabil, pentru că, după moartea lui nu i 
se poate imputa vreo lipsă în gestiune. Să se fi temut 
funcţionarul de o confruntare, fie ea şi nefondată, cu 
superiorii? De vreo învinuire nedreaptă? Să-i fi 
declanşat discuţia banală de la berărie o anxietate aşa de 
gravă, care l-a doborât? Ipotezele sunt plauzibile, dacă-l 
credem pe Cehov, care propune, prin Ivan Dmitrici 

Despre Caragiale,  Cehov,  desăvârşire  şi hazard
Cerveakov din Moartea unui slujbaş, o psihologie 
asemănătoare. Pentru că şi Cerveakov trece brusc de la 
mulţumirea deplină la o sâcâitoare angoasă dintr-o 
pricină extrem de banală: nu-i sunt acceptate scuzele 
unui consilier de stat pe care-l stropeşte, strănutând, la 
teatru. Agasat de insistenţele slujbaşului, de altfel, 
“neobişnuit de conştiincios” (la fel ca Anghelache) 
superiorul îl dă afară. Înfrânt, adus de autor într-un impas 
existenţial fără ieşire, bietului funcţionar nu-i rămâne 
decât să moară.

Nici Lefter Popescu din Două loturi nu e departe de 
eroii lui Cehov. Criza existenţială produsă de o 
întâmplare ciudată, monologul isteric din final, ratarea, 
deznădejdea, umilinţa socială, revolta împotriva unui 
sistem birocratic corupt sunt (şi) esenţe cehoviene, 
răsfrânte, pe alocuri, în chipuri ruseşti din Tutorele, 
Cameleonul, Moartea unui slujbaş, Răufăcătorul, 
Cerşetorul sau Oameni de prisos …

Inutil să adaug că, atât Caragiale, cât şi Cehov îşi 
plimbă eroii, după moda timpului lor, cu birja. Că-i pun 
să-şi scrie epistole, să apeleze unii la alţii pentru mici 
servicii, să fie victima unor confuzii sau al unui lanţ de 
slăbiciuni, să facă şi să primească vizite protocolare, să 
se lase târâţi în intrigi de alcov ori să peroreze incoerent. 
Rupte de context, replici ca „Gambetta a murit [...] 
Gambetta ăsta ştia ce voia! S-ar fi războit cu neamţul 
până i-ar fi venit de hac” sau „Dar ia să-l fi văzut atunci! 
Curat Neptun!” s-ar atribui cu uşurinţă mai degrabă lui 
Caţavencu şi Pristanda decât unor personaje ruseşti.

Nuvela cehoviană Calhas mi-a amintit de Partea 
poetului şi de Nota explicativă la Noaptea Învierii, unde 
Caragiale literaturizează idei despre artă şi artist. De 
pildă, ideea că meşteşugul creaţiei cere atât talent, cât şi 
timp şi răbdare, căci „viaţa este prea scurtă, iar arta prea 
lungă”.  Iar Poetul, pribeag într-o lume care nu-l înţelege, 
„se desfată” numai „în lumea visurilor” şi-n apropierea 
de Dumnezeu. 

Arta şi artistul sunt şi temele articolelor unde 
publicistul Caragiale şi-a risipit, consecvent şi categoric, 
opiniile despre dramaturgie. Ignorând detaliile tehnice 
despre cum se construieşte un personaj de scenă, despre 
asemănările şi deosebirile dintre text şi spectacol sau 
dintre comedie şi dramă, am căutat să suprapun 
monologul lui Vasili Vasilievici Svetlovidov din Calhas 
câtorva dintre părerile lui Caragiale. Recurente, în 
publicistica autorului român, sunt importanţa talentului 
în jocul scenic, pasiunea cu care actorul execută rolurile, 
„naturaleţea”, „dezinvoltura” cu care se înfăţişează ca 
personaj. Niciun cuvânt de compasiune pentru omul-
actor. Lui nu i se îngăduie nici slăbiciuni nici limite: 
„...actorii – spune Caragiale – când ies pe scenă, trebuie 
să fie nişte posedaţi, să aibă pe dracu-n ei...”. Adică să 
ardă până la epuizare. Despre adevărata viaţă a 
„arătărilor vii” (expresia îi aparţine tot lui Caragiale) 
vorbeşte şi Cehov în Calhas. Adică actorul Vasili 
Vasilievici, în spovedania lui nocturnă şi amară către 
sufleorul Nikituşka. La 58 de ani, actorul are, deodată, 
revelaţia ratării ca individ, ca fiinţă socială: „Mă uitam 
acum la groapa asta (spune el, referindu-se la teatru – 
n.m.) şi mi-am amintit totul! Că doar ea mi-a înghiţit 35 
de ani din viaţă...” Sau: „Sunt bătrân, Nikituşka! […] 
Sunt bolnav! Sufletul meu se chinuie. […] Sunt singur ca 
vântul în stepă.” Boala de suflet şi singurătatea, 
pierderea frumoasei Nina, deci neîmplinirea în eros 
alcătuiesc miezul nuvelei cehoviene şi, totodată, o temă 
obsesivă la marii scriitori: condiţia artistului. Vasili 
Vasilievici este, după definiţia lui Caragiale, o „arătare 
vie”. Şi-a asumat asta: „Am înţeles că sunt un rob”, îi 
spune sufleorului, amintindu-şi ziua când a  renunţat la 
Nina pentru teatru. 

N-am nicio îndoială că Vasili Vasilievici este un 
personaj raisonneur. Când se declară „rob” al scenei, face 
pasul dinspre ficţiune spre real, arătând parcă, histrionic, 
spre autorul său, cel mistuit sub robia cuvântului. De 
prisos să adaug despre Caragiale că muncea o noapte 
întreagă pentru o pagină sau că era mereu cutremurat de 
spaima că „va fi pus un cuvânt impropriu sau o 
întorsătură de frază neîngăduită”. Efortul lui creator, 
dublat de o permanentă nemulţumire de sine, e ştiut din 
memorialistica vremii. 

Caragiale şi Cehov s-au înţeles, aşadar, şi-n această 
privinţă. Alegând, în schimbul unei existenţe comode, 
patimile desăvârşirii, condiţia de mari artişti, au câştigat 
de partea lor o întreagă posteritate. 

Elena Ruxandra Petre (Iliuţă)
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Conform tragerii la sorţi dinainte, acţiunea militară 
determinantă, respectiv silirea lui Cuza spre abdicare şi 
arestarea sa, a fost săvârşită de căpitanii Costiescu (şeful 
echipei), Pilat şi Lipoianu. Căpitanul Anton Costiescu, născut în 
anul 1840, era sublocotenent din anul 1856 şi căpitan de puţină 

17
vreme înaintea acţiunii .Căpitanul Constantin Pilat (sau 
Vasiliu-Pilat), era născut în anul 1838 şi devenise sublocotenent 

18în anul 1858, din anul 1865 fiind căpitan .Căpitanul Alexandru 
Lipoianu era născut în anul 1839, devenise sublocotenent în 

19
anul 1856 şi era de puţină vreme căpitan . 

Cei trei căpitani au urcat la apartamentul domnesc, unde, 
găsind uşile încuiate, le-au scos din ţâţâni cu săbiile. Alexandru 
Ioan Cuza a fost găsit în dormitor, împreună cu metresa, Maria 
Obrenovici, în vreme ce Doamna Elena se afla într-o altă latură a 

20
Palatului, împreună cu cei doi copii ai cuplului .Mai târziu, 
numeroase surse scrise aveau să sublinieze tocmai acest episod 
al evenimentelor succedate în acea noapte. Omeneşte vorbind, 
este evident că tocmai poziţia jenantă în care se afla l-a 
determinat pe domnitor să fie de acord cu ceea ce îi solicitau 
conjuraţii. Deşi avea pistoale, Cuza nu s-a gândit nici o clipă să 
le folosească, iar discuţiile au fost scurte şi la obiect, potrivit 
participanţilor. Grijuliu cu d-na Obrenovici, protejată de 
Cpt.Lipoianu cu mantia ofiţerească, Alexandru Ioan Cuza a citit 

21
şi semnat actul de abdicare prezentat de Cpt.Costiescu . Actul, 
pe care domnitorul l-a semnat aşezându-l pe spatele Cpt.Pilat, 
care i-a şi dat instrumentul de scris, menţiona:,,Noi, Alexandru 
Ioan I, conform dorinţei naţiunei întregi şi angajamentului ce 
am luat la suirea mea pe Tron, depun astăzi, 11/23 februarie 
1866, cârma guvernului în mâinile unei locotenenţe domneşti şi 
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a unui Minister ales de popor” . Sub paza celor trei căpitani, 
domnitorul a fost transportat într-o caleaşcă, până la locuinţa 
unui conjurat civil, Costache (Constantin) Ciocârlan, pentru ca 
a doua zi, de teama intervenţiei generalilor Ioan Emanoil 

23Florescu şi Savel Manu , să fie mutat la fosta Mănăstire 
Cotroceni. În sfârşit, pe 13 februarie 1866, după ce adresase 
cunoscuta scrisoare Gen.Nicolae Golescu, fost revoluţionar 
paşoptist şi devenit unul dintre locotenenţii domneşti şi refuzase 
ajutorul oferit de consulul Franţei, Alexandru Ioan Cuza a 
părăsit ţara, întâlnindu-se cu Maria Obrenovici la Braşov, de 
unde au plecat împreună în exil.

În urmă, puterea a fost preluată, provizoriu, până la 

ÎNLĂTURAREA LUI ALEXANDRU IOAN CUZA.
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aducerea unui prinţ străin, de Locotenenţa domnească 
constituită din Gen.N.Golescu, Col. N.Haralambie şi Lascăr 
Catargiu, respectiv doi lideri politici şi un militar activ, în vreme 
ce puterea executivă a trecut asupra unui guvern condus de 
cunoscutul lider liberal, fost paşoptist şi bei de Samos, Ion 
Ghica. Contrar a ceea ce s-a afirmat mai târziu în unele surse 
istoriografice, dacă sigur toată clasa politică românească, 
indiferent de orientarea sa ideologică, a aprobat acţiunea din 11 
februarie 1866, nici poporul de rând, care mai târziu l-a trecut pe 
Cuza-Vodă în folclor, pentru reformele sale, nu a reacţionat în 
vreun fel. Însuşi unul dintre foştii colaboratori apropiaţi ai lui 
Cuza-Vodă, literatul Dimitrie Bolintineanu, fost o vreme 
ministru al instrucţiunii şi cultelor, recunoştea că: ,,Poporul nu 
ştia nimic şi când află, rămâne nepăsător. Omul care liberase 
cinci milioane de ţărani de clacă, care luase de la o clasă 
drepturile politice şi le dase la toţi românii, era prizonierul 
acestui popor, pe care-l liberase de biciul ciocoiului”, dar era 
evident că ,,naţia liberată de tirania castei era nepăsătoare şi 
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credea că libertatea ei este în schimbarea tiranilor” . 

Actul din 11 februarie 1866 a fost evident o lovitură de stat, 
dată de lideri militari atraşi în conjuraţie de principalii lideri 
politici liberali şi conservatori ai vremii, oponenţi lui Al.I.Cuza. 
Principala gazetă a ţării şi în acelaşi timp tribună anticuzistă 
recunoscută, Românul lui C.A.Rosetti, în numărul său din 12 
febr.1866, vorbea de ,,un grup de ofiţeri patriotici, şi mai ales 
foarte respectuoşi de jurământul lor [!] şi de datoria lor de 
ostaşi”, numindu-i pe Haralambie, Lecca, Costiescu, Vasiliu 

25(Pilat), Lipoianu şi Creţulescu . Aceeaşi gazetă, într-un articol 
publicat la cinci zile după evenimente, sub semnătura lui Radu 
R.Rosetti şi intitulat tocmai ,,Armata română în ziua de 11 
februarie”, punea întrebarea retorică:,,Să mai fie oare nevoe, a 
spune cum şi în ce împrejurări se găsea armata română, ca să 
consimţă a pune mâna sa în mâna poporului, în ziua de 11 
fevruare, pentru a se mântui una prin altul, de un guvern ce 
îngenunchiase ţara şi o ducea la junghiare?”, făcând şi apologia 
militarilor implicaţi:,,Trăiască armata c-au mântuit ţara, făr-a 

26vărsa o picătură de sânge!” .Din partea lor, liderii militari 
implicaţi aveau să-şi revendice gloria ,,revoluţiunii”, prin vocea 
maiorului Lecca:,,Actul ce am făcut este un fapt istoric şi 
vânătorilor li va rămâne o glorie eternă, pentru devotamentul ce 

27au avut către patrie” .

NOTE.
17. Mai târziu, a participat la Războiul de independenţă, la comanda unui 

regiment de artilerie. A urcat până la gradul de colonel şi a încetat din viaţă în anul 
1889. Vezi Dimitrie R.Rosetti,Dicţionarul contimporanilor, p.57.

18. Mai târziu a fost primit în armata franceză, dar în 1877 a participat la 
Războiul de independenţă, cu gradul de colonel. În anul 1883 a devenit general de 
brigadă, comandând, pe rând, diviziile din Dobrogea şi Galaţi. Vezi Dimitrie 
R.Rosetti,Dicţionarul contimporanilor, p.150.

19. La 10 mai 1866 a devenit maior, la excepţional, apoi a demisionat din armată. 
Reintegrat în anul 1868, a urcat până la gradul de colonel, după care a intra în politică, 
devenind prefect de judeţ şi director a Poştelor şi Telegrafelor. Vezi Dimitrie 
R.Rosetti, Dicţionarul contimporanilor, p.117.

20. Titu Maiorescu,Jurnal epistolar. Vol.V. Ediţie de Georgeta Rădulescu-
Dulgheru şi Domnica Filimon. Editura Minerva, Bucureşti, 1975 , p.24.

21. Mai târziu, doar N.Iorga menţiona că actul fusese conceput chiar atunci, ceea 
ce nu era cazul. Vezi Nicolae Iorga,Istoria românilor. Vol.IX, p.397.

22. A.D.Xenopol,Domnia lui Cuza-Vodă, p.32.
23. Foşti miniştri de război, consideraţi credincioşi lui Cuza. În cursul zilei de 11 

febr.1866, Cpt. Al.Candiano-Popescu i-a arestat şi pe ei, precum şi pe Charles 
Librecht, favoritul domnitorului detronat, condamnat mai târziu la închisoare pentru 
fraude.

24. Dimitrie Bolintineanu,Proză.Vol.I. Editura Librăriei Şcoalelor Fraţii Şaraga, 
Iaşi, [1895], ,,Vieaţa lui Cuza-Vodă”, p.121.

25. N.Iorga,Cuza-Vodă şi duşmanii săi, p.16.
26. ,,Românul”, anul X, mercuri 16 februariu 1866, p.10.
27. N.Iorga,Cuza-Vodă şi duşmanii săi, p.12.
28. Vezi lista completă, în I.G.Valentineanu,Alegerea, detronarea şi moartea lui 

Cuza-Vodă. Bucureşti, 1898, p.115.
29. Trei-zeci de ani de domnie ai Regelui Carol I. Cuvântări şi acte. Vol.I. 1866-

1880. Institutul de Arte Grafice Carol Gobl, Bucuresci, 1897, p.97-98.

Ca epilog, de notat că, deşi armata jucase rolul esenţial în 
schimbarea regimului politic din ţară, iar doi dintre liderii 
militari implicaţi primiseră poziţii de putere în societatea 
românească (Col.N.Haralambie locotenent domnesc, iar 
Mr.D.Lecca ministru de război), mai mulţi ofiţeri aveau să 
dezavueze acţiunea militară din 11 februarie. Aceştia au 
întocmit un memoriu către proaspătul principe Carol I, 
solicitându-i scoaterea din armată a celor care o dezonoraseră, 
considerau ei, prin acţiunea menţionată. Actul era semnat de 2 
generali (Florescu şi Manu), de 7 colonei (Solomon, Boteanu, 
Barozzi, Petrescu, Păucescu, Roznovanu şi Vispescu), de 7 lt.-
colonei, de 39 de căpitani, de 38 locotenenţi şi de 38 de 

28sublocotenenţi . Răspunsul tânărului principe, care începea o 
domnie glorioasă, cu mult peste cea care abia se încheiase, avea 
să tragă cortina peste actul din 11 februarie. La 24 mai 1866, 
adică la doar două săptămâni de la urcarea pe tronul României, 
principele Carol I i-a convocat pe toţi ofiţerii în sala tronului. 
Discursul principelui, care arăta ,,în ce mod înţeleg eu onoarea 
militară şi datoria soldatului”, aprecia ,,simţământul onorabil 
care a servit ca basă adresei” şi se încheia prin cuvinte 
memorabile:,,nu uitaţi că am venit să creez un viitor, ia nu ca să 
fac dintr-un trecut, pe care nu-l cunosc şi nici nu voesc a-l 

29cunoaşte, baza activităţii mele” .
 Prof.D.ŞTEFAN GRIGORESCU

Teoria racului
Pe malurile pustii, îngropate de nisipul arzător al 

verii eterne și spălat de apele învolburate ale mării 
spumante ca șampania din ziua nunții, rătăcea o ființă 
oarecare, pecetluită de o existenţă banală, înzestrată cu 
simplitatea unei lumi complexe. Înconjurată de nimicuri 
sublime și de elementele creatoare, străbate acest neant pe 
pământ până ce e tras în mrejele mării albastre ca cerul ce-o 
completează. Aruncat ca un ultim rătăcit, un necunoscut, 
atât pentru restul universului, cît și pentru sine, e programat 
să trăiască până când zilele i se vor fi sfârșit sau până ce 
altceva mai puternic îl va răpune. 

Dar lui nu-i era sortit astfel. Destinul îl așteptase  
veacuri de-a rândul și-i pregătise soarta să-i fie tipărită, 
pentru tot restul timpului, acolo, departe, între zei, de unde 
nu poate fi ștearsă, între stelele cosmosului ce împânzesc 
întreaga  creație, fiind simbolurile ei permanente. Una 
singură nu e decât un amalgam veșnic de praf si gaze, fără 
însemnătate, aparținând propriei istorii, însă ele adunate 
sunt o carte, o carte care niciodată nu își va pierde 
manuscrisele cu care a fost concepută, dar care mereu va 
continua să scrie, fără întrerupere, dând viață nesfârșită 
tuturor momentelor vreodată trăite de ei, în jurul cărora 
avea să se învârtă totul, cei aleși, oamenii. 

Se prea poate ca dintre toate cele văzute şi nevăzute, 
norocul sau neșansa să-l fi captat tocmai pe el în a sa vrajă? 
Lui să-i fie sortit să ducă așa o onorabilă povară? Si de ce n-
ar putea fi el cel care se perindă la nivelul solului, cel care 
totdeauna merge înapoi, neștiind încotro se îndreaptă, 
purtând cu sine doar iluziile speciei. Crezând că pașii pe 
care mereu îi vede lăsați în urma îl vor feri de obstacole în 
calea purtată fără priviri, fără ochii săi neîmsemnați care 
vor deveni speranța pentru atâtea milioane,se adumbri în 
introspecție.

Cum să fie soarta lumii atribuita lui, unui rac, unuia ce 
poartă câteva perechi de picioare prăpădite, doi clești 
destrămați și o carapace ridicolă, fără noimă?! Fără noimă 
este el cu totul. O vietate la limita supraviețuirii care duce o 
viața pe toate fronturile, călcând apa și scufundându-se, 
mergând agale prin ţărână și nisip, rostogolindu-se, luat în 
cioc de unele zburătoare, hrănindu-se cu dânsul și, îngropat 
de celelalte viețuitoare, chinuindu-se. Secat de posibilități 
și de viitor, duce o existență insignifiantă, pătată de 
blasfemii, hule si ocări. 

Și dacă ar fi altfel? Oare el râvnește la mirobolantul zbor 
al păsărilor, la maiestuoasa lor priveliște asupra a tot ce 
înconjoară lumea asta din care și el face parte, dar nu o 

Motto: 
Caracterul irevocabil al morții pecetluiește 

noblețea vieții.Teoria racului 

poate vedea la fel de amplu? Ar vreau să se poată desprinde 
de condiția lui de grandios nimic? Ar trebui,dar nu o face. 
Are toate motivele să își dorească sa fie măcar pentru puțin 
altfel, să nu mai poarte după sine toate mizeriile 
pământului, să nu fie ironizat de toți cei ce-l înconjoară. Si 
totuși vrea să rămână exact așa cum e, nimic mai mult și 
poate chiar mai puțin. Probabil că alții ar fi dat toate averile 
împărătești, și-ar fi vândut sufletul diavolului sau din ușa în 
ușa de vrăjitor ar fi umblat pentru a-și vedea dorințele 
realizate. Râvnesc mereu la ceea ce știu că nu vor căpăta 
niciodată. Orice preț ar fi fost cerut, ei l-ar fi acceptat.  

Nu si el. Mic, naiv, ascuns între două pietre ce mai mult 
îl sufocau decât îl apărau. Înzestrat cu nimic altceva decât 
cu dorința de a trăi. Și trage și se zbate și se-ntoarce, și din 
foc și pară, cu toată ființa, reușește. Știe că nu e drept, că nu 
e firesc ca alții să nu aibă parte de această putere 
debordantă, ce nu respectă nicicum legile firii scrise pentru 
restul viețuitoarelor. De ce doar cei de-o entitate cu el sa 
aibă parte de ea? Amar... Amar pentru acei nevinovați, 
închistați în propriile posibilități. 

Cu suspine și rugăminți, a implorat pe Creator, încă de la 
primii pași pe lume, să împărtășească și celorlalți bucuria 
aceasta a trăirii ce lui i-a fost menită si cuvenită odată cu 
pogorârea sa între cei vii. Zi si noapte, nopate si zi, chiar și 
la cumpăna succesiunii, implora. Iar tot ce i se spunea în 
acest timp era: ”Deschide ochii si ascultă-mă!”. 

Întristat și acuzator la adresa propriei ființe, se intreba 
mereu ce ar trebui să înțeleagă și cum să deslușească ce i se 
cerea. Adevărat este că timpul trecut devenea din ce în ce 
mai apăsător, iar el mergea odată cu acesta, crescând, 
evoluând și ieșind din matca previziunilor anterioare, 
depășind cu mult orice așteptări. E sublim și monstruos. 

Acum avea o misiune. Deloc ușor să trăiești inspirând 
același aer cu cei ce vor să-ți ucidă dorința de a-i aduce, tot 
pe ei, amărâții, la un rang cu tine. Și totuși sș vrei. Sș vrei ca 
ei sș te urmeze și să răsară din generțtii vechi altele noi, 

înzestrate, contribuind astfel 
la înnobilarea lumii si 
continuând să spere.  

Grozav se sperie de eșecul 
ce a pătruns în madularele lor. 
Cum de ei nu pot să vadă 
dincolo de linia orizontului și 
se lamentează că acolo se 
termină totul, când acolo, de 
fapt, nu este niciun sfârșit. Nu 
este nici măcar începutul 
sfârșitului. Poate că este doar 
sfârșitul începutului.

De acum stă cu ochii înlăcrimați, ațintiți parcă spre 
fundul pământului, învinuindu-se pentru nereușită. Astfel, 
toți aveau să rămână așa cum le-a fost dat, simpli trecători 
printr-o lume în care el, racul, are datoria să-i resusciteze. 
Dar soarta lor nu avea să fie asta, pentru că el niciodată nu dă 
greș, și dacă-o face, o face pentru un scop prestabilit, pentru 
ca mai apoi să aibă parte de ceva mult mai bun, înlocuind 
greșeala comisă cu armonie. 

Îndată ochii își ridică și o lacrimă din sufletul lui cade pe 
nisip și e luată de mare, amestecându-se parcă cu o vrajă a 
aerului și creează, ce de-acum înainte are să fie licoarea 
lumii intregi, dăruind viață unui puls sacadat al elementelor. 

Așa a început totul. Cu o rază de lună care cobora mai 
vizibil decât oricare alta, luminînd locul unde s-a produs 
contopirea lui cu evoluția lumii. La marginea uscatului, dar 
totuși în apă. Coborând, cum a fost rugat Luceafărul, 
alunecănd pe-o raza sau urcând din străfundul oceanului, la 
suprafața apei apăru un trandafir alb, proclamat de zei, 
monument al sublimului. 

Și atunci a înțeles. A deschis ochii, așa cum i s-a spus si a 
ascultat. A ascultat ce îi spuneau instinctele. S-a cufundat în 
apă și s-a prins ferm, dar delicat de trandafirul universului. 
Atunci și-a împlinit destinul, acela de a fi suflul tuturor. 
Dumnezeu a creat totul și l-a creat pe el pentru a fi 
piedestalul creației. S-a așezat pe cer, creând în jurul său alte 
11 simboluri ale lumii. Așa s-a înfăptuit. Scopul lui, ca toți 
ceilalți să aibă dorința și pasiunea sa de a trăi, a fost realizat. 

Chiar dacă generațiile ce vor urma nu vor mai ști că el a 
fost cel care  le-a dăruit această putere sau vor nega, el nu va 
fi nicidecum dezamăgit. Pentru că peste toate, a ascuns 
odată cu înalțarea sa ca prim astru, semnul dăinuirii eterne, 
semnul nemuririi, al infinitului. Iar singurul foc cu adevărat 
pur, fără imperfecțiuni, al iubirii, îl vor avea doar cei aleși de 
la începutul veacului, racii. 

Mihai Alexandru GOLU
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Cronică de lângă Stână

Twin Peaks de Maltezi

Vă mai amintiţi serialul Twin Peaks? (sper c-aţi 
pus corect accentul!). Şi dacă v-amintiţi, şi dacă nu, 
vi-l amintesc eu. Prin filmul acela umbla o cobe, c-o 
buturugă-n braţe, care mai „proorocea” din când în 

1)când: „It's happening again !”. Şi deodată, pentru 
amplificarea misterului, atmosfera era învăluită de-o 
muzică gravă şi de o ceaţă mai deasă decât cea din 

2)
poezia lui Jebeleanu . Noi, adică Dobre, Teoharie şi 
cu mine, buturugă n-am avut; nici cobe. În schimb, de 
ceaţă n-am dus lipsă. Ne-a însoţit tot drumul de la 
Slobozia până la Maltezi (via Ţăndărei). Despre 
drumul de întoarcere nu vă spun deocamdată, c-or fi 
unii mai slabi de inimă, şi vreau măcar să apucaţi să 
citiţi textul până aproape de final. Dobre a fost cel 
care-a sesizat, la o vreme, că „Parc-am fi în Twin 
Peaks”. Eu speram să fiu măcar pe şosea. Şi să rămân, 
cum-necum, pe dânsa. Şanţurile nu m-au pasionat  
niciodată. 

La Florin, aceeaşi primire călduroasă ca de obicei. 
De data aceasta, şi la propriu. A mai scos de prin 
muzeul său personal (a se citi podul cu vechituri) o 
sobă. Care, culmea! şi funcţiona. Spre norocul nostru, 
combustibilul folosit era lemnul. Ud, uscat, nu 
contează! Lemn să fie. Cu cauciucurile pe post de 
combustibil, Florin experimentase pe alţii, ceea ce ne 
îndurerează, dar ne şi bucură totodată. Cum de ce? Că 
n-am fost noi. Uşor o fi să-ţi explodeze soba-n faţă? 
Acum înţeleg eu de ce Florin pare mereu nepieptănat: 
că-i bufnit de sobă. 

Nici n-am apucat să ne dezobişnuim ochii de ceaţă, 
că Florin ne-a şi aşezat la masă. Între noi fie vorba, 
asta-i o tactică. Doar ce interes avea Florin ca noi să 
putem vedea bine ce mâncăm? Mie, care mă 
străduiesc să par evlavioasă (dar nu-i cazul să mă 
credeţi!) şi ţin post, îmi pregătise special nişte 
ciuperci. Motiv pentru Dobre să-mi explice tehnica 
imunizării organismului la otravă, făcând trimitere la 

3)
autoimunizarea lui Rasputin : „Tu să fii pregătită de 
orice! Azi mănânci o ciupercă otrăvită, mâine două, 
poimâine triplezi doza, şi tot aşa. Când o vrea Florin să 
te otrăvească, sanchi!” Am reţinut ideea. De mâine, 
m-apuc să ingurgitez ciuperci otrăvite. Feriţi-vă! 

Discuţiile au fost plăcute, indiferent dacă s-au 
referit la literatură sau nu. Teoharie, cititorul de 
serviciu, ne-a răsfăţat auzul cu poezii de Radu Stanca. 
În timp ce Florin, futurologul Helis-ului (cum l-a 
numit Dobre), ne-a zdruncinat de-a dreptul 
convingerea că suntem normali. De fapt, în preajma 
lui Florin, normalitatea e o noţiune mai relativă decât 
timpul în teoria lui Einstein. Mai întâi, ne-a spus că el 
a fost Jules Verne. Tocmai când începusem să-l 
credem, s-a răzgândit: „Sau poate el a fost eu”. (Mă 
rog, şi eu am fost Regina Cleopatra, dar nu mă crede 
nimeni. Sau poate ea...) Ca să întărească cele spuse 
mai înainte, ne-a descris cu lux de amănunte viziunea 
lui asupra lumii viitoare, când Pământul va ajunge să 
aibă 80-90 miliarde de locuitori, iar oamenii vor 
circula pe benzi rulante. De fapt, exprimarea a fost 
cam aşa: „Autostrăzile mele arată astfel, etc”. Aţi 
înţeles: pe lângă neuroni şi gărgăuni, Florin mai are-n 
cap şi nişte autostrăzi. Să sperăm că nu află Ministrul 
Transporturilor. Mă rog... Tocmai când lui Florin îi 
luceau ochii mai tare, imaginându-şi benzi 
mergătoare, terestre şi extraterestre, Teoharie i-a tăiat 
elanul, spunându-i că el vedea aceste lucruri pe la 
vârsta de 8 ani. Iar Dobre l-a contrazis vehement, cu 
următorul discurs: „Du-te, domnule, în autostrăzile 
tale! La atâta populaţie, n-or să mai fie nici vehicule, 
nici benzi. O să vină unul să te-nhaţe de ceafă, să te 
arunce fix în locul în care vrei să mergi.” De unde 
deducem că una dintre meseriile care vor fi la mare 
căutare în viitor va fi cea de aruncător de oameni. În 
gura lupului, în... ce s-o nimeri. Să fiu sinceră, mie nu 
mi-a displăcut teoria cu benzile rulante. Abia scap de 
problema parcării. Mare problemă! Până şi fiul meu a 
sesizat. Odată când, după îndelungi străduinţe de-a 
alinia maşina ca la carte, i-am cerut părerea, 
întrebându-l dacă sunt paralelă cu bordura, mi-a 
răspuns fără să stea pe gânduri: „Eşti paralelă cu 
parcarea!” Drept pedeapsă, trei zile a mâncat numai 
pufuleţi. Sper să nu citească cei de la Protecţia 
Copilului. A propos! Protecţia părinţilor de ce nu s-a 
înfiinţat? Ar cam fi cazul, cu aşa odrasle obraznice! 

Florin (gazda noastră, nu fiul meu care, 
întâmplător, poartă acelaşi nume), clocotind de vervă, 
dacă tot nu i-a reuşit să ne sucească minţile cu 
autostrăzile lui futuriste, a încercat cu altă trăznaie. De 
data aceasta, întorcându-se în trecut. Că el e sigur că a 
mai trăit cel puţin în alte trei perioade diferite: o dată în 
Imperiul Roman, o dată în perioada bizantină, o dată 
prin secolul XVIII. Neavând argumente să-l 
contrazicem (că nu i-am fost contemporani în acele 
perioade), i-am propus să scrie o carte care să poarte 
titlul „Cum am devenit Florin Ciocea”. Dobre s-a 
arătat entuziasmat de idee şi de titlu, promiţând că-i 
face rost de sponsorizare pentru a publica o astfel de 
carte. Aştept cu interes s-o citesc, poate aşa aflu şi eu 
cu ce alte personalităţi marcante am avut oroarea să 
stau la masă. Toate în ambalajul Florin. Printre alte 
viziuni SF ale sale, se numără şi cea în care îl vede pe 
Teoharie înconjurat de muze ( a se citi „zuze”). Printre 
cele mai puţin SF, ar fi posibile plimbări ale noastre la 
Istambul, Chişinău sau, ceva mai aproape, la izvorul 
termal de la Târgul de Floci. Florin s-a oferit să ne sape 
groapa (ştiam demult, dar măcar acum a recunoscut) 
în care ar urma să ne scufundăm până la gât în apa la 40 
de grade. Dobre l-a întrebat cu sfială: „Şi după aia, o 
astupi?” Florin ne-a asigurat că nu e cazul să ne 
îngrijorăm, că mai are nevoie de noi, măcar aşa, din 
când în când, când mai vrea să testeze pe noi 
ciupercile de plop pe care le culege cu mâna lui. Ne-
am liniştit! Şi ne rugăm, aşa cum ne-a îndemnat 
Dobre, ca prietenul nostru, cu toate trăznăile lui, să nu 
se schimbe, să rămână cel care e, indiferent cum l-o 
chema sau cine s-ar crede, căci altfel, viaţa noastră ar 
fi mai săracă de-o bucată de suflet (sau de-un roman; 
sau de-un Jules Verne, sau...)

Tot din categoria „Ce viziuni l-au mai bântuit pe 
Florin la stână”, face parte şi ideea lui că oamenii nu 
vor mai fi fiinţe de carne, ci inteligenţe conservate în 
cutiuţe. Par exemple, dacă ţi se face dor de cineva, te 
adresezi la cutiuţa respectivă. Astfel, spun eu, 
versurile melodiei care se cânta odinioară: „Noaptea 
se lasă în mahala/ Şi câinii latră a pustiu/ La o portiţă 
stă cineva/ Şi mă aşteaptă ca să viu” vor fi uşor 
modificate astfel: „Noaptea se lasă pe undeva/ Şi 
câinii latră-n mod perfid/ În cutiuţă stă cineva/ Şi mă 
aşteaptă s-o deschid”. Tăcem mâlc la chestia cu 
inteligenţa (să părem mai inteligenţi decât suntem), cu 
gândul fiecare la cutiuţa ce-l aşteaptă. Dobre se 
revoltă primul, când Florin insistă să ne convingă de 
avantajele acestui tip de ambalaj, va să zică faptul că 
nu vom mai avea senzaţii de niciun fel: nu tu foame, 
nu tu sete, nu tu dureri de cap. „Lasă-mă, dom'le, să mă 
doară capul! Tu nu-nţelegi că eu vreau să mă doară 
capul?!” De fapt, săracul, cred că voia să spună 
altceva (a propos de senzaţii), dar s-a jenat, că tocmai 
se îndrepta spre un loc, către care oamenii (ăştia, din 
vremurile noastre) se mai îndreaptă din când în când, 
să se elibereze de-o anumită presiune. 

Teoharie, siderat până-n măduva oaselor de o 
astfel de discuţie, a încercat să îndrepte conversaţia 
spre o zonă mai pământeană, mai umană. De fapt, mai 
… taurină. „Ce mai face Nicuşor?” (Vă amintiţi, cred, 
de viţeluşii pe care Florin, ca dovadă a expresiei 
dragostei sale nemărginite faţă de noi, i-a numit cu 
prenumele noastre). Răspunsul a fost că face bine, a 
devenit un adevărat taur între timp. Eu n-am îndrăznit 
să întreb dacă Loredana s-a transformat într-o 
veritabilă vacă. Dar ce credeţi, că Florin m-a iertat? 
Mi-a spus cu mândrie că văcarii o alintă Lori (aşa cum 
mă alintă şi Florin pe mine) atunci când o invită 
politicos: „Lori, treci, fă, la muls!” Uh! Văcarul, tot 
văcar!

Gata! Gata cu trăznăile! V-aţi amuzat destul! E 
momentul să devenim serioşi. Teoharie, care 
pregăteşte un eseu, ne-a dat o temă de dezbatere pe 
care, la rândul meu, v-o transfer dumneavoastră. E 
vorba despre despărţire. Ce este despărţirea, cum o 
simţiţi, ce urme, ce răni lasă ea? Nu faceţi trimitere la 

dicţionar! Sufletul omului nu 
poate fi închis în dicţionare. 
Aşa cum nici durerea, cum 
nici iubirea. Teoharie vrea să 
ştie ce simte un om atunci 
când pleacă, atunci când fuge 
departe cu o bucată din tine. 
Despre el, despre cel care fură 
vrem să ştim. Durerea celui 
care rămâne o poate simţi 
acela ce pleacă? Poate el 
conştientiza golul, nimicul, golirea de sine pe care ţi 
le-a „cadorisit” atunci când  a  închis  poarta?  Eu  nu 
i-am dat încă un răspuns. În schimb, întrebarea mi-am 
pus-o şi eu, în felul meu, desigur: 

Mă uit la mine ca la televizor,
alb-negru
văd cum îmi trec oameni prin viaţă,
cum pleacă din mine fără priviri înapoi.
Aşa, dragilor, grăbiţi-vă,
căraţi-vă până la capătul lumii!
Unde mama zmeilor vă duceţi cu toţii
şi cât de departe de inima-aceasta credeţi c-o         

s-ajungeţi?

Aveţi grijă să nu vă uitaţi pălăria,
mănuşile, năravurile, umbrela...
şi neapărat puneţi-vă două fulare la gât!
Înfofoliţilor!
Înzorzonaţilor!
Dacă tot plecaţi, plecaţi mai repede, mai credibil, 

mai... ireversibil!
Rupeţi mai hotărât cu cleştele înroşit
ceea ce vi se cuvine,
luaţi-vă colţul vostru de inimă!
Închideţi poarta! 
Trântiţi-o tare, cu zgomot, cu aplomb.
Dacă tot plecaţi, faceţi-o măcar temeinic şi 

definitiv,
nu-mi lăsaţi regrete siropoase, doruri, promisiuni
de revedere la sfântu-aşteaptă,
luaţi-vă mărunţişul de viaţă prin buzunare şi 

duceţi-vă învârtindu-vă!

Ce-aveţi? De ce şovăiţi?
Hai mai repede, e ora stingerii
sentimentelor second-hand
Cine are nevoie de jumătăţile voastre de iubire,
de jumătăţile voastre de trădare?
Valea, când zic!

Eu mai rămân în acest noiembrie incomod
să vă număr paşii apăsaţi pe inimă.
Să nu-mi scrieţi!
Toate cuvintele omenirii nu fac nici cât
o singură plecare...
Tot aşa am plecat şi noi de la stână, dar numai puţin. 

Twin Peaks reloaded. Dar mult mai în ceaţă. Şi noapte, 
pe deasupra. Pe drumul aproape pustiu, vedeam 
venind spre mine valuri-valuri de fum, marcajul era, 
pe alocuri, inexistent sau invizibil, Tudor Gheorghe 
declara din boxe, pe acorduri ruseşti: „Te-am iubit, 
Ludmila”, iar eu eram precum timonierul unei corăbii 
în derivă ce tocmai s-a rătăcit de nava-amiral. Ştii, 
Nicu, acum mi-a venit ideea: cred că aşa se simte cel 
care pleacă, aşa cum eram noi pe drumul acela de fum, 
călătorind prin noapte ca printr-o lume ireală, corabie 
în derivă, desprinsă de corabia-amiral, la îndemâna 
orişicărui val, îndreptându-se spre cine-ştie-care ţărm. 
Doar că noi eram împreună, reuşind, astfel, s-o ducem 
la mal. 

Până la urmă, nici nu contează aceia care-ţi pleacă. 
Ci doar aceia care-ţi rămân. Fie şi numai în suflet. 

Să nu-mi scrieţi! Să-mi fiţi!
Slobozia, 19/ 20 noiembrie 2011

1) It's happening again (En) – Se întâmplă din nou
2) „Corul copiilor ucişi” (Eugen Jebeleanu)
3) Una dintre legendele despre Rasputin susţine că, atunci când acesta a 

fost otrăvit cu cianură de potasiu, într-o doză suficientă să omoare şase 
oameni, acesta nu ar fi fost vătămat în niciun fel, datorită obiceiului său de a 
ingera zilnic doze mici din diferite otrăvuri. 
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Deosebit de prolific, Iordan Datcu, după ce, înainte cu un 
an, ne bucura publicând Miscellanea ethnologica, o mare 
colecţie de cronici şi articole de etnologie, însumând peste 570 
de pagini, recent iese în lume cu Pagini de istorie literară 
(RCR Editorial, Bucureşti, 2011, 560 p.), volum la fel de masiv, 
dedicat literaturii culte în slujba căreia a lucrat cu credinţă, 
statornicie şi seriozitate vreme de peste 50 de ani, cu începere 
din 1956, când debutează în Tânărul scriitor.

Materialele care alcătuiesc volumul de cronici, articole şi 
recenzii apar în diferite periodice din oraşe importante ale ţării, 
de prin 1964 până azi: Gazeta literară, Orizont, Steaua, 
România literară, Literatorul, Transilvania, Adevărul literar şi 
artistic, Luceafărul, Saeculum, Caiete critice etc.

Dacă parcurgem cartea, fie şi numai răsfoind-o, observăm 
că autorul ne trece pe sub priviri un vast tablou al zbaterilor, 
preocupărilor, orientărilor, impedimentelor, eforturilor şi 
realizărilor literaturii noastre din ultima jumătate de secol. 
Astfel, poeţi, prozatori şi critici literari, editori şi edituri, reviste 
şi redactori, colecţii editoriale, memorii şi corespondenţe, 
instrumente de lucru - dicţionare, bibliografii, enciclopedii; 
succese răsunătoare, victorii, drame, sacrificii şi înfrângeri în 
câmpul larg al limbii române se nasc şi cresc sub ochii 
cititorului dornic de cunoaştere.

După natura şi specificul textelor care o compun, cartea 
este structurată în două secţiuni.

Prima secţiune: Cronici, articole, recenzii, p.7-508, este 
alcătuită din 133 de piese distincte, cu un conţinut extrem de 
variat. Din acestea, 32 au fost scrise şi publicate în 25 de ani, 
1964-1989, iar celelalte 101, în 20 de ani, 1990 - 2010, acestea 
din urmă constituie rodul noii situaţii din ţară, când libertatea 
de exprimare nu se mai loveşte de îngrădiri.

Textele cărţii sunt scrise într-un veritabil stil ştiinţific, 
sobru, lipsit de ornamente, firesc prin care se ţinteşte şi se 
reuşeşte să se comunice informaţiile generale şi specifice 
necesare pentru înţelegerea corectă o problematicii temei 
tratate. Totul este cercetat, explicat şi redat prin raportare la 
condiţiile socioculturale ale momentului istoric în care se naşte 
şi se manifestă produsul cu valoare spirituală, cartea, precum 
şi la cele care ţin de personalitatea creatorului în discuţie - 
pregătire, orientare, temperament, atitudine, întrunite în 
caracter.

Scriind, autorul realizează prezentări de bun gust, corecte şi 
echilibrate. El nu încarcă pe nimeni cu laude, cum se 
obişnuieşte de unii, nici nu loveşte pe nimeni, ci prezintă pe 
fiecare creator după meritele reale care au acoperire vizibilă în 
activitatea personală şi în lucrările supuse discuţiei.

Prin conţinutul, orientarea, atitudinea şi viziunea din 
materialele cărţii de faţă, Iordan Datcu se vădeşte a răspunde 
întru totul menirii cerute unui istoric literar.Aşa stând lucrurile, 
este firească şi adevărată observaţia că acest autor nu studiază, 
nu analizează şi nu apreciază opera literară imediat după 
apariţie pentru a-i evidenţia originalitatea, valoarea şi a arăta 
eventualele ei scăderi, fiind ca un pedagog pentru scriitori, ci el 
acordă atenţie sporită cărţilor de factură culturală, ca cele 
enumerate  mai sus, aflate în legătură directă sau în imediată 
apropiere de naşterea şi existenţa socială a operei literare.De 
aceea nu ne miră faptul că nu discută niciuna dintre cărţile lui 
Nichita Stănescu, de pildă, care ies una după alta în deceniile al 
şaptelea şi al optulea din secolul trecut. De asemenea, Marin 
Preda este prezent în carte numai cu o informaţie, ce-i drept, 
foarte interesantă, despre plăcerea marelui prozator de a asculta 
muzică de toate genurile şi cu observaţia, susţinută de exemple, 
că romancierul aprecia folclorul şi l-a utilizat în cărţile sale, mai 
ales în Moromeţii.

Pentru eventualii noştri cititori, precizăm că observaţia de 
mai sus nu indică un neajuns al cărţii lui Iordan Datcu, ci 
constituie un argument în favoarea ideii că dânsul este, aici, un 
istoric literar veritabil.

***

În 1940 aveam 8 ani. Nu ştiam încă nici să citesc şi nici să 
scriu. Abia în septembrie am intrat în clasa întâi odată cu copiii 
născuţi în 1933. Cu toate acestea am cunoscut şi simţit 
atmosfera încărcată de teamă , nesiguranţă şi întrebări lipsite de 
răspunsuri,  care  teroriza oamenii în vara şi toamna acelui 
blestemat an. Satul meu, din mijlocul Transilvaniei, acuma se 
afla în marginea ţării, căci noua frontieră româno-maghiară 
trecea pe la marginea lui. Tata a fost chemat la regimentul său, 
transferat din Cluj tocmai la Craiova. În iulie 1941 a văzut 
dezastrul de la Ţiganca...

După un război lung şi nimicitor, urmat de o pace care dicta 
destinul tragic al nostru pe o durată imposibil de prevăzut, 
lumea, bucuroasă că a scăpat cu zile, s-a pus pe lucru...

Tata, care era lucrător CFR, într-o zi mi-a spus cam în 
şoaptă că ăştia şi ruşii bat satele să-i găsească pe basarabenii 
refugiaţi şi să-i ducă acasă cu forţa, după obiceiul sovietic...

La şcoală a apărut o nouă hartă a ţării, ciuntită. Eu o ştiam şi 
pe cea veche, după care învăţasem geografia Patriei în clasa a 
IV-a, anul şcolar 1943-1944, încheiat fără serbare şcolară la 
începutul lunii aprilie, căci venea frontul...

Toată lumea se temea... Anumite cuvinte deveniseră tabu, 
de exmplu Basarabia, care parcă se scufundase în neant. În 

PAGINI DE ISTORIE LITERARÃIORDAN  DATCU, 

orele de istorie nu se pronuţa acest substantiv propriu, ci, pur şi 
simplu, se constata rece că în 1812, în urma păcii de la 
Bucureşti, teritoriul dintre Prut şi Nistru a intrat în componenţa 
imperiului ţarist şi în 1940 s-a reîntors în administraţia URSS. 
Atâta şi nimic mai mult...

Prin 1949, fiind elev la Cluj, am văzut stema Uniunii 
Sovietice. Pe ea se afla scrisă lozinca (cuvânt învechit azi) 
marxistă - Proletari din toate ţările uniţi-vă! Când am 
descoperit-o scrisă şi în româneşte, dar cu alfabetul rusesc, m-
am lămurit pe deplin cine sunt locuitorii Basarabiei şi ce limbă 
vorbesc ei.

***

După această digresiune lungă, pentru care îmi cer scuze 
celor grăbiţi, ne întoarcem la cartea domnului Iordan Datcu, 
având bucuria că ea conţine şi câteva materiale interesante 
privitoare la presa literară şi culturală, la cărţi şi personalităţi 
creatoare de cultură şi literatură din această provincie 
răsăriteană a limbii române.

Periodicele Viaţa Basarabiei (p.151-157) şi Pagini 
basarabene (p.141-147) îşi propun şi reuşesc, mai mult sau mai 
puţin, să contribuie la cunoaşterea realităţilor basarabene: 
istoria cea adevărată a provinciei, cultura şi literatura ei etc. În 
condiţiile concrete ale momentului istoric al apariţiei şi 
desfăşurării activităţii, fiecare a trebuit să lupte mereu pentru a 
exista, să facă faţă unor adversari puternici, inclusiv celor de la 
Moscova care scoteau periodicul Basarabia roşie,  finanţat şi 
dirijat de sovietici.

Revista Viaţa Basarabiei,  cu titlul dat, probabil, după al 
celebrei, în epocă, Viaţa românească,  a fost un periodic lunar, 
scos de Pan Hallipa, cu obiectivul principal de a sprijini 
adaptarea provinciei la noua ei situaţie de după Marea Unire din 
1918. A apărut la Chişinău din ianuarie 1932 ca organ al 
Societăţii Cuvânt moldovenesc.După invazia rusească din 1940 
şi cea de a doua răpire a Basarabiei, redacţia se mută la 
Bucureşti, unde revista apare din 1941 până la numărul triplu 5-
7, mai-iulie 1944.

Pe secţiuni de creaţie, reţinem câteva nume de colaboratori: 
poezie - Ion Buzdugan, Vladimir Cavarnali, Nicolae Costenco, 
Magda Isanos, Bogdan Istru; proză - Gheorghe V. Madan, 
Mihai Bârcă, Petre Cazacu, Nicolae Costenco; critică şi 
publicistică literară - Boris Baidan, Ştefan Ciobanu, Pan 
Hallipa, Vasile Harea, C. Stere, Petre V. Ştefănucă; etnografie - 
Petre V. Ştefănucă, Gheorghe V. Madan, Valeriu Ciobanu. 

Pe scurt, revista " a exprimat idealurile culturale şi 
naţionale ale Basarabiei [...] a reflectat potenţele creatoare ale 
Basarabiei la un moment dat, a creat o temeinică mişcare 
culturală, posibilităţi de afirmare pentru mulţi scriitori tineri 
(inclusiv o editură), a devenit o reputată revistă de cultură 
românească.(p.156). 

Câte sacrificii au trebuit pentru împlinirea menirii?
"Pan Hallipa a fost surghiunit în Siberia, de unde totuşi a 

scăpat cu viaţă şi a murit la Bucureşti în 1979; N. Costenco a 
fost supus la represalii în timpul războiului; Gh. Rusu a fost 
deportat în Siberia, de unde nu s-a întors; Mihai Curicheru a 
fost arestat şi a murit în 1943; Boris Baidan a fost supus şi el la 
represalii şi a zăcut în lagăre siberiene;Em. Gane s-a aflat, 
după război, până în 1955, pe insula Sahalin; P.V. Ştefănucă, 
condamnat la moarte se sfârşeşte într-un lagăr din regiunea 
Kuibîşev."(p. 157).

Pagini basarabene,revistă de literatură şi de cultură 
generală, a avut o existenţă scurtă, doar 12 numere în anul 1936. 
A fost editată de I. T. Boga, director, şi de George Dorul 
Dumitrescu, redactor, ambii profesori la Liceul militar din 
Chişinău, unde apare şi revista.

Fiind conştienţi de condiţiile grele în care  trebuie să lupte 
pentru a exista, editorii n-au venit cu un program vast pe termen 
lung. În articolul Cuvânt de drum din primul număr se afirmă că 
orientarea principală a periodicului este să exprime limpede 
"credinţa nestrămutată în frumuseţea de gând şi sentimente 
româneşti."(p.142). La apariţie, revista este primită cu bucurie 
şi laude. M. Sadoveanu, în Însemnări ieşene observă că 
"Revista are o bună şi curată înfăţişare, suntem bucuroşi s-o 
recomandăm cititorilor." (p.146). În Vremea (febr. 1936), M. 
Eliade scria : "A apărut al doilea număr din această 
miraculoasă revistă de cultură. Miraculoasă, prin numărul 
mare de colaboratori şi prin excelentele condiţii grafice în care 
se tipăreşte." Revista literară Bugeacul, din Bolgrad afirmă că  
" Pagini basarabene, an. I, nr. 1, Chişinău, este cea mai vastă şi 
mai valoroasă din Basarabia. (p.146).

Revista în discuţie se preocupă în primul rând de realităţile 
basarabene: istorie, cultură, literatură. În paginile ei se publică 
proză, publicistică şi versuri, însă periodicul nu are un critic 
literar. Colaborează scriitori basarabeni şi din alte părţi ale ţării, 
învingând provincialismul îngust şi sentimentul păgubos al 
ptriotismului local care se manifesta în epocă la alte publicaţii. 
Reţinem câteva nume: proză - B. Iordan, Leon Donici, Titus 
Hotnog, Gib I. Mihăiescu, Laurenţiu Fulga, Lucia Demetrius, 
Anton Holban, Al. O. Teodoreanu, Carol Ardeleanu; versuri - 
Matei Alexandrescu, Tina Arbore, Gh. Banu, Dem. 
Basarabeanu, Vlaicu Bârna, Radu Boureanu, Ion Buzdugan, 
Vladimir Cavarnali, N. F. Costenco, Magda Isanos, B. Istru, G. 

Meniuc, I. Minulescu, Narcise Negrescu, I. Pillat; pagini de 
publicistică - Em. Bucuţa, Petre V. Ştefănucă, E. Lovinescu, D. 
Ţintea, Cezar Petrescu, Anton Balotă, Tatiana Găluşcă, E. 
Gane, C. Săteanu.

Concluzia lui Iordan Datcu este că "Peginile basarabene" 
au însemnat o dată memorabilă în istoria presei literare 
basarabene, a celei româneşti în genere." (p.147).

Modul, în care Iordan Datcu prezintă câteva cărţi şi autori 
basarabeni mai vechi sau mai noi, merită de asemenea atenţia 
noastră.

Ştefan Ciobanu, Cultura românească în Basarabia sub 
stăpânirea rusească (p. 168-170) constituie un studiu 
important care apare la Chişinău în 1923 şi este reeditat abia 
după 70 de ani, în 1993 tot acolo. O trăsătură de bază a acestui 
studiu este caracterul lui polemic şi bine documentat. Autorul 
combate ideile antiromâneşti ale ruşilor şi ale celor aserviţi 
puterii ruseşti, evidenţiind prin date documentare concrete 
relele şi nenorocirile aduse de ocupaţia rusească locuitorilor 
Basarabiei. Ediţia din din 1993 s-a tipărit în 50.000 de 
exemplare având rolul de a dezvălui oamenilor adevărul despre 
istoria Basarabiei în vremea ocupaţiei ruseşti din perioada 
1812-1918.

Nicolae Corlăteanu în Răspântii (p. 239-240) prezintă 
destinul său şi al generaţiei sale, al patruzeciştilor, născuţi şi 
formaţi în ţara întregită şi apoi constrânşi de blestematul an 
1940 să trăiască vreme de 50 de ani sub îngrozitoarea ocupaţie 
ruso-bolşevică. Autorul vrea doar atât: să contribuie la 
cunoaşterea mai bună a acestei generaţii, a condiţiilor istorice în 
care a evoluat. "Nouă basarabenilor şi bucovinenilor mai în 
vârstă, ni s-au scos şi urmează să ni se mai scoată ochii mereu, 
demonstrându-ni-se în fel şi chip carenţele. Ne dăm seama că 
împrejurările istorice ne-au făcut să fim, poate, departe de ceea 
ce ar fi trebuit să fim.   Nu totdeauna e vina noastră că ne aflăm 
unde suntem." (p. 240).

După 1990 în Basarabia, în cadrul unei vaste resurecţii 
culturale, are loc un proces de restituire a valorilor clasice 
uitate, ciuntite, falsificate în anii ocupaţiei sovietice. Se tipăresc 
volume din V. Alecsandri, Al. Russo, T. Maiorescu, Al. Vlahuţă, 
Petre V. Ştefănucă, Alexei Mateevici, C. Stere şi mulţi alţii.

În cronica Alexei Mateevici, "Opere", Iordan Datcu observă 
că  "Studiul introductiv, semnat de Efim Levit şi Sava Pânzaru, 
îl prezintă pe Mateevici în întreita sa postură: poet, cărturar şi 
profet al Basarabiei. Este cea mai amplă şi mai adâncită 
examinare, din câte s-au scris până acum, a personalităţii 
polivalente a lui Mateevici [...] şi în mod sigur cea mai bună 
ediţie de până acum din opera autorului poezieiLimba 
noastră."(p. 175). 

Încheiem prezentarea acestei cronici cu un citat cam lung, 
dar necesar. "Opera lui Mateevici este a unui scriitor român. 
Foarte conştienţi de această realitate, autorii ediţiei şi ai 
studiului introductiv o examinează din această perspectivă, 
punând capăt atâtor aprecieri mutilante ale unei epoci nu prea 
îndepărtate. Este de altfel destul de semnificativ faptul că au 
aşezat pe pagina liminară a cărţii această convingere , 
exprimată de poet în anul 1917, în primul congres al 
învăţătorilor moldoveni din Basarabia, prilej cu care şi-a citit 
capodopera sa Limba noastră:< Trbuie să ştim că suntem 
români, strănepoţi de-ai romanilor şi fraţi cu italienii, 
francezii, spaniolii şi portughezii. Aceasta trebuie să le-o 
spunem copiilor şi tuturor celor neluminaţi. Să-i luminăm pe 
toţi cu lumina dreaptă.>"(p. 176).

În articolul O ediţie C. Stere la Chişinău (p. 148-150), 
Iordan Datcu  apreciază strădania lui Vasile Badiu care oferă 
cititorilor o ediţie în cinci volume din opera lui C. Stere, 
conţinând romanul În preajma revoluţiei, nuvela  În voia 
valurilor(Icoane din Siberia) şi ultimul volum În viaţă, în 
literatură... adună scrieri estetice, eseuri, evocări, studii 
juridice şi filozofice, cronici politice şi articole pe teme istorice. 
La finele fiecărui volum se dă un bogat set de cronici despre 
cărţile lui C. Stere, semnate de Perpessicius, Pompiliu 
Constantinescu, Şerban Cioculescu, G. Călinescu, Mihai 
Ralea, Pan Hallipa, Vl. Cavarnali, Alexandru Donos etc.

Apreciind activitatea de editor a lui Vasile Badiu, care a scos 
şi o ediţie selectivă din creaţia lui Gh. V. Madan, Iordan Datcu 
precizează că ediţia în cinci volume Scrieri din opera lui C. 
Stere nu este una critică, "ci una de contact, cu meritele şi 
scăderile ei, meritul principal fiind acela de a readuce în 
atenţie o operă semnificativă şi un scriitor şi un patriot care a 
însemnat mult pentru Basarabia."(p. 149). În continuare, 
autorul, folosindu-se de exemple extrase din ediţia în discuţie, 
comentează o seamă de greşeli care scad valoarea reală a 
cărţilor şi îngreunează sau chiar denaturează înţelesul firesc al 
textelor. El insistă asupra acestui aspect pentru ca greşelile 
comise să fie cunoscute şi evitate în viitor.

***

A doua secţiune  a cărţii: Ducumente literare,p. 509-534, e 
formată din şase materiale conţinând: scrisori (Scrisorile lui 
Panait Istrati către Cezar Petrescu, p. 509 - 516); discursuri 
(Arghezi şi Călinescu la Academia Română, p. 517 - 522); 
autobiografii (O autobiografie a lui Aron Cotruş, p. 523 - 525); 
mărturii (Matilda Cugler-Poni depune mărturie, p.526 - 528);  
Mihail Sadoveanu, "Când am început a fi cercat de febra 
scrisului, p. 531 - 534) ale câtorva condeie de seamă din 
perioada interbelică, prin care facem cunoştinţă cu atmosfera 
acelor ani şi aflăm câte ceva despre viaţa şi creaţia scriitorilor 
respectivi.

Augustin Mocanu
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Atât de mult este mediatizată apocalipsa, 
atât de mult discutăm despre ea, încât eu 
personal m-am imunizat, emoţional vorbind. 
Îmi puteţi povesti despre păianjenii cântători 
din jungla amazoniană sau puricii curcubeu 
din chica ciobanilor mioritici şi poate voi 
lăcrima gândindu-mă la precaritatea 
existenţei fiinţelor de orice fel.

A fost 11.11.11, va fi 11.11.111 sau altă 
combinaţie “magică”, dar “sfârşitul lumii “ o 
să-l trăim fiecare cândva, fiind, cum se spune, 
o experienţă individuală. Extincţia colectivă 
este altceva şi atunci probabil că va fi opera 
noastră, adică lucru manual, eficient şi 
diabolic.

Aşa, afirm răspicat: “apocalipsa se va 
întâmpla ieri” şi nu ştiu dacă mă puteţi 
contrazice.

F.M.CIOCEA
15.11.2011

APOCALIPSA 

SE VA ÎNTÂMPLA IERI
 Știu un loc unde putem merge... Timpul e 

lung, dar drumul e scurt precum spicul de iarbă pe 
care calci acum. Vezi cum se șerpuiește în 
distanță calea bătută de atâția alții înaintea 
noastră? Pământul e tasat de ploi și totuși crapă 
sub greutatea tălpilor.. Întrevăd platoul deschis 
dincolo de perdeaua verde... Tragem cu nesaț 
aerul dulce ce ne înțeapă buzele precum o albină 
rătăcită și refuzăm să-l eliberăm. Platoul e plin de 
ciuperci.. Te-am adus aici să îți alegi otrava sau 
hrana...

În jurul nostru, stând tolăniți pe iarba 
dulceagă, se înghesuie natura să foșnească 
precipitată.. În dreapta se aștern doborâți maci 
bătuți în cuie, în stânga un pat de ciuperci. În față 
avem iarba din care am venit iar în spate.. Te-ai 
uitat în spate? Nu vrei asta încă... 

Ia spune Alis, pe care o alegi dintre ciupercile 
tărcate și cele maronii? Nu-ți plac bilele albe de 
pe acoperișul primelor.. Ne înfruptăm cu nesaț și 
adormim privind cerul purpuriu...

M-ai adus tu aici? Printre culori turbate și 
sunete ciudate.. În păr simt liliecii cum flutură și 
mi se cuibăresc pe pleoape. Un pom precum un 
colos se înalță în fața noastră, mâinile-i 
noduroase întinzându-se până la tălpile-mi goale. 
La poalele lui stau ciuperci scăldate în seva 
lăptoasă.. Cum am ajuns aici? Iarba am pierdut-o 
pe undeva, pe drum, iar în loc de orizont văd doar 
ciuperci. Mai mănâncă una...

 E cutremur și tremuri și ai ochii plânși.. 
Tronezi pe ramuri precum o regină impură. Pe 
puze ți s-a cuibărit seva..    Mănâncă o ciupercă să 
te culce...

Universul pare pictat cu un râu de culoare 
vâscoasă.. O explozie de nuanțe revărsate peste 
fiecare particulă ce-l populează. Pot smulge 
pigmentul de pe frunze și ți-l pot mânji pe buze. 
Acum ești verde, nu se mai șterge. Dacă alerg 
printre ciuperci oare mă scufund în acuarelă? Să 
mă adăpostesc sub acoperișul lor, înecându-mă 
de culoare.. Gustă din cele mov...

Am devenit maci bătuți în cuie. Ești toată 
sângerie.. Numai neantul ochilor îți lucește haotic 
când îți spun Alis.. Dacă îmi mișc petala puțin 
poate ajung la ciuperca 'ceea maronie..
   Nu te uita în jos.. Ah, de ce ai făcut-o..? acum ai 
vădit abisul. Până să-l recunoști nici nu exista.. 
Vezi acolo jos, pe stâncă? E lanul de iarbă.. Oare 
cum am zburat până aici, unde soarele se cască 
infinit de negru ? Mai ia o gură , Alis.. Cum adică 
ci...

Alis
Îmi vâjâie timpanul infernal... Îți simt picătura 

de transpirație ce-ți cade de pe frunte până în 
vertebrele cerebelului. Respiri ca o turbină. 
Soarele mă arde cumplit în lentoarea-i de tăciune 
și luna e de muștar... Cine ești?... Cine sunt? 
Ciupercile astea or fi de mâncat? Rupe o bucată 
cât un ochi.. Cum ziceai că te cheamă?...

Plantele astea au fost injectate cu steroizi... Se 
înalță către cer de parcă s-ar ruga. Gângăniile 
zbiară precum avioanele... Uite sus... Pe tronul de 
ciupercă, vezi omida de cobalt care fumează din 
narghilea? Fumul alb se încolăcește precum o 
tenie în jurul ei... Stai... Am mai fost aici? Totul 
pare atât de familiar.. Până și pisica rânjește dintre 
bulele de fum la situația noastră.. Parcă am citit 
mai demult despre locul acesta.. Nea omidă zice 
să mâncăm din ciuperca tărcată... Credeam că e 
otrăvitoare...

Țara minunilor!... Cum adică glumesc pe 
seama ta? Dar ce...? Stai... tu ești Alis... Și... Ah, 
acum știu un loc unde putem merge...
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Ne-a părăsit un prieten.

Dumnezeu să îl odihnească în pace !


