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Prin titlu am vrut sã
fac trimitere directã -
lucrurile nu mai suportã
amânare ! - la
„Argumentul” scris de
dl. Ion Filipciuc la
antologia „L’agnelle

voyante - Mioara nãzdrãvanã” apãrutã  acum un an
sub egida Centrului judeþean pentru conservarea ºi
promovarea culturii tradiþionale Vrancea. Cartea
cuprinde textul baladei „Mioriþa” în limba românã ºi
tãlmãcirea lui în latinã, italianã, spaniolã, portughezã,
francezã, englezã, germanã, polonezã, cehã, slovenã,
maghiarã, finlandezã, letonã, greacã, bulgarã ºi
esperanto.

Condiþiile grafice de excepþie împreunã cu imaginile
fotografice reprezentând peisaje ºi scene pastorale,
locuinþe ºi inventar gospodãresc, mobilier ºi obiecte
de cult, mãºti ºi instrumente de cântat, demonstreazã
grija cu care vrâncenii cultivã o legendã datând de
peste un secol ºi jumãtate : balada  „Mioriþa”,
capodopera literaturii populare româneºti, s-a nãscut
în acest spaþiu folcloric ºi etnografic.

Când am primit volumul ca dar de preþ însoþind
placheta omagialã „Alecu Russo” ºi titlul „Cavaler al
Ordinului Mioriþa”, m-am gândit, privind chipurile
însorite de sãrbãtoare ale oamenilor din Soveja ºi
Negrileºti, cã este momentul sã le mulþumesc pentru
credinþa lor atât de vie care ºi în zilele noastre
alimenteazã cu sensibilitate ºi har fenomenul mioritic.

Le-am lãsat ºi eu în dar un cal troian: cartea „Vasile
Alecsandri ºi cazul Mioriþa - o anchetã literarã”, apãrutã
cu câteva luni înainte. Intelectualii care o vor fi citit
au gãsit în ea oastea disciplinatã a unei demonstraþii
ample ºi necruþãtoare : miturile ºi legendele legate de
„Mioriþa” trebuiau aºezate pe noi temeiuri de
cunoaºtere, pornind chiar cu începutul; Alecu Russo
nu a cules balada „Mioriþa” în timpul recluziunii de la
Schitul Soveja din martie-aprilie 1846; balada este o
creaþie a prietenului sãu Vasile Alecsandri.

I-am trimis ºi dlui Filipciuc cartea mea, iar Domnia
sa mi-a oferit volumele „Mioriþa ºi alte semne poetice”
ºi „Mioriþa –printre munþii ce se bat în capete”. Ca
unul care a învãþat în peste 15 ani de studiu neîntrerupt
ce înseamnã sã cercetezi fenomenul mioritic în toate
dimensiunile sale, le-am acordat toatã atenþia.

Vorbind pe scurt, consider cã teoria pe care eu o
susþin ºi teoria dlui Filipciuc aºa cum este prezentatã
ºi în „Argument”, sunt teorii concurente; este validã
aceea dintre ele care reuºeºte sã explice cu argumente
specifice obiectului cercetat, situaþiile încã neclare, ºi
care, nu în ultimul rând, sã reabiliteze aceastã creaþie
în ochii ºi mintea românilor. Nu e un secret pentru
nimeni un adevãr dureros: familia semanticã a
„Mioriþei” a cãzut în deriziune publicã în mass-media
internã, iar în exterior reprezentanþii noºtri diplomatici
se simt neajutoraþi atunci când sunt rugaþi de strãinii
care au citit balada sã explice omorul fratricid.

În categoria „situaþii neclare” includ: locul culegerii
baladei - Soveja sau Ceahlãu; raportul dintre aºa-zisa
variantã Alecsandri ºi variantele orale ale baladei; relaþia
balada „Mioriþa” - colinda pãcurarilor; care este tipul
de cercetare adecvat obiectului º.a.

În „Argumentul” sãu, dl. Ion Filipciuc prezintã
informaþiile contradictorii oferite de Alecsandri
referitoare la contextul culegerii baladei ºi conchide

Alexandru Bulandra

Ce a cules Alecu Russo la Soveja
sau Contra “Argument” la

“Mioara nãzdrãvanã”
cã adevãrul l-a luat cu sine în mormânt Alecu Russo.
La rândul meu, am demonstrat cã, dincolo de
mormânt, prin scrierile sale, Russo contestã ambele
declaraþii ale amicului sãu: „Mioriþa” nu a fost
descoperitã nici la Soveja, nici pe muntele Ceahlãu; ea
nu a fost descoperitã nicãieri, fiind o creaþie a poetului
moldovean realizatã dupã metoda descrisã în scrisoarea
cãtre Ubicini de la 1857, la fel ca alte „legende
necunoscute”- „Pãunaºul codrilor”, „Mihu Copilu” ºi
„Codreanu” .

Întrebare: Atunci, ce a cules Russo în Vrancea?
Rãspuns: „Mai multe balade”, cum spune Alecsandri

în douã rânduri , sau, cum scrie Russo însuºi în
jurnalul recluziunii sale, „cântece olteneºti”. Am
identificat baladele „Corbea”, „Joi de dimineaþã”,
„Toma Alimoº”, pe care poetul editor nu le cuprinde
în culegerea sa moldoveneascã, ele fiind balade
munteneºti. Cercetãrile folcloristului vrâncean Ion
Diaconu confirmã prezenþa lor în repertoriul lãutarilor
de aici.

Despre jurnal – din care Russo i-a dat paginile cu
aceste texte de baladã - Alecsandri spune cã l-a gãsit
în cufãrul cu manuscrise descoperit dupã moartea
nefericitului sãu prieten.  Se hotãrãºte sã-l publice ºi,
ca o consecinþã, se vede nevoit sã schimbe locul ºi
data aºa-zisei culegeri a „Mioriþei”, întrucât ºtia cã
textul jurnalului nu confirmã afirmaþia – singura dealtfel
– prin care spunea cã „Mioriþa” a fost auzitã ºi notatã
de Russo la Soveja. De paginile lipsã din jurnal ºtia
numai el ºi Russo, cu acordul cãruia s-a realizat întreaga
conspiraþie.

Într-o secþiune separatã a cãrþii mele, intitulatã
„Reconstituire – cum a scris Alecsandri „Mioriþa”, iau
fiecare vers al baladei ºi îi refac matca geneticã. În
câteva cuvinte, iatã cum au stat lucrurile: când a
conceput poema „Mioriþa”, între anii 1846-1850,
Alecsandri era scriitor deplin – prozator, autor
dramatic, poet naþional ºi popular recunoscut în toate
þãrile române, cu deosebire în Ardeal. El avea în
portofoliu baladele aduse de Russo de la Soveja,
colindele, baladele ºi alte cântece populare primite din
Transilvania în urma anunþului reprodus ºi de „Gazeta
Transilvaniei” în 1844. Pe structura epicã a colindei
pãcurarilor, introduce personajul „mioara nãzdrãvanã”
– pe care, ca oaie vorbitoare, o gãsise într-o altã colindã
ardeleanã, - folosind schemele compoziþionale ºi
modelul personajului „corbul mesager” din balada
„Gruia lui Novac”; episodul „mãicuþa bãtrânã” este
luat din balada „Joi de dimineaþã”, iar „nunta mioriticã”
beneficiazã de sugestiile din baladele „Corbea” ºi
„Fratele ºi sora”. Dintr-o variantã a baladei „Toma
Alimoº” preia modul de aºezare a fluierelor la mormânt.

Teoria pe care am construit-o distinge foarte net
între textul cult, conceput de un mare poet naþional ºi
popular, pe de o parte, ºi variantele sale orale, de
cealaltã parte. ªi din acest punct de vedere mã despart
de domnul Filipciuc: domnia sa noteazã sub textul lui
Alecsandri, „cules de Alecu Russo, martie 1846 în
Soveja, Vrancea.” Acesta este creat de Alecsandri; mai
mult : nu el a circulat în oralitatea genului, ci un model
de variantã oralã apãrut în mediul transilvan, unde 48
de exemplare din volumaºul cu balade de la 1852
intraserã prin medierea Hurmuzachilor. Aici, textul scris
de Alecsandri s-a întâlnit cu colinda pãcurarilor, sub
presiunea cãreia – prin contaminare - personajele sunt
re-denumite ”veri primari” ºi „strãinel”. Varianta la care

mã refer a fost publicatã în revista „Albina”, Viena,
4.I.1867. Cea mai radicalã modificare o reprezintã
excluderea din textul oral a „nunþii mioritice”.
Adecvarea la etnografia pastoralã reprezintã o altã
preocupare a ardelenilor care, din respect pentru
marele poet patriot Alecsandri ºi minunata poemã scrisã
de el pornind de la o colindã a lor, au pregãtit-o cu cea
mai mare grijã pentru a putea fi acceptatã în circuitul
naþional al genului care nu ducea lipsã de balade depline
ce impresionau imaginarul colectiv al românilor.

În acest fel, ºi urmând traseul Transilvania – Banat
–Oltenia - Muntenia, varianta oralã model ajunge ºi în
Vrancea. Evenimentul s-a petrecut pe la 1870, dacã
ultima atestare a acestui prim circuit oral naþional al
baladei „Mioriþa” o reprezintã comuna Coseºti, r.
Vaslui, reg. Iaºi, data 1876. Variantele tradiþionale,
constituind „fondul autentic local”, culese de Ion
Diaconu, cuprind particula „veri primari” ca semn de
identificare a originii lor transilvane.

Întrebare: Atunci cum se explicã circulaþia de
excepþie ºi marea adeziune a vrâncenilor la acest text
primit?

Rãspuns: Prezenþa lãutarilor este argumentul
principal. Un alt argument este de ordin ideologic: falsa
conºtiinþã a originii locale a baladei, propagatã prin
cãrþi în mediul ºcolar. ªi aici notele neobositului
cercetãtor Ion Diaconu sunt elocvente pentru râvna
cu care unii învãþãtori puneau copiii sã înveþe textul
baladei. În al treilea rând, trebuie sã distingem între
variantele de circulaþie, adicã cele fireºti, produse prin
interpretarea profesionistã a baladei în momentele
îndãtinate de performare, ºi, pe de altã parte, variantele
„de memorare”, care reproduc ce mai þine minte un
receptor pasiv al baladei de când a auzit-o cântatã –
de un lãutar sau de când a învãþat-o în ºcoala primarã.
Metoda profesorului Ion Diaconu numitã „racordajul
folcloric”, pune accent tocmai pe aceste variante.

În „Argument”, dl. Filipciuc reproduce un text
dintr-un caiet din anii 1792-1794 al cãpitanului Ioan
ªincai cu „ câteva creaþii folclorice – doine, cântece
de cãtãnie, colinde, strigãturi, oraþii de nuntã, culese
de la soldaþii din regimentul II de graniþã Nãsãud –
între care ºi cea mai veche variantã a „Mioriþei” - pe
care o vom intitula dupã versul „ o mioarã zdrãvioarã”.
Ne aflãm în faþa unui exemplu crucial pe care o teorie
validã a fenomenului mioritic nu are cum sã-l
ocoleascã.

Titulatura „Mioriþa”, denumind în mod tradiþional
atât variante ale colindei pãcurarilor cât ºi variante ale
baladei, fãrã deosebire, ascunde o viziune folcloricã
incorectã: nu se face distincþia netã între douã genuri
ale creaþiei populare – colindul ºi balada. Cercetãrile
de pânã acum au dovedit prioritatea colindei
pãcurarilor în geneza fenomenului mioritic, dar nu au
reuºit sã deceleze sensul de urare inerent. Acestui lucru
i-am dedicat al treilea raport de cercetare în cazul
„Mioriþa”, cu titlul „Masca pãcurarului”.

Surpriza va fi pe mãsura celor pe care ni le-a
rezervat Alecsandri. Textul colindei pãcurarilor este –
voi dovedi acest fapt – cel mai enigmatic text din
cultura românã. El descrie cu mijloacele sugestiei
enigmistice ºi cimiliturii un ritual legat de jocul turca,
cu sens apotropaic pentru turmele de oi. Strãinelul
care va muri este o mascã reprezentând taurul celest.
Acesta este izvorul mirific al fenomenului mioritic.

„L’agnelle voyante”,
Argument, anthologie et bibliographie

par Ion Filipciuc, La Bibliothèque „Mioritza”
                         Câmpulung de Bucovine 2007
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Existã o tainã a poeziei, existã o enigmã, un mister al ei  care se consumã în suferinþã
ºi extaz. Întotdeauna aceastã tainã este prezentã la margini de fiinþã, la rãscruce; o
stranietate ce fascineazã prin înfricoºare sau bucurie, dezvãluind existenþa de un alt tip.
Când nuanþe ale subconºtientului meu ating sau sunt atinse de paradigmele unui poem,
abia atunci se creazã umanul de tip existenþial. Nicolae Teoharie

Farmecul  iluziilor piedute

Abia atunci înþelegi cã tragismul acestei lumi este
acela cã te pregãteºti sã trãieºti întreaga eternitate în
care este închis tocmai acest spaþiu reflexiv.

Sunt douã entitãþi în noi, imponderabile, dar pe care
le posedãm trãindu-le: timpul ºi iubirea. Cea dintâi pare
a fi esenþa fiinþei noastre ºi, deodatã, chiar fiinþa: carne,
sânge, durere, raþiune, sentimente, tot ce miºcã. Iubirea
se plaseazã undeva în ascunderea fiinþei care este în
noi ca o spaimã a închiderii, o posedare a nimicului
fluturând ca surâsul mãrii pe faþa îngânduratã a
sufletului.

Mã gândeam la toate acestea citind cartea
Passionariei Stoicescu ,, Apa sâmbetei “, publicatã la
editura ,, Prutul Internaþional “, Chiºinãu 2007.

În urmã cu ceva timp am participat, la Urziceni, la
lansarea romanului ,,Umbra” de Titi Damian. La acea
întâlnire a venit ºi poeta Passionaria Stoicescu, o fiinþã
cu totul agreabilã, plinã de vervã, încântãtoare.

Apa sâmbetei  ar fi o apã curgãtoare în care se
varsã conºtiinþele noastre, o apã colectoare a iluziilor
noastre sfãrâmate, a tot ce am iubit ºi n-am atins
niciodatã.

Apa sâmbetei  nu separã, nu desparte, ci adunã din
bazinul conºtiinþei publice toate idealurile ratate.
Drumul ºi drama spre fiinþã se consumã sub ochii
noºtri, într-un spaþiu virtual, pe un teritoriu misterios
ºi viu, volumul fiind secþionat în patru pãrþi, sugerând
ideea unui þinut ales al sufletului: ,,Deasupra”,
,,Dedesubt”, ,,Crucea sudului” ºi ,, Portretele aurei”.

În introducerea la ,,Fiinþã ºi timp”, Martin
Heidegger ne spune cã, vorbind despre fiinþã, ,, …va
surprinde nevãzutul acelui ceva pe care vãzându-l tot
timpul ajungem sã nu-l mai vedem .”

Passionaria Stoicescu, în deschiderea acestui
volum, noteazã întrucâtva la fel (în ,, Motto “) : ,, O
maladie care se ia : / a privi fãrã a vedea …“

Am citit undeva cã scritorii publicau  pânã acum
pentru cã aveau ceva de spus, iar astãzi scriu pentru a
vedea dacã au ceva de spus. ,, Eu pentru cine sã scriu
? / Copiii adorm la televizor , / tinerii fac dragoste pe
calculator , / maturii sunt plictisiþi – plictisiþi/ “,
întrebându-se întocmai lui Fr.Villon: ,,Unde-s cãrþile
de mai an ? “

 În mod cert Passionaria Stoicescu scrie pentru cã
are ceva de spus. Nici nu mai ºtiu de când nu am citit
ceva mai bun la un poet, ,, Apa sâmbetei “ fiind poate
cel mai   ,, total “ volum de versuri publicat în România
dupã ̀ 89.

Sã ne explicãm. Poezia de bunã calitate poate fi
receptatã  atât piramidal, cât mai ales în adâncime,
descoperind o ranã prin care fiinþa vede realitatea dupã
ce s-au luat câteva fâºii de pansament liric. ,,Flutur
poemul,/ bandajul lui de hârtie uzatã / descoperind
coptura sufletului / tânjitor  de singura hranã /- puþinã
iubire  /”  ( Rana mea vie – Poemul).

Nu existã poezie fãra transfigurare. Dupã cum
spunea Gottfried Benn: ,,Existã o putere a neantului
de a-ºi revendica forma”, durabilitatea poeziei
constând tocmai în transfigurare, în metaforã. Condiþia
poetului într-o lume a progresului halucinant, într-o
lume înfricoºãtoare, într-o lume a înstrãinãrii ºi a
angoaselor, este comentatã în câteva poeme de mare
þinutã, iar în  ,,Poetul” (II) dãm de ceva care ne
îngheaþã: ,, - Pentru ce-i fãcutã acestã zi ? / întreabã
poetul deschizându-ºi sufletul “ / ( pentru cã nu avea
fereastrã ) …. / - Pentru a fi trãitã  cu puritate …/
Pentru a nu arãta  lumii decât partea / pe care n-o poþi
ascunde “  (colosal ! ).

Un regret livresc, funciar,
strãbate ,, Cele cinci anotimpuri cu mãr “. În ,,Lecþia
de istorie”, cu toatã revolta modernã asumatã, fiinþa
nu poate fi scoasã  din fatalitate. Jertfa pentru actul de
creaþie ( zidirea Anei de cãtre meºterul Manole ) este
balcanizatã, Ana fiind ziditã într-un perete de bloc,
mâncând în faþa televizorului care ne vorbeºte despre
moarte.

,,Balada iubitului care nu m-a iubit” este fãrã
îndoialã cel mai tulburãtor poem al acestui volum. Este
aici o dramã a fiinþei, ,,un ceva” al nostru, ascuns, pe
care nu-l mãrturisim, un þipãt lung cât toatã viaþa
noastrã neîmplinitã în partea ei de suflet, un þipãt  care
,,a vãzut”, o mãrturisire : ,,Acolo nu poate pãtrunde
nimeni / acolo totul e pustiit / de flacãra lui de gheaþã
/ a iubitului care nu m-a iubit “. Întâlnirea nu va avea
loc niciodatã ,,pentru cã am fost prea vie “.

Undeva, într-un poem, se iubeºte din fricã, iar
poemul ,,Pepene verde” este o micã bijuterie poleitã
cu aurul melancoliei: ,, Nu, nu mã satur, /îmi spui cu
vorbe/ care nu prididesc sã dezmierde / eºti arºiþa mea
dulce / locuind într-un pepene verde “ /…./ ,,Dar
privindu-þi gândurile / ºi roind de roºia creastã
muºcatã,/ Nu, nu te cred, îþi rãspund,/ e târziu ºi
grãdina-i uscatã …. “/

,,Fiºa de cadre cinstitã” ne aduce în faþa ochilor
un autoportret freudian  al interiorului pictat pe pânza
celor patru vânturi, acest pustiu sfâºiat de cele patru
cãmile.

În ,,Scrib” dãm de versuri care sfideazã logica
hegelianã, înlocuieºte deja spusul cu insolitul, cu o
lume surprinzãtoare, ciudatã.

,,Scriu poezie / sã mã-ntorc în lume / cu plusfiinþa
…. (fantastic !) sã-mi iert fãptura / ºi sã mã-nþeleg.”
Sunt cu siguranþã  versurile unui mare poet.

În mai toate poemele acestui volum existã o acuzã,
dar ºi o pace netulburatã în faþa brutalitãþii istoriei
(,,Lecþia de istorie”) ºi a lumii materiale. Deºi obiectele
din preajmã formeazã mitologii, agresiunea asupra
fiinþei vine din lumea interioarã. Acolo, în lumea
interioarã  îmi este istoria, profesorii de fizicã ºi chimie,
timpul prezent ºi viitor, locul de  unde simþurile pornesc
în afarã.

Este în aceastã curgere liricã o contemplare a
oglinzilor transcrisã din apele ei ca temã a
egocentrismului, ca o restituire a realului din
subconºtient.

În final, poemele sunt fiinþe cãrora le dai viaþã ºi te
simþi rãspunzãtor de prezentul lor: ,, Dar pentru fiecare
poem / mã simt mai vinovatã decât înainte / plãtesc
pentru a avea luminã …/ ºi pânã nu le nasc/ dar cântã,
cântã toate în mine “. (,,Sã mã ucid”).

În definitiv, apa sâmbetei ar fi purtãtoare de timp,
ar fi un viitor pe care l-am amanetat unui prezent
falimentar.

În totalitate, ,, Apa sâmbetei” este un volum de
versuri  pline de graþie, o lume privitã prin transparenþa
unei lacrimi, o imensã delicateþe, o agitaþie  în faþa
oglinzilor care, atunci când ne privim în ele, ne aratã
ceea ce am fi putut sã fim.

  Graþioase, pline de o infinitã candoare, versurile
provocã totodatã un sentiment de echilibru.

Închei  gândindu-mã cã orice proiect al fiinþei se
sprijinã pe gol, pe iluzii, în ultima instanþã pe nimic,
dar, cum spun existenþialiºti ( J.P.Sartre), ,,totul se
învaþã, chiar ºi nimicul”: ,, Cel care dã întruna / se-
nbogãþeºte foarte / Din râvna de a pune / ceva în locul
vid “/ . ( Eratã)

Locul vid, într-un final, este ocupat de
transcendenþã.

Ultimul roman al scriitorului Titi Damian, Umbra,
se impune atenþiei cititorilor ºi criticii, ca ºi Fagul de
altfel, cu care prozatorul a debutat remarcabil, în
peisajul literar destul de sãrac însã ºi încã în lucrãri
menite sã înfrunte timpul. Precedat de un motto
aparþinând autorului „ Dumnezeu tace ºi destinul
lucreazã...”, mesaj abscons ºi cu atât mai interpretabil
sub raport filozofic, Umbra revelã în þesãtura unei
naraþiuni complexe, uneori complicate ºi contradictorii
chiar, cu numeroase situaþii extreme ºi pline de
neprevãzut, imaginea unei lumi, a unor oameni asupra
cãrora planeazã Destinul uneori imperturbabil, alteori
clement cu personajele cãrþii. Între acestea Florin
Mândruþã ca ºi alþii pe care i-am întâlnit în Fagul, dar
ºi alte personaje noi din mediile urban ºi rural, care
evolueazã acum pe alte scene, se miºcã în alte
decoruri, vârstele le-au adãugat ani, în timp, viziunile
despre lume ºi viaþã s-au schimbat în raport cu realitãþi
sociale, economice ºi politice posibile prin instaurarea
în România a regimului comunist.

Teme fundamentale ºi eterne ale existenþei
umane sunt abordate ºi tratate de autor într-o manierã
deloc convenþionalã: dragostea, prietenia, dãruirea de
sine, altruismul, solidaritatea. Chiar ºi moartea face
parte din aceastã partiturã al cãrei dirijor o interpreteazã
cu impetuozitate spre un final previzibil, aºteptat.
Cititorul are privilegiul sã constate, pe mãsurã ce
parcurge filele romanului, pecetea implacabilã a sorþii,
fatalitãþii, viitorului. O asemenea viziune însoþeºte ca
o umbrã personajele cãrþii: mama care împreunã cu
fiul sãu pleacã la oraº pentru a-l înscrie la examen
riscã sã-ºi piardã viaþa

Titi Damian, Umbra, Editura Omega, 2008
sau sã fie grav accidentatã de trenul care se pusese

în miºcare din garã; fiul îºi salveazã mama de la un
sfârºit tragic: femeia agãþatã de un mesteacãn firav
riscã sã cadã în puhoiul bezmetic care surpase malul
de pãmânt, dar fiul îi întinde salvatoarea curea de
curând cumpãratã de femeie, ºi aceasta scapã cu bine.
Soþul femeii ºi tatãl copilului plecat la o punte pentru a
o asigura împotriva furiei apelor este luat de viiturã ºi
azvârlit haotic spre bolovani, se accidenteazã dar este
salvat miraculos de mai mulþi oameni, dus la spital,
tratat ºi se reîntoarce acasã deºi familia îl crezuse mort
ºi-l jelise cu bocetele de rigoare. Romanul este
structurat pe segmente de existenþã umanã ale
personajelor care-l populeazã ºi care pãºesc pe treptele
scãrii vieþii în succesiunea fireascã a devenirii umane:
adolescenþa ºi primele iubiri, satisfacerea stagiului
militar, practicare profesiunii de învãþãtor, începuturile
creaþiei literare, º.a. Laitmotivul prezent în numeroase
rânduri în cuprinsul romanului este Umbra care
însoþeºte pe oameni ca ºi pe lucruri, o permanenþã cu
valoare de simbol ce ilustreazã prezenþa Destinului,
nedespãrþit de muritori.

Invizibil, imperceptibil, de neauzit, Destinul
întruchipeazã un mister, el este incognoscibil, iar
umbra acestuia poate deveni acaparatoare,
devoratoare, nimicitoare sau dimpotrivã salvatoare,
recuperatoare, izbãvitoare. Câteva dintre multele
asocieri cu însoþirea noastrã permanentã cu umbra:
contur întunecat al unei fiinþe sau al unui lucru,
proiectat pe o suprafaþã (mai luminatã), Umbra capãtã
la modul figurat sensul de pãrere, aparenþã, iluzie,
ipostaze care se întâlnesc frecvent în roman, autorul
revelându-ne iubirea pentru o umbrã, un rãsãrit de
soare alungã repede umbrele, umbrele întunericului
se lasã peste pãdurile de fagi, soarele proiecteazã miile
de umbre ale crengilor care se încolãcesc pe lângã
arbuºtii de lângã un lac, adolescentul îndrãgostit de
umbra unei fete fragile, a unei fiinþe pe care nu o vãzuse
nici mãcar într-un vis, în timp ce schia, împletindu-se

DESTINUL
CA O UMBRÃ

Mircea  DUMITRIU

(continuare în pagina 16)
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În notele care urmeazã vreau sã-mi motivez
strategia de discurs adoptatã în cãrþile pe care le-
am scris pânã acum: „Vasile Alecsandri ºi cazul
Mioriþa - o anchetã literarã”(2006), „Experimentul
Iov - o lecturã profanã a cãrþii lui Iov din Vechiul
Testament”(2007) ºi „Tainele Mioriþei - o lecturã în
cheie masonicã a baladei Mioriþa de V. Alecsandri”
(2008).

Pe scurt, paradigma se compune din
urmãtoarele elemente: eu, ca autor, devin naratorul
care îºi asumã rolul de cercetãtor al unei probleme
dificil de rezolvat; denumirile de „investigator” ºi/
sau „detectiv” aduc discursul într-o zonã familiarã
cititorului de romane cu întâmplãri din viaþa acestor
personaje care, depãºind greutãþi cotidiene, chiar
ºi erori de interpretare a informaþiilor ori slãbiciuni
omeneºti, rezolvã, pânã la urmã, cazul. Aºa ajung
la cele douã principii ale acestei strategii : cât mai
aproape de personaj ºi, prin consecinþã psihologicã,
cât mai aproape de cititor.

Altfel spus: o tendinþã de identificare cu eroul,
iar acest efort comprehensiv trebuie comunicat prin
toate mijloacele de expresie cititorului, deoarece
face parte din ansamblul argumentaþiei ºtiinþifice ºi/
sau logice.

Este ca o teamã de singurãtate, de Nimeni: îl iei
pe cititor însoþitor al tãu pe un drum necunoscut.
Pentru tine ca narator el este numai însoþitor - cum
ai vorbi la radio, convins cã te urmãreºte cineva pe
calea pe care, în fapt, o parcurgi singur. Dar ficþiunea
– vã asigur! – funcþioneazã; pãstrând proporþiile,
cum ar fi relaþia unui credincios cu divinitatea adoratã
pe care n-a întâlnit-o niciodatã, fiind convins totuºi
cã se aflã în vizorul Ei ºi sub grija Ei permanent.

Am scris cãrþile în solitudine. Andrei, fiul meu,
îmi spunea cã el nu poate sã scrie decât fiind într-
un grup de prieteni cu aceleaºi preocupãri. La mine,
lipsa acestui grup sau/ºi tipul meu psihologic – retras
- m-a obligat sã-i substitui un însoþitor imaginar care
mã ascultã atent, cu înþelegere, încurajându-mã prin
chiar aceastã prezenþã fictivã. El are, desigur, un
model real: Andrei, care de la 13-14 ani mã însoþea
pe malul Ialomiþei ascultând ce-i spuneam despre
lucruri pentru care avea toatã bunãvoinþa sã le
înþeleagã deºi îl depãºeau. Cu el lângã mine îmi
ºlefuiam discursul, cãutând – ºi de dragul lui - sã-l
fac tot mai simplu ºi clar, folosind cât mai puþine
cuvinte, în propoziþii ºi fraze suple ºi uºor de asimilat.
Mi s-a confirmat cã, indiferent de discurs, tonalitatea
caldã ºi deschisã valoreazã cât o teoremã.

În investigaþiile fãcute am mai pornit de la
principiul cã cititorul este inteligent, dar nu are la
îndemânã –în memorie sau în cãrþi accesibile -
informaþia pe care eu o folosesc în demonstraþie.
De aceea, m-am simþit dator sã-i dau toate
cunoºtinþele pe care eu le deþin, astfel încât, atunci
când fac un pas în cercetare, el sã-l poatã realiza
odatã cu mine. Ca autor, am, desigur, perspectiva
întregului, dar vreau ca însoþitorul meu - viitorul
cititor – sã fie convins de buna mea credinþã.

Stilul, sã-i spun, academic, rece ºi distant,
care m-a însoþit pe parcursul formãrii mele ca cititor
din ce în ce mai competent, îmi transmitea, ca mesaj

Un text cu suflet de om
subliminal, axioma: „Autorul ºtie tot ºi ceea ce scrie
este absolut corect.” Asta îmi dãdea ºi încredere în
temeinicia lucrurilor, dar îmi crea ºi complexul de
inferioritate: „Voi ajunge vreodatã sã am aceste
calitãþi ºi capacitãþi? Probabil, nu!”

Treptat, am început sã descopãr mici fisuri în
ceea ce eu consideram a priori ca perfect. Mai apoi,
devenind eu însumi autor, ºtiam cã nu sunt atotºtiutor
ºi cã, prin definiþie, sunt supus erorii, limitelor
personale sau ale vremii etc. Dacã nu ar fi aºa în
cazul tuturor autorilor, nu am fi avut atâþia autori
care se completeazã, se continuã, se depãºesc unul
pe altul, ci doar câþiva sau chiar unul pentru fiecare
domeniu ori pentru toate - un Aristotel ca unic autor
de texte.

Introducând posibilitatea erorii ca principiu al
cercetãrii, m-am pus de acord cu mine însumi ca
autor supus greºelii. Dacã eram aºa, trebuia sã o
ºtie ºi cel care mã citeºte. Era, cum s-ar zice,
condiþia noastrã de oameni pur ºi simplu. „E un om
ca ºi mine” - este mesajul transparent al acestei
strategii de discurs prin care am încercat apropierea
cititorului de litera scrisã ºi de autor, poate chiar ºi
de un posibil demers propriu de cercetare care acum
i se pare mai accesibil. Fiind avertizat, cititorul putea
sã-ºi ia mãsurile de prevedere pe care le considera
de cuviinþã, având spiritul critic activat de la început.

...Acum vin la poveste. Ea ne apropie unul de
celãlalt ca un limbaj universal. Cu ea ne tragem
sufletul dupã o investigaþie solicitantã, cu ea intrãm
în zone altfel inaccesibile – cum ar fi aceea a
Divinitãþii – ne mai ºi delectãm, zburdând, liberi de
norme, prin spaþii normate. Ne jucãm „cu
aparatele”, cum fac cercetãtorii în panã de soluþii
sau de probleme noi, aici fiind vorba de aparatul
vorbirii, de cel al imaginaþiei, de aparatul receptor
º.a. Într-un cuvânt, de noi înºine, ca fiinþe umane
depline. ªi aºa eroarea devine din pãcat o
posibilitate care ne leagã pentru a o evita, sau a o
detecta ºi a face din ea ocazia cunoaºterii adevãrate.

În „Tainele Mioriþei”, ideea de moarte iminentã
– fundamentalã pentru o anumitã interpretare a
textului baladei, la o primã lecturã, sã-i spunem, de
bun-simt - am actualizat-o ca pe o boalã gravã ce-
i va aduce naratorului o moarte grabnicã. El este,
firesc, pacient într-un spital cu o secþie unde sunt
internaþi oameni cu cancer în grad terminal. Cum îºi
petrec ei ultimele zile ale vieþii? Pe parcursul
internãrilor mele ori ale pãrinþilor, am constatat cã,
în acest cadru, colegii de rezervã comunicã
povestind întâmplãri din viaþa lor sau a altora. Mi
s-a pãrut, deci, natural, sã intercalez în succesiunea
ideilor ordonate de logica discursului ºtiinþific,
secvenþe narative.

O evaluare finalã a întregului text, înaintea bunului
de tipar, a cumpãnit mãsura cuvenitã a „dramatizãrii”
expunerii, reducând sau eliminând unele din povestiri.
Asta nu înseamnã cã ele nu ºi-au îndeplinit rolul
fundamental: este vorba de pregãtirea minþii
cercetãtorului pentru abordarea unei teme dificile,
aparent insurmontabile prin dimensiunile
bibliografiei sau/ºi al caracterului ermetic al
înþelesurilor.

Alexandru Bulandra

Compromis?

Direcþia de mers,
un vers,
un vis.

Semiucise toate.

Compromis?

Rãspunsul va fi decis
de minte,
de suflet,

de tot ce încã nu am scris.

Cuvinte în cont

Avem cuvinte în cont,
berechet.

Dar nu le scoatem la pachet.

Mai cu mãsurã,
cã viaþa ar putea fi lungã

ºi º-ar putea
pe ici pe colo

chiar sã ne-ajungã.

Asta pânã în ziua
când ne umplem de mãrunþiº

ºi din dispreþ
 aruncãm unii în alþii
punându-ne un preþ,

pânã ne nimerim fatal
în punctul cu var...

Gruia lu’ Novac
 consumator de Animal Pak

Nu mai încerca sã arunci
harcanele pe mine.

Am învãþat câte ceva
din ºcoala primarã.

Mai exact
de Gruia lu’ Novac,

care rupea funny-ile de pe el
doar prin umflarea de brand

lucrat la salã
cu

Animal Pak.

Dan Ovidiu Bogdan
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Singur, legat la ochi cu sentimente, retras în butoiul
lui Diogene, Nicolae Teoharie, cu spiritul sau
paideumatic, surprinde lumea literarã cu douã cãrþi de
poezie despre care scriu cu emoþie, bucurie ºi convingere
cã la reaºezarea literelor româneºti într-o ordine
normalã, acest poet, un om de o distinsã alcãtuire
sufleteascã îºi va regãsi poezia între cei mari, slujitori
fãrã scopuri ai cuvântului.

Spre a fi mai clar selectez în întregime poemul
SINGUR, mãrturisirea literarã de credinþã a lui Nicole
Teoharie.

„Veþi gãsi asupra mea anotimpul în care m-am
pierdut.

Asupra anotimpului în care m-am pierdut
veþi gãsi o stradã.
Veþi vedea recente apusuri de soare
ºi un hotel sordid.
În semn de respect pentru absenþã
ºi zi
distanþele dintre clipe se vor mãri,
ºi-n cartea pe care-o veþi gãsi în camera de hotel,
cu fiecare paginã întoarsã
veþi vedea cã sunt singur,
respins între mine ºi mine însumi,
tot mai singur,

Umblând prin anotimpul în care v-am pierdut.”

Apuc cu emoþie firele de unde încep sã desfac
încâlcitul ghem al mãrturisirilor unui poet care, în
singuratate, construieºte catharsisul sinelui,  reþete de
iubire pentru cei cãrora le scrie ºi mai ales descoperim
atelierul cu vocabule, alchimii nerostite de nimeni,
sinecritai respirand un har pe care nu ºi l-a luat în serios
decât atunci când a simþit cã timpul nu poate aºtepta la
nesfârºit.

Înþeleg aºteptarea lui Nicolae Teoharie, este o
experienþã pe care am încercat-o ºi eu. Dar admir curajul
lui de a da cititorilor cãrþi de poezie îndelung þinute sub
teascul modificãrilor pânã la acea rostire pe care nimeni
sã nu i-o poatã demisitifica ºi neînþelege. Dar mai ales
curajul de a nu o lua pe trepte, evolutiv, ci a se teleporta
direct acolo unde a simþit cã îi este locul, între cei mari,
dãruiþi cu har ºi modestie, cântând în sine ºi pentru
sine poezia.”Nu sunt autorul acestui nor,/acestui copac,/
cât despre moarte mai vorbim./

N.T. nu se angajeazã în dialoguri cotidiene, în
pierderi de timp inutile. Sintagmele lui poetice sunt
strãluciri de o clipã din misteriosul laborator în care le
fabricã, artificii strãlucind ca niºte spectacole pe care
le-am savurat de anul nou chinezesc în þara artificiilor
ºi a poeziei clasice.

Iatã aceste artificii despre care voi scrie:”Visul meu
functioneazã cu degete lungi”(Cuvintele) sau
„Neîntâlnindu-mã nicodatã,/cuvintele mã ajutã sã mã
inventez./”

Si iatã aceastã explozie de sintagme strãlucind o clipã
ºi, impresionând adânc ochiul ºi mai ales conºtiinþa:
firma de „conºtiinþã de sine cu rãspundere limitatã.”,
„atelier de sãruturi”, „…privire, uºor avariatã de
cãderea frunzelor”.

Procedand la o analiza mai concreta, didactica, a
poeziei lui NT am decoperit doua teme fundamentale intr-
o permaneta impletire si intrepatrundere. Mai intai o
componenta spatiala ca orizontalitate si una temporala
ca verticalitate din punctul de pornire care este spiritul
paideumatic, sufletul poetului in nelinistea cautarilor

Aurel Anghel

Moto:
„Eu sunt cel ce zilnic aflã cine este ºi îºi aminteºte tot mai voalat cine „a fost”. Sunt cel

reflectat cu luminiþe sau umbre în cãrþile mele cu tiraje mici, devorate de furnici, urzicare de
pricolici, ba strãpunse cu arnici. Eu sunt Jocul. Eu sunt plânsul de la naºtere, care învaþã în
lume sã fie cântec.”

Eugen Evu
permanente. Uitarea ca motiv poetic are acelasi domiciliu
cu orizontul ca spatiu care ne include pana la despartire
„cu degetele zbarcite”, celalta dimensiune  in
veriticalitatea ei care este timpul producand dezastrul
uciderii memoriei”uitasem de caderea zapezilor.”

Invocatia neretorica a ramerii, inca o clipa, este
rostita intr-un discurs scapat de contolul ordinii.
Fantasticul ia locul realului, poetul se transfigureaza
in imagini halucinante:”As zice ca mi-ar trebui inca o
mana,/inaltimea unei pasari(ca zbor)subtirimea unei
stele(ca timp care roade dimensiunile nemasurabile)In
acest peisaj doar de el stiut poetul produce o strofa
memorabila a nimicului rezultat din tragedia
neintelegerii celor doua dimensiuni ale necunoastreii
umane : spatiul si timpul.”Mi-am netezit anotimpurile
botite prin ochi./Nu pleca./

Vom imparti pachetul de tigari,/cafeaua din ibric/si
ce a mai ramas din putinul nimic/uitat langa inima/.

Este aici exprimata o stare, compusa din banalitatea
gesturilor omenesti care duce foarte departe , la sarea
catharsisului, la filosofia obsedanta a omului modern
care suferind „un veac de singuratate”si nu crezand ca
va gasi nimicul. Este boala veacuului poetilor mari de
pretudinedeni si dintotdeauna. Singura deosebire si
chiar victorie personala este spusa, formularea ei cat
mai simplu si cat mai original. Iar spusa este intr-un fel
de sorginte nichitiniana, „o reverenta/si nevazuta s-a
facut,/lasnd urme de lut/pe pahare/.

Cine sa fie aceasta umbra care bantuie prin
paideumaticul atelier si lasa urme de lut pe pahare?

 Ne va spune poetul investigand, cercetand in
alchimiile rostirii sale. Neputinta disimulata a poetului
produce alte rostiri a caror candoare ne lasa cu ochii
majorati si imblanziti de „lacrima ce nu vrea sa iasa”
pentru a-l scapa de „grija visarilor”. Suntem surprinsi
de turnarea in amestecul de cuvinte a unor axiome
stiintifice:”Doctorii stiu ca psarile nu plang,/(axioma)
urmata de o doua versuri ce nu mai au nevoie de
comentariu:”in schimb ele pot deveni lacrimi/la captul
unei cautari”/

Parearea noastra este ca Nicolae Teohoarie se afla
chiar la inceputul cautarilor sale, celor care au devenit
publicabile, demersurile si cautaruile , in mod sigur nu
se vor oipri aici si Slobozia va iesi din banaliataea
cotidiana a targului prafuit prin care ne scurgem spre
mare, intr-o metropola a marii poezii roamanesti in care
vom poposi sa desoperim Samanul, inzestrart cu marea
putere de a vindeca bedurile din hardul sufletului nostru.
Aici unde :”Cineva din multime striga:/-pe partea
cealalta a inimii umbla cineva./ Aici unde „se auzi mai
intai un tipat de tren,/expert in dinamica tacerii,/apoi
vazura un sir de iepuri./zburand/din palariile ierbii.”

O excelenta imagine a unei cinematogarfii iesita din
spiritul paideumatic al poetului care alcatuieste imagini
fantastice, alegorii din cateva”banale rostiri”.

Tehnica personificarii notiunilor abstracte, a
„pipaitului” pe intuneric soate la apelul poeziei imgini
poetice uluitoare, greu de trecut cu vederea si de
uitat:”La intrare/(unde?) specataorilor li s-au luat
mainile,/livrate imediat unor pasari dezonorate.”/ Asta
la intrare, deoarece la iesire: „La iesire/o femeie cu
privirea rece si subtire,/de aceeasi varsta cu ingerul,/
cauta prin pasari, prin hartii,/mainile mele tarzii/
si,razand incuracata,/umbra o face scapata./

Citesc si am senzatia ca ma aflu intr-un  inedit tunel
al timpului, poate chiar ma trece N.T. printr-o gaura
negara din Univers in care verticalitatea si

orizontalitatea se comprima intr-o „margica” grea de
energie, lipsita de dimensiuni si incarcata de emotia
clipei care a produs-o. Ma simt o clipa un Vergiliu tinut
de mana de Nicolae Teohoarie strabatand un infern de
care, pana la citirea poeziilor lui nu eram constient.

Iata ce este poezia adevarata. Capacitatea unui om
obisnuit prins in vraja harului rostirii care te trece
dincolo(care Dincolo?). Unde locuiesc doar
cuvintele”unde nu este durere, nici intristare , nici
suspin, ci doar o unda ce ne poarta de niciunde catre
nicaieri.

Cu un asemnea poet”neantul” nu ma mai sperie nici
pe mine, devin sfant de ocazie,  citind o asemena
strofa:”Inchipuiti-va cat destin,/cata gratie,/se consuma
in sala de operatie,/unde mi s-a cusut o intrebare,/o
tacere/.

Cu poemul IARNA VECHE intram direct in poezia
ludicului. Poetul, anesteziat de prezent da o fuga in anii
cei tineri, otraviti de o grea otrava, cum a spus undeva
Esenin si raspund la obsesiva intrebare, UNDE SUNT
ZAPEZILE DE ALTA DATA. Dar cat de frumos este acest
Joc secund, in alb, acolo unde vantul pusese santinele,
nu mai pun ghilemele vreau sa fur din Teohoarie si sa
dau curgere frazei, sa fluidizez cu poezia lui, sa ma joc
cu el de-a zapezile de care mi-e dor acum, cand zapuseala
de afara nu e obsesie, ci realitate obsesiva.

Se joca , poate acepta  prietenul meu, de-a
chiromantia, de-a fosti amanti care se iubeau, poate,
uitand de absurditatea jocului dragostei carnale. Din
pacte, joca e intrerupata. Oricine intrerupe jocul e ucigas
sau sfarseste ca un ucigas in aplauze sau regrete. Am
citit de curand o carte uriasa ,PARFUM, GRENUILLE,
cel cu pasiunea parfumurilor, ucigas din necesitate, dar
cata tragedie declanseaza o pasiune, stiu doar poetii care
ne lasa in joaca versuri:”Ningea/si-un calaret intarziat/
imi lasa-n poarta, n-ai sa crezi,/tipatul tau insangerat/
in amintirea fostelor zapezi./

Absolut frumos , si daca drumul meu ,al vietii mele
,nu era intrerupt de conditia unei adeverinte(fiu de CAP)
pentru a fi student la muzica, i-as fi compus acestei strofe
o melodie, ca sa se stie , ca in joaca si copilarie, se scrie,
cea mai frumoasa poezie…

Si un repros. Cuvantul ceausi are aici lovitura
zadarnica a nucii in perete. Imi sugereaza etimologii.
Nu meritau ei, originea lor sa stea intre cuvintele lui
Nicolae TEOHOARIE. Ne trebuie operatii pe creier sa
uitam de ei si de cei care i-au urmat. Ce treaba au poetii
cu ei? Un Paunescu,da, ca i-a cantat si a profitat, un
Vadim da, ca i-a iubit si s-a zmintit…Dar NT? A stat si a
clocit cuvinte in cosul lui paideumatic si-l rog, nici in
joaca, nici in rima, sa nu-i puna. Iata ce ne poate face o
rima fortata ,domnul meu. Daca mai contiunuu, ajung la
o carte si repetitia nu are valoare.Sa-l lasam pe Dobre
Gheorghe sa-si stranga in brate Exercitiile de dragoste
cu zei, iar noi sa ne multumim cu taria vechiului „non
multa sed multum.”

Aici ma opresc din scris, dar nu si din citit.
Ma opresc din  aceste motive:
1. tipografice, ca sa incapa intampinarea poeziei lui

N.T. in Helis sau in alta revista.
2. din grija fata de mine, ca sa nu ma apuce acea

stare care ma duce la scrierea unei carti despre alte
carti.

3.Ca sa-i pot citi si pe altii.
4.sa nu uit a-l imbratisa pe Nicolae Teohoarie, cel

care intr-o zi de vineri, a lunii lui cuptor, a venit la Buzau
sa ne vedem si sa probam „dorul” dintre cei care, fara
sa se vada,  se joaca de-a v-ati ascuns cu vorbele.

NB : 1.A purifying or figurative cleansing of the
emotions, especially pity and fear, described by Aristotle
as an effect of tragic drama on its audience.Acesta este
chatarsisul.

2. CEAÚª, ceauºi, s.m. 1. Funcþionar inferior la
turci, care îndeplinea funcþia de uºier, de curier sau de
aprod (1) al curþii. 2. Nume dat, în evul mediu, în Þara
Româneascã ºi în Moldova, unor funcþionari publici: a)
ºef al unei cete de slujitori; b) cãpetenie de surugii; c)
cãpetenia vânãtorilor domneºti; d) aprod (3). 3. (Înv.) Om
de serviciu la sinagogã. – Din tc. çavuº.

NICOLAE TEOHARIE

Catharsisul sinelui
prin metoda legãrii la ochi
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Dan Elias

Amestec nicãieriul
Cu ce mi-a mai rãmas dintr-o plutire
ªi-aºtept sã le creascã umbre.
De verde pun un fir de iarbã
ªi foarte puþin praf de murit.

Neîntâmplate sunt cãile mele !

Cu tãvi de-argint în somn,te învelesc
ªi pun deasupra moale, aluatul
Pe care s-a lipit într-un scãldat
O frunzã fãrã viaþã dintr-un înger.

Ce foc sã te mai ardã ?
Nu-i jar de-ajuns din palmele-mi
Ce-mping necontenit vãzduhul
Atât cât sã ai loc?

           *    *    *

Eºti carul meu cu fân
Oprind dogoarea nopþii. Eu
Nu-s decât mirosul tãu
Rãtãcind pe aproape.

Acesta-i felul gravitaþiei mele !

Ori, câmpurile-s mult mai sus
ªi iarba lor atinge luna
Pânã spre dimineaþã.

             *     *      *

Nu pot sã-þi promit nimic.
Îmi spui cã-s viu, cã respir ºi cã umblu,
Cã în urma paºilor mei
Au crescut poteci sprintene
Peste care se strivesc paºii tãi.

Nici nu ºtiu dacã-ai fost.
Împart cu un fluture aceeaºi noapte
ªi e atât de puþin întuneric
Încât nu putem fâlfâii
Amândoi deodatã.

          *     *      *

În fusta unei cupe de cristal
Din care sorb grãbit,
Te-mbracã visul.

Nu vãrs pe gânduri nici un strop,
Nu las în urmã nici o picãturã
Ce ar putea sã-þi fie loc
De ascunziº!

Dusul tãu la gurã m-ar putea ameþi,
Sau poate sufletul tãu încã nelimpezit
ªi aroma de coapse, proaspãt
Ieºite din mâinile Dogarului.

Miros a tine
Într-o mahmurealã desãvârºitã.

Beþia e tot ce rãmâne.

            *     *     *

De cât verde sã fie nevoie
Ca douã fire de iarbã
Sã se þinã în braþe?

Tu râzi, înfãºuratã cu mine
Pânã sub tâmple, ºi
(cu degetul pe buze
Precum un catarg singuratic)
Îmi faci semn dinãuntru.

O, Doamne ! Abia ne-am început!

Te ascult ºi trag dupã mine
Uºa norilor.

            *    *     *

De pe umerii goi
Mi se scurg picãturi de aripi.

N-am zburat niciodatã!
A fost doar sudoarea pãsãrilor
Þinând cerul sus,
Cât mai departe de mâinile mele.

            *    *    *

Sunt plãtit în bãtãi de inimã,
Zilier al acestei tristeþi
De unde nu s-a întors nimeni,
Niciodatã.

Trupul meu îºi aduce aminte
Toate ninsorile, ca ºi cum
Eu aº fi cãrat în spinare,
Vifore-n ºir,
Zãpada fierbinte.

O boalã de fulgi
E tot ce-am agonisit.

          *     *     *

Pentru siguranþa Universului,
Toate fântânile ascund
Câte-o bucatã de cer.

La nevoie
Le putem dezgropa
ªi captivele pãsãri
Vor umple orizontul,
De sete.

           *    *    *

Tudor Cicu

Colb în vânt sã mi se facã,
dorul care mã dezbracã,
de-mi lasã inima seacã.

De-o ieºi fumul pe horn,
de-o seca mãduva-n corn,
tot la cântec mã întorn.

ªi îmbolnãvit de toamnã
þi-oi cânta din bucium, Doamnã,
ce-n noi e scris ºi înseamnã:

Plai cu cimbru înflorit,
codru-n munte înverzit,
marea-n susur nesfârºit;

el sã lumineze casa,
sã-i ºtirbeascã morþii coasa,
s-aºtearnã mirilor masa,

cântul ãsta cheamã ploaia,
basmul ce-a umplut odaia,
jarul ce-a þinut vãpaia.

ªi urzind la întâmplãri
ce-or strãbate mãri ºi þãri,
sã-þi fiu curcubeu sub zãri…

Sã-þi încingi din el la brâu
Aur, spicele de grâu,
iar argint, apa din râu.

    Cântec stelar

Când veþi zãri în stele, sclipiri ca de argint
Pe-acolo-i ºi poetul, grãunte de pãmânt,
zburând în  Valea Lunii, spre munþi ducând mireasa,
cântând pe struna guslei pãrinþii sãi ºi casa.

Întors din ceruri cântul de dincolo de ceaþã
va fi prin  ani, în urmã, un vis trecut prin viaþã.
La fel de singur poate ºi eu visat-am lumea;
pe-un vraf de cãrþi, cu teamã, mi-am tot urzit
minunea.

ªi stihuind prin lume ursita mi-e sã pier
lãsând o dârã-aprinsã, de curcubeu, pe cer.
ªi-n pajiºtea de gânduri a unei vãi mãnoase
Vor fi ºi-aceste vise în traista mea de oase.

Iar vântul când va geme prin cornul de pãmânt
în praful de prin stele,  îmi veþi gãsi doar cânt.

Din volumul în curs de apariþie:
”Cântece la daira”

Cântec
de curcubeu
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Nicolae Teoharie

Când mama a ieºit din magazinul de argilã
în braþe cu un þipãt de sânge,
aproape umilã,
a umblat la încuietoarea privirilor mele
ºi, ca sã fiu supus,
mi-a umezit gura cu chipul merelor.

Reproº

Cu ce dezinvolturã mi-am pierdut minþile!
Mã protejasem de visele hulpave
cu niºte medicamente bolnave.
A trebuit sã modific sufletul
ºi chiar sã intervin,
pentru acest  slujbaº al trãdãrii,
la curþile muzicii.
Deºi nu-i aprob  picioarele lungi,
femeia îmi reproºeazã,
în timp ce-ºi pierde profilul
între noapte ºi zi,
cã am neglijat îmbrãþiºãrile
ºi am declarat invincibile înserãrile,
uitând cã zorile se înalþã
doar pentru a fi dãrâmate.

Îmi reproºeazã aspiraþiile  mele
de câine,
care cautã sã decepþioneze
pãsãrile ºi-o parte din privitori.

,, D‘aia ai creierul în pioneze,
ºi capul în nori !”

Paradox

Ai grijã sã nu adormi pe lacrima fierbinte,
pe câinele bãtrân,
pe cuvinte.
Încet am izbucnit în flãcãri,
fãrã sã supãr pe nimeni.
Nimeni nu m-a bãgat în seamã.
Deºi am þipat, nu v-am atras atenþia.
Acum,
când atârn de o creangã,
în ºtreang,
pãrând a fi o întrebare,
cu degetele în schimbare,
vã citesc ce-a mai rãmas din sângele
în care-mi þin visele
ºi timpul infamiilor,
fãrã a avea înþelegere pentru frig.
O femeie îmi acoperã þipãtul
ce umblã despuiat la marginea zilei,
ca o întrebare plinã de sânge, ieºind
din uterul orizontului.

Chipul merelor

Repatriere

S-a apreciat cã în venele mele
este cerul unei þãri îndepãrtate.
Ploile ºi ninsorile au fost transferate,
pe bani grei ºi pe furate,
de nori.
E o provocare sã-þi cunoºti nimicul
ºi viaþa mea de acum devine mai palpitantã.
Mã plimb prin spaþiul aºteptãrii,
ca prin întunericul unei sãli de cinema.
Îmi pierd slujba,
certificatul de naºtere,
umbra.
Pe bune,
nu-mi pasã cã-mi pierd chipul.
În timpul liber, când nici nisipul
nu mã mai þine minte,
mã aventurez pe câmpia din minte.
Pe bune, rãmân.

Cerul este acolo ºi n-are stãpân
.

Omul negru

În cele din urmã s-a retras
într-un roman de ficþiune.
Un domn elegant ºi în frac.
Un personaj distins, plimbându-se plictisit
prin duminica unui om sãrac.
Îi dãdea acestuia bani sã-ºi cumpere de pe
internet
neînsemnate meserii, bãuturi umile ºi pãsãret.
Prea singur, Doamne,
la masa lui de lemn,
n-a observat cum tremura lumina
de untdelemn.

Amurg de iarnã

Sunt dezamãgit de mâinile mele,
de ochii mei diafani.
Deºi  au la dispoziþie cei mai aprigi duºmani,
ei îmi trimit o lume cu copaci orfani,
zãpezi vãduve, ploi divorþate cu capul în nori.
Când am ajuns înapoia lucrurilor
mi-a fost fricã sã deschid ochii, mâinile.
Bãnuiam cã orizontul îºi uitase în mine
caravanele,
bivolii,
câinele.
În trecutul îndepãrtat al cãrnii mele
pe ce câmpie  a creierului am iubit eu înserarea ?
Întreb ºi eu,
pentru cã mâinile s-au întors la mine cu vreascuri,
ºi ochii,
cu doi luptãtori de gheaþã.

Ranchiunã

Mi s-a pãrut mai uºor sã transform
un nor enorm
într-un fluture galben,
îmbrãcându-ºi culoarea pe dosul zborului,
decât sã schimb noaptea aceasta
în poemul
despre care  regizorul zicea
cã este invidia mea.

Fenomen, plictis, fenomen

Tot completând fiºele de evidenþã ale toamnei,
mâna a început sã se îngãlbeneascã.
Printr-un contur lãsat de gura ta pe geam,
cu ochii pierduþi în nimicul ninsorii visam.
Mi-am înnodat privirea ajunsã la orizont
cu pasãrea migratoare rãnitã de-un glonþ.

Prin sãrutul focului din geam
cu privirea rãnitã numãram, numãram.
O singurã câmpie.
Pe câmpie, ºapte copaci desfrunziþi, rãzleþi,
În fiecare copac, o pasãre albã.
Un singur om, pe singurul drum din câmpie.
Un singur pistol.
O singurã împuºcãturã în vata tãcerii.
ªapte pãsãri,
zburând cu câte un copac în gheare.
Aºa am cãzut în întrebare:
- Mi-aº pierde minþile,
oare,
dacã aº bea iluziile dintr-o lumânare ?

Destinul îmi pregãteºte pe cheltuiala mea
un semn, un prieten, o femeie, o ranã.
Inima poate fi o perfectã capcanã,
un excitant stimulativ.

Mereu în treacãt ºi consecutiv
clipele aºeazã dinainte
lumea aºteptãrii din minte.

Iluzia cã pot îmbrãca o cãmaºã de stele,
þesutã din drumul privirii mele cãtre ele,
mã aºteaptã în geam.
Acolo se împreunã
înserarea ºi vântul,
turnându-ºi un trup de fugã nebunã.
Din ascunsul concret,
desluºind cu vãzul limbii
vinul dintr-un cabaret,
printre mese danseazã o coloanã de fum
portocalie,
subþire, subþire,
cãlcând pe o plutire…

Bine ai venit, amãgire!
Moartea claxoneazã dintr-o globulã roºie.
ªi gloanþele astea,
ce nu ne mai ajung odatã din urmã,
sã ne scape odatã ºi-odatã  de cerul
ce ºi-a mutat pãsãrile în noi .

Ca sã te înduplec

Ca sã te înduplec
m-am aruncat la picioarele norilor.
Ca sã nu te îndoieºti de regatul meu
m-am certat cu toþi,
i-am iubit pe toþi.
Ca sã fiu lângã somnul tãu
am luat în arendã o bucatã de cer,
o fâºie pe care-am semãnat-o cu iluzii
în care te pier.
Am alungat toamna,
pentru tine am renunþat la ploi.
Pentru tine am obþinut cetãþenia pãsãrilor.

Cineva tot trebuia sã repare, din zori,
acoperiºul vederii.



7

Cu pãrul Þi-am ºters întinarea
ispitei din deºert; ce pe picioare
s-a scris în Arhiman culoarea
ºi Lucifer impietate vie
Iubirii printr-o singurã-ntrebare.

Când lacrimile – mai întâi – ce udã
e casa lor! Pe cât uscat stã pragul;
femeie aº fi fost fãrã sã-nvie
în ochii Tãi cereºti menirea mea:
„nu mai pãcãtui, þi-e vrerea crudã!”

Aceeaºi astãzi – precum altul timpul –
piatra de-atunci ce ridicatã numai
cu gândul Tãu de mine depãrtatã
din mii de gheare astãzi aruncatã
pentru pãcatul de-a Te fi iubit !

Lege

Stins de lume ca de-o casã-n care
Vocile tresaltã prin fereºti
Mã-ntrevãd ivind în fiecare
Punct ascunsul Eu în care eºti!

Fãrã înveliºul repetabil
Fãrã ochiul rãu-ademenit
De instanþa densã-n vulnerabil
Cât vei fi din tot ce-ai revenit?

Ochiul cãrnii te trãdeazã poftei
Gura, trupul, tropic lanþ îi cresc,
Omeneºti sunt toate numai când te-i
Vrednici spre Unicul ceresc.

Aflã câte profunzimi lumina
La irepetabilul chemãrii
Cãci orbind ‘Nalt Cãilor retina
Intrã boala-n corpul nepãsãrii!

Baladã-ntru nimic mai mult

E noapte ºi pavãzã stele avar
Þinând forþa bolþii departe
Sã nu nãvãleascã prin gurile sparte
Pe negrul pãmânt de calvar.

Din ‘naltele sfere-esenþã-n cãdere
Am curs într-o noapte ºi eu
Sporind nesfârºitul pe lutul plebeu
ªi-atât de puþin mi se cere!

E ziuã ºi-n soare comorile-mi tind
Când apã de foc dãruirea
ªi tainã începe arar-ºiruirea
A celor ce-n cer se cuprind:

Am munþi de luminã cu vârf în durere
Livezi peste roade stãpâne,
Amiezi cu tãcerea mierii din grâne
ªi-atât de puþin mi se cere!

ADRIA BÃNESCU

Lacrimile
Mariei-Magdalena

E viaþã, sunt oameni, cenuºa îmi vor
Nu haina mea de poezie;
Etherul apasã cât cern erezie
Sticlind ochiul lor carnivor.

Mã vor îngropatã în lunga scãdere
Din vulgul râvnit în zadar
Când pot sã le-aduc necuprinsul în dar
ªi-atât de puþin mi se cere!

E moarte-rãsplatã primind în vedere
Pur-spirit robia alungã;
Dar pânã atunci ruga mi-e cale lungã
ªi-atât de puþin mi se cere!

Focul

Din pãmânt se despicã: înalt, agonic –
Transparenþe de limbi în surdinã;
Macinã spaþiul pe spaþiul dragonic
Breviar din verdea-i luminã.

Roºul valseazã în minus ºi plus
Cu materia smuls mestecatã –
Cheamã albastrul galben supus
În rotire coagulatã.

Vâsle de aer – sincopãri de magie
Onduleazã în vârfuri temut
Treceri umbrite arcuiesc în fãclie
Energii cu pulsul scãzut.

Pleacã din sfere în desimi de culoare
Pendulãri solitare strângând;
Rupe spinos rapsodii de vigoare
Din sãlaºul de gând.

Preot tãcerii soarbe amurg
Din înalt Prometeu de arsurã.
Vulturi din piept ºi din pântec îi smulg
Aºchii lungi cu topitã mãsurã.

Liber sã stea libertãþii ascet
Suferinþei lui se-ntregeºte
ªi desveleºte Tãriei incert
Un pãmânt ce nu mai sclipeºte.

Când toate-acestea…

Pe lutul idolatru pân’ la cald
(M-adastã pânã-n sâmburi sã aud!)
Ca fãptuind prigoanã de smarald
La-ntârzierea unui mãr prea crud.

Plecat sin roºu-insolenþã purã
Sã ardã-n focul prin culori râvnit
Se-nvãluie pe proprie mãsurã
Pãtratul sângelui din infinit.

Nuanþe lungi vin rostului sã-i stingã
Viul din clipa de rupturã-n plin
În teama de-a primi coroana stângã
A-mpãrãþiei fluxului deplin.

Când toate-acestea tind sã le desleg
În locuri vãduvite de întreg.

Trec anii pe nesimþite ºi
înverºunarea îºi pune amprenta
tot mai pregnant asupra lumii
politice.

Criza temporalã împinge
nefirescul pânã dincolo de limita bunului simþ, deºi tot
ce era de spus despre timp ºi oameni, despre convulsii,
crize ºi rezolvãri s-a scris încã de mult, învãþaþii lumii
oferind soluþiile a cãror aplicare ar rezolva totul.

Trãim într-o epocã în care cititul “doare” la orice
nivel, altfel cum am putea cataloga lipsa de competenþã
a mai marilor zilei.

Rãzboiul puterii, mânat de mâini slabe ºi de minþi
avide, continuã sã-ºi punã amprenta asupra vieþii de zi
cu zi.

Cauzalitatea ascunsã naºte scenarii sumbre.
Oare ce ni se pregãteºte?
Uninominalul mult visat începe sã dea frisoane ºi

ore de nesomn în rândul potenþialilor candidaþi.
Posibilitatea candidaturii oricui are dare de mânã,

înfierbântã minþile ºi naºte idei.
Partidele cu platforme ºubrede, cu oameni

asemenea, cautã cu înfrigurare soluþii spionând orice
tentaþie a vreunui independent de a participa la jocul
puterii.

Analiºtii, din bun simþ, încearcã sã menþinã aparenþa
existenþei unei vieþi politice.

 Fals! Nu e nimic.
Pe malurile Dâmboviþei ºi împrejur e haos.
Se încearcã grefe, resuscitãri, salvãri, recuperãri…

de ce?
Pentru cã dupã dereglarea sistemului disciplinar

se instaureazã, ca o consecinþã fireascã, haosul,
generator de nevoia implementãrii unui alt sistem
disciplinator.

În cercurile politice, un fel de gãºti mai mari, bãtãlia
pentru ciolanul parlamentar este aprigã.

În acest context este uitatã piesa principalã, miza
acestei lupte - poporul.

La el nu se gândeºte nimeni, doar în numele lui se
gândesc aºa ziºii politicieni.

Cum altfel aº putea sã înþeleg lipsa de programe
de perspectivã care sã vizeze o dezvoltare coerentã ºi
continuã a poporului când nu existã consens asupra
unei proiecþii viitoare?

Toþi vor sã conducã! Ce …ºtim! Dar spre ce, nu
ne-a mãrturisit nici un politician.

Constat cã dupã atingerea celor douã  mari þinte
(NATO ºi UE) ne aflãm într-o crizã de idei ºi soluþii.

Cine credeþi cã ar trebui sã caute aceste soluþii?
Normal cei cãrora prin vot le-am încredinþat
reprezentarea noastrã.

Ce fac ei?
Vedem cu toþii, simþim cu toþii, mai ales unii care

încã nu au pierdut noþiunea rãbdãrii, dar care încã nu
gãsesc limitele acesteia.

ªi totuºi, totul are o limitã. S-a vãzut ºi în 1989.
Circul, la mare cãutare la noi, se manifestã liber,

creând un soi de lehamite ºi frustrare.
Deºi am pledat pentru o prezenþã masivã la vot,

tocmai pentru ca uninominalul sã-ºi atingã scopul, îmi
exprim temerea cã circul perpetuu, pe fondul gravelor
probleme cu care se confruntã þara, va determina un
absenteism major la vot.

Condiþiile sunt create ºi s-au simþit la alegerile
locale, unde abia s-a atins pragul electoral, mulþi dintre
aleºi ºi mai ales realeºi fiind votaþi de o majoritate de
doar cinzeci ºi ceva la sutã, ceilalþi (ºi ei destul de
mulþi) aºteptând, în mod firesc, democratic, ca aceºti
aleºi sã-i reprezinte ºi  pe ei.

Dar aºa cum apa spalã ruºinea lumii, la fel ºi timpul
îndreaptã lucrurile pe fãgaºul normalitãþii deºi, uneori,
pentru mulþi dintre noi este târziu.

01 august 2008
Vasile Iordache

Gânduri

Vasile Iordache
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Cer îngãduinþa sã
revin cu o completare la
prima parte a serialului
apãrut în paginile revistei
sub titlul Constantin
Xeni: Evocãri literare. Nu
prea ºtiu cum s-a

întâmplat, dar recitind cu atenþie textul, am constatat cã
au rãmas în afara selecþiei un numãr de pagini a cãror
valoare, cum se va vedea, îmi justificã pe deplin
rugãmintea. Cititorul le va parcurge, sunt convins, cu mare
interes, iar pentru cei care doresc sã le intercaleze la locul
potrivit, mã simt obligat sã precizez cã ele trebuie rânduite
între episoadele apãrute în Helis din  octombrie 2007 ºi
ianuarie 2008. În acest fel restabilim cursivitatea textului
ºi eliminãm o neglijenþã pentru care îmi cer scuzele de
rigoare cititorilor noºtri.

În primul episod, Constantin Xeni ne povestea despre
începuturile sale literare. De astã datã, împreunã cu el,
vom zãbovi mai mult în preajma unora dintre marii
scriitori români de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi
începutul celui urmãtor. De prisos a mai sublinia
valoarea documentarã a acestor mãrturii rãmase
necunoscute pânã la aceastã datã. Autorul le-a dat ºi un
titlu separat – Dejunuri literare –, iar noi suntem bucuroºi
sã le facem publice, graþie prietenilor noºtri de la revista
Helis. Precizãm cã în preluarea textului pentru tipar,
am respectat cu stricteþe manuscrisul autorului, cu toate
particularitãþile stilistice, efectuând doar simple
intervenþii impuse de normele ortografice actuale.
Atunci când s-a simþit nevoia, am introdus scurte
explicaþii marcate prin paranteze drepte.

M-a invitat [Alexandru Vlahuþã] într-o duminicã sã
dejunez la el. Ce plãcere ºi mai ales ce onoare a vibrat în
tânãrul meu suflet, care se simþea atunci aºa de singur în
viaþã. Fusesem lipsit de sprijinul unui pãrinte care mã
pãrãsise de mic copil ºi eram lipsit chiar de cãldura unei
familii pe care n-o aveam!

M-am dus la Vlahuþã cu emoþie.
Un mare scriitor, spiritual ºi nu lipsit de pãtrundere, a

rãspuns odatã cã cel mai frumos moment în iubire este
clipa când urci pentru prima oarã scãrile la o întâlnire...
Aº putea sã spun ºi eu cã puþine momente mai fericite am
avut în existenþa mea ca acela când pentru întâia oarã am
urcat cele trei scãri care mã duceau la dejunul poetului Al.
Vlahuþã.

El ºedea pe vremea aceea – prin 1901 – în etajul cel
mai de sus din Palatul Funcþionarilor Publici din Piaþa
Victoriei, în colþul opus Ministerului de Externe. O casã
imensã, nouã, care a ars peste doi ani cu mai toate
tablourile ºi obiectele poetului.

Ministrul Instrucþiunei ºi Artelor era ilustrul Spiru
Haret, care era un sincer admirator al lui Vlahuþã, îl numise
inspector al Artelor, dacã nu mã înºel, dupã ce îi
comandase România pitoreascã, pentru a gãsi ocazia sã
înlesneascã viaþa poetului ºi sã dea literaturei în acelaºi
timp o splendidã operã. Poetul era acum la adãpost de
grijile existenþei, într-un timp când în literaturã se câºtiga
la noi aºa de puþin, oricât talent ai fi avut.

De aceea, apartamentul sãu luminos trãda o plãcutã
eleganþã. Covoare frumoase, câteva bronzuri ºi tablouri
multe, tablouri de Grigorescu constituiau, împreunã cu
cãrþile frumos rânduite, un cadru curat ºi plãcut, în care
de la primul pas te simþeai bine.

ªi iatã poetul! Mic de staturã ºi brun. O expresie gravã.
Te primea cu o amabilitate mãsuratã, cu mâna sincer
întinsã, fãrã efuziune, dar cu un zâmbet cald care spunea
mai mult decât vorba. Avea p-atunci vreo 42 de ani. Un
pãr negru, bogat, pe care îl ridica din când în când de pe
frunte ºi o mustaþã micã, deasã, ce cãdea în voia ei,
accentua ºi mai mult acea faþã bronzatã, din care strãluceau
doi ochi mari negri, fierbinþi, cum rar am vãzut. Erau
frumoºi, adânci ºi înþelegãtori. Poet nãscut, nu fãcut, poet
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în tot ce fãcea. Era poet în gândirea lui umanã, generoasã,
plinã de bunãtate ºi înþelegere pentru cei chinuiþi, era
poet în exprimarea lui seninã ºi curatã; era poet ºi în actele
vieþii lui intime, plinã de discreþiune, de fineþe, de angelicã
bunãtate.

Dupã ce m-a întrebat liniºtit ºi plin de interes de unde
sânt, ce fac, ce planuri de viitor am, mi-a fãcut aprecieri
pline de o nepreþuitã încurajare pentru ceea ce scrisesem
ºi mi-a spus cã dacã va reuºi planul sãu de a funda o
revistã cu G. Coºbuc (ceea ce era în oraº evenimentul de
senzaþie în lumea literelor), mã invitã sã scriu în acele
pagini. Mãrturisesc cã retrãiesc ºi acum când scriu aceste
rânduri intimidarea ce am simþit în acel moment. Ochiul
sãu ager a simþit emoþia mea ºi numaidecât mi-a adãogat
cã am destule coarde ca sã fiu un preþios colaborator.
Citise câteva nuvele ºi epigrame din Satira ce apãrea pe
atunci ºi citea cronica dramaticã ce mi se încredinþase în
acel an la Universul.

ªi iatã cã se aude soneria. El însuºi deschide uºa.
Invitaþii la dejun probabil. ªi unul dupã altul sosesc
Caragiale, Delavrancea, Coºbuc, ªt.O. Iosif, Ilarie Chendi,
Virgil Cioflec ºi uneori pictorul Strâmbulescu. Iar la sfârºit,
iatã ºi un domn mic, chel, cu o micã mustaþã albã, cu faþa
trandafirie ºi doi ochi mici dar vii, mici ºi negri ca douã
mure. Cine o fi? Se face liniºte. Fiecare îi strânge mâna
tãcut ºi cu respect. E „domnul“ Grigorescu!

ªi îndatã apare ºi o doamnã, singura. O doamnã cam
de vârsta poetului, slabã, cu figura bronzatã. O apariþie
blândã, discretã ºi modestã. Se aºezã tãcutã în capul mesei
ºi ne pofteºte cu un gest amabil sã luãm loc. În dreapta ei,
„domnul“ Grigorescu. Era doamna Alexandrina Gâlcã,
devenitã mai târziu doamna Vlahuþã, ºi care cu devotament
unic a vegheat administrativ pe blândul poet pânã i-a
închis ochii în 1919.

O masã de o eleganþã burghezã, sclipind de curãþenie.
Mi-aduc bine aminte ºi felurile de mâncare, cãci eram
numai ochi ºi urechi. Icre negre tescuite, mãmãliguþã cu
unt ºi cu ochiuri, curcan la tavã cu garniturã de varzã ºi
felurite salate, brânzeturi, fructe felurite, printre care
tronau mai ales mandarinele, care pe atunci erau scumpe
raritãþi. Relatez acest menu cãci voi reveni mai jos asupra
lui.

Conversaþia mesei? O duceau mai ales cei doi maeºtri
ai vervei: Caragiale ºi Delavrancea. Cel d-ntâi, „Grecul“,
cum îl numeau ceilalþi, se bucura de faima unei inteligenþe
deosebite, a spiritului sãu plin de ironie ºi de originalitate.
Cel de-al doilea, cu capul sãu de artist încãrcat de podoaba
bogatã a roºcovanului sãu pãr creþ ºi „cu strãlucirea de
piatrã scumpã a ochiului sãu profund albastru“, cum
spunea Iorga, nu rãmânea dator „Grecului“ când el
depãºea limita cu sofistica paradoxelor sale. Orator
înãscut, ripostele lui Delavrancea îmbrãcau chiar la masã
haina frazelor retorice. Cu vinul nu te puteai juca dacã
chemai pe Delavrancea la masã. Înainte de orice, când se
aºeza la masã, gusta vinul amfitrionului. Cu adâncã
seriozitate ducea paharul la gurã ºi lichidul divin încet
trecea prin filtrul sever al aprecierii. Îndatã ce avea cel mai
mic „gust de butoi“, cum zicea el, cel mai mic parfum de
acrealã, cerea alt vin, spre dezolarea amuzatã a gazdei.
Abia dupã acest ritual începea masa.

Caragiale avea printre conmeseni o tacitã precãdere.
El era un sceptic, profund diferit de Vlahuþã. Dar era vizibil
cã inteligenþa lui era cea mai preþuitã dintre toate. ªi în
adevãr, vioiciunea minþii lui te impresiona. El vedea
totdeauna o faþã nouã, în orice discuþiune aducea o
observaþie personalã, care scãpase tuturor, o vedere
originalã, prea adesea paradoxalã, dar totdeauna plinã de
interes. Afarã de asta, ºtia de toate. Cultura lui o simþeai
vastã. Iar când, încet ºi tacticos cum vorbea, pornea sã
impresioneze pe cineva, sã facã portretul vre unui profesor
pedant (a unui „belfer“, cum zicea el profesorilor) sau sã
copleºeascã sub sarcasm pe un scriitor sau politician,
atunci Caragiale era Caragiale întreg! Sub ochelarii lui
permanenþi, ochii sãi miopi strãluceau maliþioºi ºi simpatici,

fraza curgea calm ºi literar. Era vizibil satisfãcut cã toþi îi
savurau vorbele cu nesaþiu. Nu îndrãznea sã-l întrerupã
decât Vlahuþã sau Delavrancea. Coºbuc ºi Grigorescu nu
scoteau o vorbã. Amândoi aveau o naturã sfioasã ºi
taciturnã.

Cel puþin noi tinerii, „cârlanii“, cum ne spunea
Caragiale, nu vorbeam decât când eram întrebaþi.

Într-o duminicã se discuta o piesã de Alex. Dumas-
fiul, care tocmai se reluase la Teatrul Naþional. Vlahuþã
aducea cu plãcere vorba despre teatru de câte ori era la
masã ºi Caragiale. Cãci poetul ar fi dorit mult – ºi o spunea
deseori – sã poatã scrie piese de teatru. Încercase, dar
spunea cã nu i-a trebuit mult sã vadã cu regret cã nu e
fãcut pentru asta. Caragiale gãsi prilejul sã-ºi repete
concepþia lui despre teatru.

– Piesele lui Dumas sânt spirituale ºi admirabil scrise.
Dar ele nu pot trãi.

– De ce, Iancule?, zise Vlahuþã.
– Pentru cã, onorabile, piesele „à thèse“, piesele

problemã contrazic exigenþele elementare ale teatrului.
Omul când vine la teatru, vine obosit ºi plictisit de
mãrunþiºurile vieþii, cautã o evaziune din real, cautã o
liniºte spiritualã, o distracþie. Omul vrea sã plece mulþumit,
odihnit, purificat ºi întãrit. Iar tu începi sã-i raþionezi, sã-
i pui probleme, sã-l sileºti sã le urmeze ºi sã-ºi spargã
capul cu ele, acolo în stal! Apoi se poate? Iatã de ce
aceste piese nu se lipesc de sufletul spectatorului ºi nu
dureazã mai mult ca trandafirul din versul poetului…

Altãdatã, Caragiale, cu verva lui, fãcu o admirabilã
digresiune asupra râsului. Îmi amintesc numai
concluzia lui.

– Râsul e în natura omului. E chiar un apanaj propriu
al sãu. Cãci dintre toate vietãþile pãmântului numai omul
râde. Iar când un caricaturist face sã râdã o vacã, ne
stricãm ºi noi de râs. Dar sã nu credeþi cã din aceastã
cauzã e uºor sã faci publicul sã râdã. Întrebaþi pe actori: e
mult mai uºor sã-l faci sã plângã, decât sã râdã. Cãci râsul
e capricios ºi tocmai acolo unde tu crezi cã publicul va
râde cu hohot, el nici nu zâmbeºte! ªi râde unde nici nu te
aºtepþi... Dar sã nu mã întrebaþi ce este în realitate râsul.
Nici din ce cauzã râde omul de anumite lucruri ºi nu râde
de altele. Râsul e un mister. ªi câþi s-au apucat sã pãtrundã
cu fel de fel de explicaþii fiziologice ºi psihologice acest
mister mai rãu au încurcat treaba.

Aceste prânzuri întruneau trei generaþii. Grigorescu
avea atunci 63 de ani, Caragiale avea 49, Vlahuþã ºi
Delavrancea câte 42 de ani, Coºbuc 35, Iosif 26, Chendi
cam tot atât, iar noi ceilalþi abia trecusem de majorat.

Dupã masã admiram cu sfinþenie tablourile. Afarã de
Luchian ºi câþiva Strâmbulescu nu erau decât Grigoreºti.
Amiciþia pentru Grigorescu era aºa de adâncã la Vlahuþã
ºi Delavrancea încât la fiecare expoziþie anualã a pictorului
ce se deschidea primãvara în sala de jos a Ateneului, cei
care pãzeau operele, cei care primeau pe vizitatori, cei
care fãceau preþurile ºi se tocmeau erau ei: când Vlahuþã,
când Delavrancea. De aceea, acasã pe pereþii lor puteai
gãsi un numãr considerabil de tablouri din cele mai alese,
pe care însuºi pictorul le alesese pentru ei. Iar mândria lui
Delavrancea ºi a lui „Conu Alecu“ era cã numai ei se
puteau mândri de a poseda încã ceva, ceva excepþional:
câte un tablou oferit de pictor fiecãruia, pe care scrisese
cu literele lui mici, roºii: „Amicului meu A. Vlahuþã“ (sau
Delavrancea) ºi semnãtura aceea femininã ºi graþioasã,
„Grigorescu“.

Aceastã caldã ºi respectuoasã amiciþie a durat pânã
la moartea marelui pictor, în 1907. Iar dupã moartea sa, fiul
lui Grigorescu a luat în cãsãtorie pe fata blondã ºi
trandafirie a poetului.

Pe canapele acopertite cu frumoase scoarþe româneºti
se bea cafeaua turceascã. Doamna Gâlcã se retrãgea
discret, dupã ce sufletul ei ales participase cu o
adevãratã religiozitate la fiecare vorbã a celor prezenþi.
Ea avea admiraþia talentului ºi sufletul ei era parcã fãcut
sã trãiascã în atmosfera artiºtilor. De aceea, dupã
risipirea acestor prânzuri, [dupã] suferinþele rãzboiului
ºi mai ales [dupã] pierderea tovarãºului ei de viaþã, o
întâlneam tristã ºi mutã ca o umbrã trãind între umbre.
ªi conversaþia continua între „boieri“, plãcutã ºi spiritualã,
încã o orã-douã.

(Continuare în numãrul viitor)



9

VICTOR NICOLAE

MISIUNE PERMANENT “PE LINGA...”
ªtiþi cum aratã colþul strãzii lui Third Avenue cu East

38th Street?
Aici se aflã Consulatul General al României ºi

Misiunea Permanentã a României pe linga Organizaþia
Naþiunilor Unite. Aºa scrie: “pe linga”! Probabil cã noi
suntem mai mereu doar pe lângã... la orice.

Ferestrele gem de mizerie. Pe cele ale Galeriei au rãmas
tot felul de mãscãri expo, reunite generic acum sub ‘Free
Trash’: gunoi gratis, sau ‘go to school’ - mai pe
româneºte: marº la ºcoalã! Pentru vizitare, mai sunaþi la
uºa alãturatã: ‘please ring the bell next door to enter!’
Cuvântul ‘bell’ s-a transformat în ‘bellisim’ deasupra unui
vulpoi cu un codoi în formã de falus. Într-alt loc ‘bell’ a
trecut în ‘bellismo’, vecin cu  PSY.Ro. NY. Privind, aveam
“The right to remain pasive” ori “You have the right to
remain silent”. Pe un perete interior scria: ‘Bee careful!!!
Surveillance camera’. Nudiºtii mai citeau biblii. Menora
cu dolar persista sub osul mort - iniþiala pentru Israel, iar
David nu-l convingea încã pe Moise sã facã Smart
Workout contra cost, oferind pentru plãcere Steaua-n
ºase colþuri. ªi iar alte semne ginecologice l-au
împresurat pe curiosul oprit în stradã, graffitieri
falusologice, bellisme cifrate, morcovi excitaþi, banane
ºi ejaculãri succesive...

Un puþoi gol arãta spre Misiunea Permanentã: ‘Let’s
do it here’! Expoziþia a fost ca ºi inexistentã pentru
newyorkez. Asta-i mai lipsea: street art porno pe pereþii
unei foste oficine comuniste. Putea Fecioara Maria sã
mãture tot gunoiul din cocina istoriei ºi David sã-i dea
lui Moise pentru o partidã de sex toate însemnele lui
sacre. Bellismo! Sau tem-bellismo, dupã cum am fost ºi
eu tentat sã adaug pe geam cu carioca!

Spre stânga intrãrii în Misiunea Permanentã, este
fereastra biroului cu public, aparþinând Consulatului.
Mai se aflã o fereastrã, cum dai colþul. E spartã. Nu veþi
vedea geamuri mai murdare în tot Manhattanul. Ca sã
nu se vadã înãuntru, s-au atârnat niºte jaluzele arse de
soare, niºte gioarse. Mã mir cã primãria nu le-a tras încã
o amendã usturãtoare diplomaþilor noºtri: pentru
pãstrarea curãþeniei oraºului.

Pe situl JO Beijing, apare notat despre România -
“Largest city: Bucharest Official languages: Romanian
(official) National languages: Romanian 91% (official),
Hungarian 6.7%, Romany (Gypsy) 1.1%...” Adicã, limbile
oficiale ale þãrii noastre sunt Româna ºi Þigãneasca. În
colþul lui 3rd Avenue cu 38th St, combinaþia romany-
romanian a atins procentul de 100%. Aºa arãtãm noi la
New York, unde mai avem ºi un Institut Cultural din ce
în ce mai debilizat. Antena 3 ne-a informat cã acolo,
diplomaþi ficþionali beau urinã ºi încalecã, energizaþi cu
ketaminã, pe ponei roz cu zvastika-n crupã... tropãind
tot pe lângã drum, tot pe lângã detergent ºi pe lângã
civilizaþie! Tot pe lângã actul artistic cinstit ºi
reprezentativ, tot pe lângã eficienþa diplomaticã ºi
impunerea culturalã, tot pe lângã,  tot pe linga...

CONFLICT DE INTERESE PENAL
“Ologi conduºi de orbi, asta suntem, societate ºi

presã, în România pestriþã ºi agitatã de azi” conchide
sictirisit Horia Roman Patapievici, în finalul unui articol
publicat în ‘Evenimentul zilei’. Cine sunt ologii ºi cine
sunt orbii lui HRP? Dincolo de retorismul cuvintelor sale,
se ascunde ipocrizia, ca sã nu mai vorbim de un penal
conflict de interese, înecat în cernealã tipograficã. Nimeni
altul decât chiar el ilustreazã cel mai bine orb-ologeala
noastrã. El este un conducãtor, finanþat regeºte de
Parlament din banul popular. Conduce Institutul Cultural
Român ca preºedinte, funcþie asimilatã rangului de
secretar de stat - una din cele mai înalte demnitãþi în
România. Ne-a avertizat în conferinþa lui de presã din 7
august cã ne plasãm “în zona patologicului”. Mai pe

În cinstea lui 23 August 1944, când românii ºi-au vârât gâtul din jugul fascist în cel sovietic, expoziþia
“Libertate pentru leneºi” a mai agonizat în spatele uºilor sale închise. Dupã decesul ei oficial, în 15 august a.c.,
locul nu i-a fost curãþat încã. Nu s-a dezinfectat ºi nici nu s-a deratizat Galeria Românã.

româneºte, în zona pata-logicului! ICR s-a transformat în
secretariatul sugativã al unor secretari de stat
discreþionari. Nu mai deosebeºte orbirea de ologealã.

În plinã crizã, Patapievici îºi reneagã pasaje din scrisul
sãu anterior: astea-s bune, le pãstreazã, pe ãstelalte le
reneagã, gata, uitaþi-le! Doamne, cu ce intelectuali ne-am
pricopsit! Cu scheletele ambulante din debaraua lui
Eminescu. Chiar ºi versuitorii ce cântaserã legiunea
cãpitanului când treceau pentru o bucatã de pâine neagrã
la marºuri muncitoreºti, cu steagul larg în vânt desfãºurat,
parcã aveau mai multã demnitate. Sub teroarea roºie, se
renegau pãrinþii, se renega o deviere politicã, pentru a nu
ajunge în faþa plutonului de execuþie, sau se renega o
tentaþie necugetatã, de mic-burghez rãsfãþat… dar sã-þi
respingi propria scriere, propria gândire tipãritã deja într-
o carte, pe motiv cã nu te mai reprezintã, ca sã aperi
expunerea de însemne interzise ºi mânjirea simbolurilor
sfinte… Se întrece orice înþelegere. ªi toleranþã.

Când ca niºte conducãtori orbi, când ca niºte ologi
printre cei conduºi  asentimental, patalogicienii activeazã
arbitrar chiar sub patronajul direct al preºedintelui þãrii,
toropit de canicula lui august prostul, amuþit de atâta
mediocritate sfidãtoare. ªi ce produce ICR la New York?
Exportã lipsa de caracter, expune agresiv normalitatea unei
stãri total anormale ºi ramburseazã scandal. Orbii îi conduc
pestriþ ºi agitat pe ologi. ‘Fuck you, Europa!’, trimiterea
unor informatori notorii ai Securitãþii la Berlin ºi ‘Libertate
pentru leneºi!’ sunt doar câteva dintre accidentele în care
ICR… ºi-a rupt picioarele!

ªI IAR LINGA, LINGA, LINGA!
Întreþinerea centrului nostru cultural în Manhattan nu-

i decât o vanitate. ªi o deturnare de fonduri. Se pompeazã
în el bani cu nemiluita. Scandalul ‘zvasticã ºi sex’ nu a
reuºit sã despartã minciuna de adevãr ºi lauda de fraudã.
Consideratã celebrã de mihãieºi puºi pe dezinformare,
expoziþia nu a cules nicio cronicã de specialitate. Nimeni
nu i-a dat în USA vreo importanþã, tratatã în New York
Magazine aºa cum merita, în câteva rânduri, ca ‘Apropo
of Nothing’. Free Trash! ªi asta se întâmplã cam la toate
fãcãturile noastre. Nici chiar Andrei ªerban nu a rupt inima
târgului cu “exorcizarea de la Tanacu”, transplantat
costisitor pe scena gloriei apuse a lui La MaMa
Experimental Theatre Club. Nici Perjovschi, cu toatã
autoritatea avangardistã a lui MoMA ºi ajutat de un curator
de origine românã de acolo, nu ºi-a trecut caricaturile din
Revista 22 întinse anost aici pe pereþi... dincolo de pãrerea
specialistului de la New York Times: ãsta latrã, dar nu muºcã!

 DEZINFORMAREA
Cotidianul.ro a publicat o opinie ca fiind a lui Radu

Ioanid: “Directorul Muzeului Holocaustului din Statele
Unite, Radu Ioanid, examinând fotografiile expoziþiei,
denunþã campania ca fiind lipsitã de orice temei ºi acuzele
aduse lui Patapievici ca fiind de rea-credinþã”. Cotidianul
a citat-o ºi pe directoarea ICRNY care crede cã “toate
acuzaþiile sunt total nefondate, lucru dovedit ºi de raportul
fãcut de Radu Ioanid, dar ºi la descinderea poliþiei, care a
plecat râzând”. Care raport al lui Radu Ioanid? Unde-i?
Formalitãþile de a obþine aºa ceva se complicã în cazul unui
director de Muzeu al Holocaustului, aflat într-un regim mai
special de relaþii cu publicul. Diversiunea Cotidianului a
folosit însã la aplanarea incidentului chiar în partea lui cea
mai sensibilã: ofensa adusã unui popor prieten.

New York Magazin numai a semnalat anomalia expo
prin articolele sale. Scandalul a izbucnit violent în þarã ºi
s-a mutat vijelios pe forumurile internaute, pentru cã
reacþia presei române a fost înãbuºitã prin ordin de sus.
ICR s-a ales cu o ripostã crâncenã, suferind o serioasã
afectare civicã. Dezbaterea furtunoasã a întrecut gestul
impunerii unei demisii sau a unei demiteri, deposedând
de demnitate un întreg grup de control cultural, consolidat
prin toate tertipurile posibile.

OPINIA FÃRÃ ACOPERIRE
Solicitat sã se pronunþe, N. Manolescu a zis: “Mi

se pare cã în sfârºit ICR New York a ieºit cu niºte
lucruri mai puþin provinciale, mai neconvenþionale.
Sunt fãcute cu umor, cu ironie. Tot scandalul a plecat
de la svasticã. Culmea, autorilor articolului ar fi trebuit
sã le placã, fiind naþional-comuniºti ºi legionaroizi.
Este situaþia unei mari pãrþi din diaspora americanã,
gen Gabriel Stãnescu & Co. Ne aflãm în plin naþional-
comunism, iar modelul este cel patentat încã din anii
’50, de a cere opinia unor oameni care nu se pricep la
artã ºi culturã. În toatã lumea, expoziþiile sunt pline
de svastici, ºi nu se mai scandalizeazã nimeni”.

În foarte puþine cuvinte, N. Manolescu bate
recordul la opinie fãrã acoperire. Nu ºtie ce s-a
întâmplat în realitate, nu s-a informat în calitatea sa
de Ambasador al României la UNESCO. Lui ‘i se pare’
cã ‘tot scandalul a plecat de la svasticã’. Pe celelalte
puncte de ‘plecare’ le ignorã. E sigur cã autorii
dezvãluirilor sunt naþional-comuniºti ºi legionarzi. ªi
ar fi trebuit sã le placã… o expoziþie naþional-
comunistã ºi legionardã. N. Manolescu proclamã cã
naþional comuniºtii legionaroizi formeazã o mare parte
din diaspora americanã! Nu-i prea mare riscul acestui
potentat? Logica sa, manologica, nu-l mai ajutã decât
la însãilarea de cronici sportive. Aºa gândeºte un
ambasador la Paris? Cã naþional comuniºtii diasporei
au fugit de teroarea comunistã, iar legionaroizii feroci
apãrã adevãratele valori naþionale, condamnând
propaganda nazistã. Ambasadorul la UNESCO se rupe
total de realitate ºi când emite o altã enormitate
amendabilã: “În toatã lumea, expoziþiile sunt pline de
svastici, ºi nu se mai scandalizeazã nimeni”.

CULIAN L-A UCIS PE CULIANU!!!
“…naþional-comuniºti ºi legionaroizi-securiºti,

aceeaºi mânã care
l-a ucis ºi pe Ioan Petru Culianu” devine o culpã

capitalã în gura iresponsabililor dâmboviþeni. Le este
uºor sã manevreze invectivele criminale, obiºnuiþi de
douãzeci de ani sã adere la acþiuni deosebit de
violente. Setoºi de sânge curs pe bulevarde
revoluþionare, susþinãtori ai mineriadelor din înaltele
lor posturi guvernamentale, resentimentari caustici,
procesomani, acuzatori amnezici ai comunismului
secretizat, oligarhi ai culturii, dispreþuind înaintaºi
iluºtri ºi terorizând pe cei ce azi nu li se alãturã, noii
culturnici deschid numai în folos mafiot robinetul
bugetar ºi refac agenturile pentru noua pepinierã dupã
model bolºevic.

Colaboratorii lui New York Magazin au mai fost
incriminaþi ºi pentru alcãtuirea unei tabere mascate,
ce se exprimã prin golãnii tricolore în umbra Revistei
România Mare, ori cã s-au dedat la conspirativitate
cu alde Vãcãroiu, Buzura merceistul… sau omul, cu o
mare, cum îl considera Manolescu pe Iliescu, la vremea
când gânditorul Patapievici ne dispreþuia pe toþi ca
patibulari, buni de atârnat în ºtreang prin dealuri ºi
vãi dejectate.

Grigore Culian, terfelit în fel ºi chip de tot soiul de
caricaturiºti macabri ai momentului, propune pe bunã
dreptate: mai bine considerãm toate acuzaþiile adunate
la un loc “ceea ce desfiinþeazã orice noþiune de logicã
elementarã”.

POLIÞIA ªI IMUNITATEA DIPLOMATICÃ
Un amãnunt foarte important a fost mereu trecut

cu vederea: descinderea poliþiei la Galeria Românã, în
cãutarea însemnelor interzise. Corina ªuteu mai credea
la Antena 3 cã e voie sã te joci cu zvastica pe ponei ºi
pe clãdiri, în ciuda legislaþiei americane. Evidenþele
se izbeau susccesiv de autismul ei imunitar. Ce cãuta
NYPD  la ora 21, în sediul centrului cultural? Expoziþia
se deschidea numai între orele 10 am ºi 6 pm, de luni
pânã sâmbãtã. Poliþia însã a intrat vineri 25 iulie, la 3
ore de la închiderea galeriei. Nu-i cum zice Patapievici:
“Toate acuzaþiile care au fost fãcute sunt riguros false
ºi nu au nicio bazã”.

La o simplã reclamaþie, ofiþerii lui Police au dat
nãvalã în sediul celor trei reprezentanþe ale României,
þarã suveranã, cu spaþiul apãrat de imunitate
diplomaticã. ªi ne-au tratat ca pe niºte infractori. Este
în continuare o ‘alarmã falsã’ pentru prestigiul
patapievicilor bãsescieni? Nici vorbã. Asta-i realizarea
cea mai de seamã a unor eºecuri lamentabile. Mai pe
româneºte, ni s-a aplicat o procedurã poliþieneascã
de rutinã, ca în cazul borfaºilor internaþionali.

SUCCESUL UNUI EªEC
LAMENTABIL
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PRIVINDU-NE  ÎN OCHI… PRIN EUROPA

TITI  DAMIAN

Am privit impactul dintre
civilizaþia româneascã ºi cea
a Europei, fie cea de Vest,
Centralã, sau de Est în zece
ieºiri cu grupuri (cam de 30)
de români, urmãrindu-le
compatrioþilor mei, reacþii,
atitudini, manifestãri. Erau
grupuri eterogene, adicã
oameni de sexe, culturi,

religii diferite, având însã un numitor comun: dorinþa
de a intra în contact, de a se raporta la alte culturi,
dar mai ales la alte civilizaþii, adicã un turism cultural.
Am fãcut acest lucru de vreo zece ori pânã acum,
începând din anii’80, adicã aproape mai bine de 25
de ani.

Anul acesta am avut privilegiul de a face o astfel
de ieºire, în Italia, cu un grup de elevi (olimpici) ºi
profesorii lor de la Liceul „Grigore Moisil” – cam
40 de inºi, dintre care unii mai fuseserã în strãinãtate,
alþii nu. Din punctul de vedere al organizãrii, totul a
decurs fãrã reproº, adicã legãtura cu firma
respectivã, pregãtirea pentru plecare, transportul
la Bucureºti.

Aºadar, momentul, care ar fi trebuit de bucurie
la urcarea în autocarul care sã ne ducã la Rimini
(Italia) s-a transformat într-unul de maximã
tensiune. Deºi grupul nostru era compact, totuºi
firma respectivã, printr-o reprezentantã „þepoasã”
reþine primele locuri în autocar unor ºapte inºi (trei
din Moldova ºi patru din Bucureºti) pe motiv cã au
achitat nu se ºtie de când locurile, înaintea noastrã.
Probabil sã fi fost aºa – grupul nostru a fãcut pasul
înapoi ºi a cedat. Este însã, pe departe o meteahnã
a firmelor româneºti care, sub motivul cã unul sau
altul, au achitat mai devreme suma, sã-ºi impunã
protejaþii, ºi asta se întâmplã la fiecare autocar.
Crispãri, necazuri, tensiuni, dezamãgiri. N-ar fi fost
mai simplu ca firmele româneºti sã comunice locul
în autocar (numerotat) la înscriere? Nu se poate?
Nu se vrea! Ce s-ar face protejaþii, adicã eternele
„pile” româneºti? Or, firmele mai ºtiu ceva: nimeni
nu doreºte locurile ultime, aºa cã preferã eterna
ciondãnealã la urcarea în autocar.

Un autocar la standardele occidentale, cu doi
ºoferi dezgheþaþi. Pãcat cã nu ºi-au spãlat – mãcar
de ochii lumii – ditamai maºina cu aer condiþionat.
Cu zoi pe parbrize ori pe geamurile (împâclate)
laterale, au plecat, aºa s-au întors. În faþã a tronat
tot drumul sus, pe parbriz o urmã de gãinaþ de cioarã,
probabil mai e ºi acum...!

Tot în faþã troneazã un ghid român, care – am
aflat ulterior cã era însoþitor de grup -  care ºi-a
fãcut meseria pe deplin: citea dintr-un dosar gros,
de pe genunchi, informaþiile necesare. Sã nu fiu
rãutãcios, citea corect, cu intonaþii, cu pauze, de
credeai cã-þi prezintã oral – o frumuseþe! Când
ajungea grupul într-un anume oraº ºi trebuia sã
explice la faþa locului, avea o singurã replicã: nu v-
am spus în autocar?

O lecþie admirabilã de felul cum se face turism
a primit-o grupul în Budapesta, când – într- românã
perfectã, ghida maghearã a prezentat oraºul. O
încântare! Nu mai vorbim despre croaziera pe
Dunãre noaptea cu vaporul. O lecþie despre cum
se face turism sau cum poþi sã scoþi bani „cu
lopata”, din ... apa Dunãrii. Un oftat pentru românii
care ºi-au adus aminte cã au o Dâmboviþã. Iar dacã
Bucureºtiul ar fi devenit port, pe Argeº, la Dunãre,
dupã planurile „împuºcatului”, parcã am fi avut
capetele ceva mai ridicate în faþa Europei. Ce sã-i
faci? Îþi rãspunzi dezamãgit: „România – campioana
ocaziilor ratate!”

 Drumul pânã la Rimini a fost obositor, prin
Austria ºi nordul Italiei. O tentativã de a ne întâlni
cu Padova, a izbândit, dar prea târziu ... Dupã o

rãtãcire de vreo orã ºi ceva – când nu se ºtie de ce n-
a funcþionat G.P.S-urile, ne-am pomenit cã principalele
monumente istorice îºi închiseserã de mult porþile.
Aºadar, am bifat Padova ca vizitã. Tot atunci am aflat
cã intrarea în fiecare oraº important italian se plãteºte.
Telepassurile te aºteaptã cu barierele coborîte ...
Înaintam vitejeºte, pe la 10,30 noaptea spre Rimini pe
o autostradã, când un echipaj de-al poliþiei italiene (ai
dracului italieni, au ce au cu românii!), pe care l-am
zãrit într- benzinãrie unde poposisem, ne-a oprit.
Parlamentãri cu ºoferii noºtri de vreo 75 de minute.
Pânã la urmã, am plecat. Se zice cã ºoferii noºtri
fuseserã amendaþi cu vreo 300 de euro. Ei ne-au spus
cã, chipurile, au depãºit viteza cu 5 km pe autostradã.
Gurile rele spun cã, de fapt, ei ocoliserã Telepassul la
Padova ºi fuseserã daþi în urmãrire. Nu bag mâna în
foc pentru nicio variantã. Ceaþã! Ceva a fost, altfel nu
„parlamentau”, Dumnezeu ºtie pe ce limbã.

La sosire în Rimini, aceeaºi ºoferi se dau în stambã.
Aveau G.P.S pentru taxiuri, la o trecere de nivel cu
vreo 200 de metri de hotel, trebuie sã opreascã. Nu
puteau trece, aºa cã, obosiþi dupã mai bine de 1000 de
km, ghemuiþi în fotoliile autocarului, cu picioarele
umflate, grupul nostru defileazã, în miez de noapte,
speriind dulcele somn al italienilor, pe trotuare, cu
geamantan cu rotile pe sub porþile oamenilor.

La hotel, surprizã: dãm din umeri, privindu-ne
întrebãtor, tu ai frigider? Nicio camerã n-avea, dar era
etichetat ca hotel de trei stele. Cam înghesuialã în
camere. Românul, însã-i rãbdãtor, lasã de la el. Constat
cã la mine în camerã nu-i decât un sãpunel pentru trei
inºi ºi zece zile ºi douã hârtii igienice. Seara a doua, pe
la 2 noaptea aveam sã constat cã o „cucoanã” de
deasupra era nervoasã, cãci umbla cu tocuri. Nici
camera mea, nici a ei n-avea mochetã. „Cucoana” a
fost nervoasã mai toate nopþile.

Plaja din Rimini? Superbã. Ca la Mamaia. ªezlonguri
– peste tot – cinci euro. Noi, descurcãreþi, am ºi
descoperit locuri unde nu se plãtea. Era suficient
cearceaful. Încolo? Apa Adriaticii caldã, mâncarea la
restaurant bunã (m-am adaptat mai greu dimineaþa,
cam multe dulciuri), italienii oameni primitori ( ne
serveau o chinezoaicã, o bulgãroaicã, un albanez).

Excursii la San Marino, la Florenþa, la Roma, la
Veneþia. Despre ele poþi scrie romane, dacã te mai ºi
documentezi. Aici nu pot vorbi în numele
compatrioþilor mei. Fiecare a perceput ce a vrut ºi cât
a putut. Oricum, sã vezi asemenea minunãþii la
temperaturi de peste 40 grade, nu-i la îndemâna oricui.
În felul acesta am constatat cã românii noºtri sunt
niºte eroi!

Programul de plajã a alternat cu cel de excursii cu
autocarul în centrele amintite, adicã – ºi cu raþa-n
curte, ºi cu copanul în cratiþã. Cert este cã atunci ne-
am dat seama cã singura câºtigãtoare a devenit firma
româneascã. A perceput pentru excursia la Florenþa
40 de euro. Baºca cea de la Roma, în ultimul moment
a urcat taxa la 55 de euro. Baºca intrãrile la muzee,
peste 10 euro. Artificiul firmei a fãcut ca excursia sã
coste, de fapt 325 + 55 + 40=adicã 410 de euro, plus
4 milioane lei de fiecare, cu mult peste firmele renumite
concurente. O înghiþim ºi pe asta!

Întoarcerea spre casã debuteazã în plinã dimineaþã
cu detaºamentul–cohortã care-ºi târãºte geamantanele
acei 200 de metri, sub privirile mirate ale locuitorilor,
spre autocarul ascuns pe o stradã lãturalnicã.

Urma sã ajungem la Veneþia în jur de ora 13. Dar
... i-am prins pe italieni! Cele patru benzi de autostradã
se blocheazã datoritã numãrului mare de maºini. A
ajuns celebrã în grup regula de trei simplã propusã de
mine: „Dacã doi km i-am fãcut în 15 minute, în câte
minute vom face 27 de km?” Rãspunsul se lãsa

aºteptat, nu pentru cã nu ºtiau – era înþesat autocarul
cu matematicieni ºi informaticieni – dar nu ne venea
sã credem. Practica a dovedit-o. Dupã trei ore ºi
ceva am descoperit cauza blocajelor: Telepassurile
din Veneþia. Calvarul s-a sfârºit? Nicidecum! De aici
încolo – 55 de km pe o ºosea obiºnuitã cu o bandã
pe sens, unde se înºirau autoturismele. Regula de
trei simplã a continuat pânã la ora 19 seara. Cãlãtoria
cu „vaporetto”, Piaþa San Marco, canalele, gondolele
ºi ce mai e pe acolo, vãzute seara au compensat toatã
oboseala ºi furia de peste zi.

La 3 noaptea am prins vitezã spre Austria
unduindu-ne prin zeci de tuneluri, apoi popasul în
Viena a fost o desfãtare pentru grup. Pentru mine, ºi
mai mult, cãci am descoperit ospitalitatea unor
prieteni români din Viena, bucuroºi cã ne-au întâlnit.

Motorul autocarului s-a încins pe la orele 17 spre
Budapesta, unde cazaþi la un hotel, de într-adevãr
trei stele, avem parte de o „micã” surprizã. Sã-i zicem
ungureascã? Urma sã ne ducem la recepþie, sã plãtim,
anticipat, eventualele daune ce le-ar fi produs în
noaptea aceea copiii din grupul nostru. Sã nu-i
înjurãm pe unguri decât pe ungureºte, cãci, probabil,
ºtiau ei ce ºtiau. Mi-aduc aminte, cã, într-o altã
excuesie, unul de-al nostru, ajuns cu noi într-un hotel
din Austria, a vorbit la telefon de ... 400 de dolari,
apoi dimineaþa a dispãrut ...

O minune: trecem frontiera româno-ungarã, ºi la
dus, ºi la întors, s-a fãcut doar cu niºte reverenþe de
rigoare, ºi de o parte ºi de alta. De data aceasta, nota
zece pentru vameºii care nu ne-au deranjat. Doar
ne-au zâmbit politicos. Nici mãcar nu ne-au numãrat.

La Arad un Dop de circulaþie ne þine încolonaþi
pentru o orã ºi un sfert: un stop pus la o linie de
tramvai traversatã de o ºosea naþionalã, deja foarte
aglomeratã ... ca la noi ...

De fapt, acela a fost elementul pregãtitor al celei
mai mari tâmpenii vãzute vreodatã pe teritoriul
României: cu 19 km înainte de Sebeº, fragila bandã
începe sã se umple ºi ne deplasãm în salturi nu mai
lungi de 50 de m, urmate de opriri halucinante. Iar
regula de trei simplã, pentru care m-au duºmãnit toþi
pasagerii. Am parcurs cei 19 km de la ora 7 fãrã un
sfert seara, pânã la ora 11 ºi jumãtate noaptea, într-
o lipsã totalã de informaþie, abandonaþi haosului.
Închipuiascã-ºi cineva nervi, claxsoane, maºini
rãmase în panã de benzinã, lume înnebunitã cãutând
un loc de refugiu pentru necesitãþi, femei
îngrozite, copii urlând, bãrbaþi înºiraþi pe margine
uºurându-se.

Halucinant! Ajungem la Sebeº, ca sã vedem doi
poliþiºti în intersecþia acestei ºosele cu cea care venea
de la Cluj ºi Turda, la fel de înþesatã, întâlnindu-se
cu cea , la fel de înþesatã dinspre Braºov, iar ca totul
sã fie haos, toate se întretãiau cu varianta pe care
rulau TIR-urile. Aceºtia din urmã, solidari, intrau în
intersecþie barã la barã, nemailãsând ºansã celorlalte
maºini. Cei doi poliþiºti fuseserã depãºiþi de situaþie
de mult timp, iar al treilea, cel de la camioane, a luat-
o la fugã sub ochii noºtri.

N.B. Ajuns acasã, pe la ora 7 dimineaþa, aud pe
comentatorul de la radio despre Dopul de la Sebeº,
afirmând cã autoritãþile n-au gãsit soluþii. S-a produs
din cauza lucrãrilor de asfaltare din municipiu.

Mi-aduc aminte de o discuþie, cordialã, politicã,
din autocar cu unul dintre colegi care cãuta sã-mi
argumenteze, politic, cã România „duduie”. Cum e,
domnule coleg?

- România se târãºte, am auzit un rãspuns oftat,
pe care l-am întãrit cu mare nãduf. Cu mâna pe inimã
jur cã tare aº fi vrut sã nu-mi dea dreptate.
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ARHIVA JUDEÞULUI
IALOMIÞA

Specula cu produse de primã necesitate era ºi
ea în floare. Autoritãþilor nu le era necunoscut acest
lucru ºi încercau sã-i punã capãt, pe cât posibil.
„Îndestule temeinice înfiinþãri au dovedit cã pe la
toate publicele adãposturi precum hanuri, cârciumi,
bãcãnii sã urmeazã abuzuri supãrãtoare la articole
de întâia trebuinþã fãcându-sã vânzarea pâinii cu un
preþ nesuferit... De aceia ocârmuirea întemeiatã pe
cunoºtinþele ei de curgerea unor asemenea
împrejurãri ºi cu dinadinsul dorind încetarea unui
folos în parte pãºit peste orânduialã ºi
rãsprecupeþit...hotãrãºte îndatorire asupra
vânzãtorilor ca depãrtând orice cuget de un
nemãsurat folos sã se asemene la preþul vânzãrii
pâinii, cu preþul ce sã politipseºte1 în capitala
judeþului”2. Comerþul cu produse agricole practicat
de þãrani era frânat de multe ori de proprietarii ºi
arendaºii moºiilor pe care se þineau târgurile ºi
bâlciurile. Ocârmuirea încerca sã facã ordine
cerându-le proprietarilor de moºii sã nu împovãreze
cu tot felul de taxe pe cei care veneau cu marfã la
vânzare:”proprietarii pe a cãror moºii au orânduite
bâlciuri a nu mai urma luãri nedrepte ce se obiºnuiau
în vechime ci numai de la prãvãlii, umbrare ºi coºarele
ce le va face precum ºi pentru pãºunile vitelor lor”3.

Locuitorii din plasa Câmpului erau solicitaþi
de cãtre subocârmuire sã meargã cu mãrfurile lor,
mai ales cereale ºi legume „spre vânzare la politia
Bucureºtilor” dar, dupã spusele ocârmuitorului, „cea
mai mare parte se ambodiseºte4 din pricinã cã de la
aceastã plasã ºi pânã la Bucureºti sunt trei treceri
de zãgazuri ºi poduri numite: zãgazul de la Moviliþa,
zãgazul de la Sineºti ºi zãgazul de la ªindriliþa pe la
care treceri, cu ducerea ºi întoarcerea carelor cu
trãgãtori luându-le havaieturi5 neasemãnate nu
cunosc cã se folosesc nimica”, iar cei care mai
mergeau cu marfã la Bucureºti „pururea strigã cã pe
lângã havaietul ce le iau apoi îi ºi bate cei orânduiþi
de proprietarii acelor poduri din care ºi izvorãºte
neîndemnarea locuitorilor”6.

Lunar aleºii satelor anunþau subocârmuirea
asupra preþurilor practicate în localitãþile lor. Un
exemplu de asemenea raportare avem de la satul
Uluiþi. „Cu plecat raport satul Uluiþi, facem cunoscut
cinstitei subocârmuiri cã pe aceastã trecutã lunã de
la 28 ale trecutului iulie ºi pânã astãzi la 28, ale
urmãtorului august se aratã preþurile vânzãrilor: chila
de grâu bun se vinde dus la Bucureºti 50 lei; chila
de grâu mai în douã i pac dus la Bucureºti 45 lei;
chila de grâu sãcãrãsos se vinde i pac dus 30 lei;
chila de ovãz se vinde i pac dus la Bucureºti 28 lei;
iar ovãz nu este de loc cã s-au pierdut sãmânþa lui
de tot; chila de porumb se vinde aici pe loc 26 lei;
chila de mei se vinde i pac dus la Bucureºti 23 lei;
suta de oca sãmânþã de in s-au vândut, cine au avut,
30 lei; alte vânzãri nu s-au fãcut”7. Iar în satul Crunþi
în aceeaºi perioadã preþul de vânzare a vitelor: „boi
de cireadã, perechea de frunte 295 lei; boi de cireadã
de mijloc perechea 245 lei; vaci de cireadã, de
frunte perechea 210 lei; vaci de mijloc, perechea
160 lei; oi de hranã perechea 26 lei”8.

Subocârmuirea plãºii Câmpului (3)
O comparaþie cu preþurile raportate în 1838

faþã de cele din 1833, de pildã, cele din 1838 fiind
mult mai scãzute indicã o oarecare prosperitate a
locuitorilor. Dezvoltarea în aceastã perioadã a
activitãþii de export o gãsim prinsã ºi în documentele
fondului nostru mai ales în acele copii de pe
poruncile Marii Vistierii referitoare la anumite
reglementãri privind comerþul extern. Aflãm astfel
cã pe anii 1833, 1834 ºi 1835 a fost interzis
exportul de miei, capre ºi þapi: „Acum din nou se
publicariseºte spre ºtiinþa tuturor de obºte cã nimeni
nu este slobod de a exporta miei, capre sau þapi
precum se cuprinde în mai sus arãtata tarifã a
vãmii”9.

Tot în 1833 exportul de vite mari s-a limitat,
pe toatã þara la 10.000 capete „vite, boi ºi vaci
dupã ofisul cu no.106 cu plata perechea de boi
sau de vaci câte un galben ºi prin bileturi tipãrite
ale Sfatului Administrativ cu arãtarea de numãrul
biletului, numele exportatorului, suma vitelor ºi
numele schelei pe unde va fi a se exportui”10.
Schelele pentru export erau fixate:”despre Turchia:
Brãila, Cãlãraºi, Giurgiul, Zimnicea, Calafatul;
despre Austria: Vârciorova, Câineni, Câmpina;
despre Moldova: Vârteºcoiul, Focºani,
Nãmoloasa, Vãdeni”.

Subocârmuitorii plãºilor erau atenþionaþi sã
urmãreascã pe acei negustori care încercau sã treacã
vitele „pe la locuri ascunse ºi tainice” ca sã nu
plãteascã vama. Cei prinºi pierdeau marfa care
urma sã se împartã „jumãtate pe seama stãpânirii
ºi jumãtate pe seama doveditorului ºi al pichetului
ce-l va prinde”11.

În 1833 ºi 1834 se întâmplã un lucru
interesant în privinþa exportului de cereale. În
decembrie 1833 otnoºenia Departamentului de
Comerþ din Afarã proclamã liberul export de cereale
pe doi ani la rând ºi motivul nu era deloc ascuns:
„fiind în câteva gubernii ale Rusiei din miazãzi se
aflã lipsã de bucate, o poruncã a Comitetului
Miniºtrilor legiuitã prin înalta întãrire de la 29 iulie
1833 au hotãrât sloboda exportaþie a producturilor
prin limanurile Mãrii Negre, a Dunãrii ºi a Mãrii
Azovului precum ºi pe uscat prin graniþele despre
apus a împãrãþiei, prin toate punturile de vãmi a
þinuturilor Radzivil ºi Isail s-au hotãrât pânã la întâiu
ghenar 1835 tot felul de sãmãnãturi precum secarã,
grâu, matãre, orz, ovãz, linte, mei, porumb boabe
de tot felul, atât în grãunþe cât ºi în fãinã ºi crupe
cuprinzându-se ºi arpacaº, crupe de mânã, toate
acestea se vor primi la exportaþie în Rusia slobode
de orice vãmi la toate limanurile Mãrii Baltice ºi
Mãrii Albe precum ºi pe uscat prin graniþa despre
Prusia”12. Dar, la câteva luni dupã ce conþinutul
respectivei otnoºenii a fost „publicarisit” în tot
judeþul, o publicaþie a Marii Vistierii, datã la
Bucureºti în 16 iulie 1834, sub semnãtura marelui
vistier Alexandru Nenciulescu întrerupe libertatea
comerþului cu produse cerealiere cu Rusia fiindcã
„recolta timpului din estimp, din pricina marii secete
ce au urmat este foarte nenorocitã ºi ameninþeazã

lipsa la consomaþia din lãuntru a prinþipatului ºi este
de neapãratã trebuinþã a se opri exportaþia
producturilor. Pe temeiul jurnalului cinstitului Sfat
Administrativ încheiat astãzi la 16 iulie 1834, se
popreºte cu totul exportaþia grâului, meiului,
porumbului, orzului ºi ovãzului pe o curgere de ºase
luni. Oricine va îndrãzni a face exportaþie de
asemenea producte prin orice parte de loc, în tot
coprinsul Valahiei se vor face cotroboit, jumãtate
pe seama doveditorului ºi jumãtate pe seama
stãpânirii”13. Negustorii care mai aveau cereale în
magaziile din Brãila erau lãsaþi sã le exporte pânã la
20 august, dupã care nu mai ieºea nimic din þarã,
dimpotrivã „cine, din orice parte de loc din
strãinãtate vor voi sã aducã în prinþipat porumb,
mei, orz, ovãz, va fi slobod a le exportarisi, fãrã
nicio platã de vãmi”. Din jurnalul încheiat de Sfatul
Administrativ la 11 august 1834 reieºea cã situaþia
cea mai gravã în privinþa secetei era în judeþele
Brãila, Buzãu ºi Ialomiþa.14

1 a se politipsi - a se impune, a se fixa
2 DJAN Ialomiþa, fond Subocârmuirea plãºii Câmpului,
dosar 12/1834, f.15
3 Ibidem, dosar 58/1839, f.1
4 a se ambodisi – a se feri, a se codi
5 havaiet – impozit, taxã
6 Ibidem, dosar 44/1838, f. 76
7 Ibidem, dosar 41/1838, f. 22
8 Ibidem, f.23
9 Ibidem, dosar 15/1834, f.1
10Ibidem, dosar 7/1833, f.13
11 Ibidem, f.14
12 Ibidem, dosar 14/1834, f.2
13 Ibidem, f.6
14 Ibidem, f.7

Privesc vasul. Este o
ulcicã din lut de culoare
cenuºie cu capac, înaltã
cât un lat de palmã.

În ea erau aºezate,
poate, merinde pentru
ospãþul ceresc...
însoþitoare ale sufletului

neprihãnit de copil, în lunga cãlãtorie spre veºnicie.
Privesc ulcica ºi mã gândesc la mâinile care au

trudit o bucatã de lut, sã-i dea o formã spre
nemurire...

Arheologii spun cã este un vas de ofrandã din
secolele IV-III a.Chr., descoperit la Platoneºti, într-
un mormânt de copil.

Privesc ulcica din lut ºi mã gândesc cã, de la ea,
la vasul aºezat la stâlpul casei – la loc ferit ºi curat –
la care sufletul însetat al celui plecat, vine timp de
40 de zile, sã-ºi potoleascã setea (sau spaima de
necuprins?) ... n-au trecut decât vreo douã mii ºi
ceva de ani...

În liniºtea dumnezeiascã a nopþii adânci de iulie,
mã pierd cu privirea prin pulberea de stele...
cãutându-i cu înfiorare sufletul...

Pânã ºi GÂNDUL mi-e teamã sã nu rãneascã
AMINTIREA MAMEI mele acolo, printre
constelaþii...

Între ulcica din lut, descoperitã într-un mormânt
de copil, acum douã mii patru sute de ani, ºi vasul
aºezat la STÂLPUL CASEI – IZVOR ªI PUNTE  între
cer ºi pãmânt pentru sufletul cãlãtor – cred cã existã
o lume nevãzutã, care ne face ºi VEªNICI ªI
MURITORI în acelaºi timp.

Floricica Dincã
Iulie, 2008

ULCICA
DE

PÃMÂNT
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- Tovarãºe maior, permiteþi-mi sã raportez: cumplitã
secetã! zise cu nãduf sergentul-major Acioaie, ºoferul,
cãtre cel din dreapta.

- Mda, mormãi ofiþerul, fãrã chef de vorbã.
- Vai de amãrâþii ãºtia de ceapiºti, trãncãni înainte

miliþianul de la volan. Au ordin sã ude porumbul cu
gãleata. Au scos ºi muncitorii din uzine ºi copiii de la
ºcoalã sã-i ajute... Aa, sã vã zic una bunã: cicã am
importat o metodã japonezã de irigat: yakana-nakana,
adicã ia cana, na cana, chicoti Acioaie.

- Ha, bunã, aprecie maiorul, zâmbind numai cu
jumãtate de gurã.

Cãldura îi copleºea, ºi era tocmai vremea amiezii.
Ofiþerul privi cu jale la porumbul înºiruit de-a lungul
ºoselei. Frunzele se rãsuciserã, iar unele începeau sã
se îngãlbeneascã. „Ne-am dat naibii anul ãsta”, gândi
ca un þãran de orgine ce se afla. Autoturismul Miliþiei
rula cu vitezã pe asfalt, îndreptându-se spre Slobozia.

- Tovarãºe maior Poleialã, accident la kilometrul
89, în curbã, þiui deodatã receptorul de la bord.

- Recepþionat. Accident la kilometrul 89. Bagã tare,
ordonã el ºoferului. Acul kilometrajului se apropie de
100.

- Tovarãºe maior, sã vã mai zic una bunã. ªtiþi
cum se numesc capetele ºi copitele de porc la care se
fac cozi la oraºe? Calculatoare ºi adidaºi.

- Auzi, mã, Ilie? Da’ tu ºtii de ce au agenþii de
circulaþie mãnuºile pânã la cot?

- Nu. De ce?
- Ca sã ºtie de unde sã îndoaie mâinile, spuse

maiorul.
Sergentul-major se uitã cu coada ochiului înspre

maior ºi râse mânzeºte. Pânã la locul accidentului nu
mai scoase o vorbã. În sfârºit, ajunserã.

Autoturismul cu pricina, o Dacie 1300, intrase într-
un plop ºi se fãcuse armonicã. ªoferul era mort.

- L-aþi identificat? îl întrebã ofiþerul pe plutonierul
Badea, ºeful de post de la comunã.

- Sã trãiþi, tovarãºe maior! L-am identificat. Este
Gheorghe Oprea, directorul de la I.A.S. Cãtina, raportã
ºeful de post, cãznindu-se, în acelaºi timp, sã dirijeze
traficul îndrãcit de pe ºosea.

- Sunt martori?
- Sunt. Douã Dacii ºi un camion Roman. Daciile

erau în spatele victimei, iar camionul venea din faþã.
Toþi susþin cã nu i-a þinut nimeni calea. Urmele de
frânã ale celor trei maºini nu par sã indice o vitezã
prea mare.

- Bine, bine. Adicã nu-i bine deloc, se rãsti maiorul.
Aþi chemat Slobozia?

- Da, sã trãiþi! Vor fi aici imediat. ªi Miliþia ºi
Salvarea.

- Aha. Vezi de circulaþie! ordonã ofiþerul ºi se aprope
de autoturismul accidentat. Ce cãldurã insuportabilã!
Un accident obiºnuit pe ºoseaua aceasta în sezonul
estival

 A doua zi, la acelaºi kilometru, un nou accident
mortal. ªoferul, singur în autoturism, era Samson
Ciumãfaie, directorul Poºtei Judeþene.

 În a treia zi, tot acolo, muri Petre Rãspãr,
locotenent-major în Miliþie.

 În a patra zi muri Vincenþiu Baboi, ºeful hotelului
Valahia.

În a cincea, locotenent-colonelul Victorel
Avrãmoaie, de la o unitate militarã din judeþul
Dâmboviþa, împreunã cu ºoferul, plutonierul Alexe
Drãgan.

Într-a ºasea, Jan Cârlan, preºedintele C.A.P.-ului
din Limpezeni, în maºina condusã de Traian Raþã, care
a scãpat.

- Sã recapitulãm! Dintre toþi opt, numai doi nu
ºtiau sã conducã.

- Întocmai, tovarãºe maior, rãspunse locotenentul-
major Pãstaie.

- Ai vorbit cu ºoferul C.A.P.-ului?
- Era la reanimare. Doctorul ªoºoi mi-a spus cã

abia mâine pot sã-i vorbesc, iar doctorul Rogalski mi-
a spus cã poimâne.

- Insiºti sã-i vorbeºti mâine!
- Am înþeles, tovarãºe maior, rãspunse

locotenentul-major, luând poziþia de drepþi.

Adrian Bucurescu

 ªtima Apelor
 Vasile Poleialã se ridicã de pe fotoliu ºi începu sã

se plimbe prin birou, cu mâinile la spate.
- Nu þi se pare ciudat? întrebã el, întorcându-se

brusc cãtre locotenentul-major.
- Ba da, tovarãºe maior. Permiteþi-mi sã raportez.

Pânã anul ãsta nu s-a întâmplat nimic acolo, nici un
accident, ºi acum – ºase la rând. Curba nu e
periculoasã, e chiar uºoarã. Am cercetat ºoseaua la
milimetru.

- Asta e, fir-ar al dracului, se enervã maiorul. Am
impresia cã totul e pus la cale de cineva anume. Ascultã,
Ignate, zise el, oprindu-se în faþa inferiorului. Hai s-o
luãm pe cont propriu! Nu spui nimãnui, nici Securitãþii,
nici Procuraturii, nimãnui! Ai înþeles?

- Am înþeles, tovarãºe maior, rãspunse Pãstaie, cu
chipul inexpresiv.

- Te duci pe teren ºi iei date despre toþi morþii!
Vorbesc eu cu colonelul sã te lase în pace.

- Am înþeles, tovarãºe maior. Permiteþi sã plec în
misiune?

- Liber. Succes!
- Sã trãiþi!
Rãmas singur, maiorul Poleialã se aºezã în fotoliu

ºi se afundã, oftând, în studierea dosarelor. „Ce cãldurã
insuportabilã!”, remarca el din când în când, reflex.

În satul Limpezeni, situat la un kilometru de
ºoseaua naþionalã, era mare fierbere. Fusese
convocatã adunarea generalã a C.A.P.-ului pentru
alegerea noului preºedinte, ºi lumea se îndrepta spre
sediu, comentând evenimentul.

Locotenentul-major Pãstaie, în civil, îºi fãcu loc
printre oameni. Tot atunci, dupã-amiaza, avea loc ºi
înmormântarea cu patru popi ºi, în general, cu mult
fast, a lui Jan Cârlan, fostul preºedinte, ºi tot satul,
duºmani ºi prieteni, aveau sã meargã la cimitir, ca sã-
l conducã pe ultimul drum.

 În prezidiu luarã loc Moise Butoi, primarul
comunei Butaciu, de care aparþinea Limpezeniul, ºi
Ene Gulina, propagandistul de la judeþ, numit în salã
Gaºperu’. Lângã ei se aºezarã Ion Gãman – Bâlbâitu,
în salã-  secretarul comitetului de partid, Oprea
Uscãdãu, contabilul Cooperativei Agricole de
Producþie, Ivan Bodã, secretarul de partid de la
zootehnie, ºi Alecu Munteanu, secretarul de partid de
la legumicole.

Nu voi descrie în întregime ºedinþa de alegeri, ºi
nici nu aº fi pomenit de ea în aceastã povestire dacã,
prin prezenþa locotenentului-major Pãstaie, care nota
conºtiincios totul, nu ar fi cãpãtat o importanþã
deosebitã pe parcurs. La început, þãranii privirã la
strãinul care scria în carnet tot timpul, dar, fiindcã nu
puteau vedea ce scrie ºi fiindcã acesta nu ieºea, în
afarã de urechile cam prea pleoºtite ºi late, din comun,
îl clasificarã ca „de la ziar sau de la judeþ” ºi nu-l prea
mai bãgarã în seamã. De altfel, ºi eu, nefiind în salã la
ºedinþa de alegeri, nu voi face decât sã spicuiesc din
carnetul locotenentului-major Pãstaie Ignat, carnet pe
care mai târziu maiorul Poleialã mi l-a pus cu amabilitate
la dispoziþie:

„’tu-le neamul lor de jigodii, tot de-ai lor o sã puie”.
„Mai bine l-ar pune pe Onea Banditu preºedinte,

cã ãla, mãcar cã i-a luat Dumnezeu minþile, e
cumsecade”.

„Pe Alecu Munteanu o sã-l puie precis, mi-a zis
mie Oprea contabelu”.

„Panarama lui Barbãlatã a fugit iar cu Giulã”.
„Sã-i zicem huidumei de Butoi sã-l lase pe popa

Peiu sã facã slujbã la câmp, cã aºa fãceau înainte la
secetã, ºi-apoi, ce ploaie, Doamne, Doamne!”

„Fã-i un bilet lu’ Oprea Mercadiu, sã-ºi scoatã
mâine oamenii la porumb!”

„Ieºi disearã la o bere?”
„Nu ºtii cã-n campania agricolã þine bufetul închis?”
„Poate te cheamã la pomanã”.

„Io ºtiu, daicã, de unde se trage cu accidentele.
De la Beci ºi de la Limpezeanca. De la Cea-din-Lac”.

„De unde-o fi clãpãugu’ care tot scrie acolo?”
„ªtiu ºi cine propune: Fane Turcu. L-a pus garoiul

Gulina”.
„Cu cine? Cu Lina? Ce treabã are garoiul cu Lina?

Care Lina? Lina lu’ Turuiac?”
„Dumnezeu sã-l ierte pe rãposat, da’ tare hapsân

mai era! De când a venit preºedinte, nimic n-a mai
construit, ºi toate s-au pãrãginit”.

„Cred cã alde fie-sa are ghiuluri ºi la deºtele de la
picere”.

„ªi noi mâncãm rãbdãri prãjite”.
„Pãi, fierbe-le, sã mai schimbi meniul!”
 „Cicã lu’ moº Voicu Ionescu i-ar fi dat o palmã”.
„Nu el, fã. Vicele Glodeanu, de la judeþ, nu l-ar

ajuta Dumnezeu de venetic! ªi nu lu’ moº Voicu. Lu’
moº Gheorghe Vânãtoru”.

„ªi, pentru cã nu mai sunt alte propuneri, eu zic
sã trecem la vot. Cine este pentru ca tovarãºul Alecu
Munteanu sã fie ales în unanimitate preºedinte al
Cooperativei Agricole de Producþie din Limpezeni?”

Vasile Poleialã sublinie ceva cu roºu în carnetul
locotenentului-major ºi-l chemã pe acesta la raport.

- Sã trãiþi, tovarãºe maior!
- Stai jos! Ei, ai aflat ceva despre accidentaþi?
- Da, sã trãiþi! Ignat Pãstaie scoase un nou carneþel

ºi turui: Gheorghe Oprea, directorul de la Cãtina, dur,
beþiv ºi afemeiat. Samson Ciumãfaie, directorul Poºtei,
afaceri cu mobilã ºi cu blãnuri, a fost dat ºi la
„Scânteia” pentru matrapazlâcuri, amante prin diferite
sate din judeþ. Vincenþiu Baboi, ºeful hotelului Valahia,
vilã la Amara, în valoare de aproape un milion, a
accidentat un copil, nu a fost închis, nici n-a plãtit
spitalizarea bãiatului. Petre Rãspãr, locotenent-major
în Miliþie, a tras cu arma într-un þãran, lãsându-l infirm;
este nepotul generalului Ploscã din M.Ap.N.
Locotenent-colonelul Victorel Avrãmoaie ºi omul lui
de încredere, plutonierul Drãgan, înjurau soldaþii, îi
chinuiau la instrucþie cu mult peste regulament, luau
mitã pentru permisiile soldaþilor ºi au trimis patru în
batalionul disciplinar. Jan Cârlan, furt din avutul
obºtesc, nepãsare ºi incompetenþã în treburile C.A.P.-
ului. ªoferul, Traian Raþã, rudã cu Jan Cârlan,
vorbeºte urât cu lumea din sat, de parcã ar fi de la
partid.

- Ai fost la spital?
- Fost.
- ªi?
- Cred cã nu ºi-a revenit. Mi-a spus numai

prãpãstii.
- Ce anume?
- Cicã se duceau la ºedinþã, la U.J.C.A.P., ºi, înainte

de a lua curba, radioul de la bord a început sã cânte
aºa de ciudat, cã simþeau furnicãturi prin piele, iar la
curbã, în dreapta, a apãrut o femeie goalã, înaltã,
nemaipomenit de frumoasã, numai cã avea pãrul verde
ºi fãcea cu mâna, ca la „ia-mã, nene”. Cicã ar fi Cea-
din-Baltã. Ãsta ºi-a pierdut firea ºi a intrat în plop.

- Ei, drãcie! Ãla cu ARO din spatele lui a vãzut
ceva?

- N-a vãzut nimic, sã trãiþi! Cred cã dupã accident
Traian Raþã s-a scrântit la cap.

- Sã nu ne scrântim ºi noi, lent-major! Tu nu vezi
cã începe sã se lege? Toþi ãºtia, morþi la acelaºi
kilometru, sunt, adicã au fost, niºte canalii, ãluia i s-a
pãrut cã vede o muiere cu pãrul verde, iar cineva din
sat afirmã cã toate accidentele se trag de la Beci ºi de
la Limpezeanca. Ale cui sau ce sunt numele astea?

- Beciul e o baltã aproape seacã, iar Limpezeanca
este lacul dintre satele Limpezeni ºi Deleni. Curba este
între aceste douã ape.

- Mã duc la Limpezeni, hotãrî maiorul. Ai grijã sã
nu spui la nimeni. Secret profesional. Cheamã-l la mine
pe sergentul-major Acioaie!

- Am înþeles, sã trãiþi!
 Maiorul luã din nou carnetul locotenentului-major

ºi reciti, când subliniind, când încruntându-se,
însemnãrile de la adunarea generalã din Limpezeni.

(continuare în pagina 13)
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     Cînd ajunserã în sat, la cârciumã – era sâmbãtã
ºi se deschisese – discuþiile asupra evenimentelor erau
în toi. Maiorul Poleialã aflã fãrã nici o dificultate despre
ce era vorba, fiindcã toþi vorbeau numai despre asta.
Ce se întâmplase? Pãi, ce sã se întâmple? De dimineaþã,
cu trenul de ºapte ºi jumãtate, coborâse la Limpezeanca
– gara purta numele lacului! – inspectorul ºcolar Kolea
Mandrache, care o luase repede spre Limpezeni, ca
sã ajungã la cancelarie înaintea profesorilor ºi a
învãþãtorilor din activitate ºi sã-i prindã cã întârzie la
program. Îmbrãcat ca de obicei la patru ace, cu costum
ºi cravatã, inspectorul grãbea spre sat. Pe drum s-a
întîlnit cu femeile din Butaciu, care mergeau la sapã la
porumb. Cum acestea erau curioase din fire, l-au fixat
cu privirile de la câþiva metri, iar una a zis ceva mai
tare, cãci nu aveau obiceiul sã se sfiascã:

- Cine-o mai fi, daicã, ºi papiþoiul ãsta care merge
prin praf ca scos ca din cutie?

 Inspectorul auzi, ºi, cum femeile îl fixau cu
neobrãzare, scoase limba la ele.

- Huo! începurã ele sã-i strige.
-  O fi scãpat de la Bãlãceanca!
 Mandrache se întoarse spre ele ºi le fãcu un semn

indecent cu degetul.
- Huo! La muncã! strigarã acestea ºi aruncarã cu

pietre ºi bulgãri dupã el.
     Inspectorul o luã la fugã spre Limpezeni. Sosi

primul la ºcoalã. Când cadrele didactice venirã, rând
pe rând, inspectorul îl salutã pe fiecare într-un mod
cât se poate de original. Stãtea în mâini, reuºind sã-ºi
þinã echilibrul ºi sã-ºi atingã pantofii ca ºi cum ar fi
aplaudat cu picioarele. Profesorii schimbarã între ei
priviri mai mult decât mirate, dar teama ºi respectul
pe care le insufla fostul activist, omul vicelui Glodeanu,
îi fãcurã deocamdatã sã tacã. Dar importantul personaj,
dupã ce intrarã în ºcoalã, se apucã sã cânte cocoºeºte,
alternând cu chicoteli ºi sughiþuri, ºi-l muºcã pe omul
de serviciu de ureche. Luat fãrã veste, acesta trânti,
fãrã nici un pic de respect, o înjurãturã fioroasã ºi
fugi ca din puºcã la postul de Miliþie din Butaciu, de
care aparþinea ºi Limpezeniul.

 Când venirã subofiþerii de la comunã, îl gãsirã pe
inspector închis în cabinetul directorului, unde cânta
cu foc „Hai leliþo-n deal la vie” ºi „Fãi, cumãtrã, fãi”.
Profesorii le mai spuserã miliþienilor cã-l închiseserã
fiindcã încercase sã ridice fustele profesoarelor, ºi,
nereuºind, se apucase sã danseze un kazaciok îndrãcit,
zvârlindu-ºi hainele de pe el. La sosirea altui echipaj
de Miliþie, de la Slobozia, afacerea se muºamalizase,
în sensul cã bietul inspector fusese dus, în cãmaºã de
forþã, la spitalul de boli nervoase din Sãpunaru.

 Maiorul Vasile Poleialã fãcu imediat legãtura între
scrântirea la minte a sãrmanului inspector ºi accidentele
de la kilometrul 89. „Nu-i lucru curat aici”, îºi zise el,
ºi trimise dupã plutonierul Badea. Când acesta ajunse,
maiorul îl întrebã ce se mai aude prin sat în legãturã
cu accidentele.

- Tovarãºe maior, permiteþi sã raportez! Eu nu spun
decât ceea ce aud de la lume, ºi nu cred o iotã despre
ce spun babele din Limpezeni.

- Nu o spun numai tovarãºele în vârstã, plutonier
Badea.

- O spun ºi ãialalþi, dar toþi sunt la fel.
Obscurantismul e aici în floare, tovarãºe maior, nimic
nu s-a schimbat în capul loc, cu toate prelucrãrile
noastre.

- Ei, ºi ce spun obscurantiºtii?
- Pãi, spun cã în anul 1973, adicã exact acum zece

ani, tot vara, s-a înecat în Limpezeanca, aproape de
malul dinspre Deleni, o fatã de nouãsprezece ani, cea
mai frumoasã din Limpezeni. De-abia îºi dãduse
bacalaureatul. O chema Maira Ciuboþicã, ºi bãieþii din
sat se bãteau pentru ea. Are o cruce pe malul de la
Deleni. N-am auzit sã se mai fi înecat cineva, vreodatã,
în Limpezeanca, deºi lacul e adânc. Ei, ºi dupã jalea
mare care a fost atunci în sat, lumea a uitat-o, încet-
încet, pânã în primãvara asta, când cei care mai treceau
pe lângã lac au început „s-o vadã”, mai ales când era
Lunã Plinã. Spun cã înoatã pe lac sau vâsleºte în câte
o barcã de-a pescarilor. Ba, un învãþãtor de aici,

tovarãºul Anghel Mateescu, pescar împãtimit, susþine
cã „a vãzut-o” ºi la Beci, o bãltoacã amãrâtã de lângã
ºosea. Unii din sat cicã iese despuiatã în ºosea ºi
suceºte minþile oamenilor. O fi Apa Morþilor, adicã
Fata Morgana, zic eu.

- Pãi, n-au înmormântat-o creºtineºte?
- Ba da, e îngropatã în cimitirul satului.
- ªi de ce n-o fi având liniºte fata asta? Cine s-o fi

supãrat-o?
- Cum, tovarãºe maior, holbã ochii plutonierul,

speriat, dumneavoastrã credeþi în ªtima Apelor?
- Nu cred pânã nu vãd. De mâine încolo, punem

oameni de-ai noºtri pe malurile de la Limpezeanca ºi
de la Beci. Ceva este aici, ºi noi suntem datori sã
descoperim ce este, fiindcã altfel degeaba mâncãm
pâinea statului, plutonier Badea. ªi sã scoatem
oamenilor din cap poveºtile cu ºtime, cã doar trãim
în secolul XX. Aºa sã ºtii!

  Luni, maiorul Poleialã ºi sergentul-major Acioaie
furã dis-de-dimineaþã la km. 89 ºi patrularã cu maºina
Miliþiei doar între Butaciu ºi Cicoreºti, satele de pe
ºosea între care se afla curba cu pricina. Trecuserã
de trei ori pe acolo, când radioul de la bord începu sã
cânte aºa de „supranatural”, cum se exprimã mai
târziu maiorul, încât li se fãcu pãrul mãciucã. Pe
marginea ºoselei apãruse Ea. Era în dreptul Soarelui
care rãsãrea, ºi pãru-i lung pânã la poale avea sclipiri
de smarald, dar ºi de rubin. Un corp alb, strãlucitor,
de fecioarã, îl fãcu pe sergentul-major Acioaie sã
piardã controlul volanului ºi sã holbeze la maxim ochii
ºi aºa neobiºnuit de rotunzi.

- Ce faci, tâmpitule? urlã maiorul Poleialã ºi apucã
el însuºi volanul, reuºind în ultima clipã sã evite un
plop uriaº ºi sã îndrepte autoturismul în canalul de
irigaþii care lega Limpezeanca de rîul Ialomiþa.

 Izbutirã cu chiu, cu vai, sã iasã din maºina care
se înfipsese cu botul în noroiul de pe fundul canalului.

- Fir-ar al dracului, exclamã cu necaz maiorul,
am fãcut Miliþia de râs!

 Sergentul-major dârdâia cu sârg, de fricã sau
poate de frig. Când, cu teamã, se uitarã pe ºosea,
nici urmã de ªtima Apelor...

- Asta-i, tovarãºe colonel, îºi încheie, în aceeaºi
zi, maiorul raportul în faþa comandantului Miliþiei
Judeþene, sunt lucruri care pe mine mã fac sã cred în
minuni, ºi consider de datoria mea sã-mi dau demisia.

- Prostii, Vasile, i-o tãie colonelul. Ce-i cu tine, s-
a apropiat bãtrâneþea? Tu eºti doar singurul om cu
capul pe umeri, afarã de mine, din Miliþia Judeþeanã.
E spionaj, bãiete, e mâna englezilor. Nu a americanilor,
ãia nu sunt în stare de aºa ceva, englezul e a mai a
dracului lighioaie din lume. Nu accept nici o demisie.
Stai aici! Plec chiar acum la Bucureºti, la Interne. Sã
vedem ce-or sã zicã cei de acolo. Sper sã nu creadã
cã ne-am þicnit de prea multã zãpuºealã.

 Marþi murirã accidentaþi, tot la km. 89, un anume
Moise, administratorul ªcolii Profesionale de
Mecanici Auto din Urziceni, ºi profesoara Milly
Carapacea, arzând de vii în IMS-ul ºcolii. Marþi seara,
sosi pe malurile Limpezencii primul detaºament de
intervenþie al Securitãþii, iar satul Limpezeni fu
înconjurat de miliþieni înarmaþi. Noaptea au venit ºi
militari cu autoamfibii ºi vedete. Circulaþia fu deviatã
de la Manasia, iar ºoferii trebuiau sã ocoleascã acum
pe la Grindu ca sã iasã la Cicoreºti. Câþiva copii din
Limpezeni, care cãutau ºerpi pe malul Ialomiþei, ca
sã-i omoare ºi sã-i învârtã în bãþ, doar-doar o ploua,
furã trimiºi urgent la casele lor.

Comandamentul fu fixat într-un cort desfãºurat
lângã vechiul gorgan getic ce strãjuia de mii de ani
Limpezeanca. Lacul fu împânzit de vedete rapide ºi
pe maluri furã instalate reflectoare puternice.
Mitraliere grele furã montate la fiecare cot al apei.

Mama fetei înecate cu zece ani în urmã fu dusã târâº
în sat, fiindcã, ultima care aflase ce se vorbea, venise
plângând amarnic ºi smulgându-ºi pãrul din cap, la
Limpezeanca.

 Zece scafandri înarmaþi cu arbalete ºi prevãzuþi
cu lanterne subacvatice furã trimiºi sã cerceteze
adâncurile.

 Era aproape miezul nopþii când ultimul scafandru,
caporalul Ionescu Sorin, cel mai liniºtit ºi mai sfios
dintre gradaþi, ieºi ºi dãdu raportul în faþa
comandantului operaþiunii Liºiþa:

- Mergeam atent prin apã, dar, în afarã de peºti,
cociog ºi brãdiº, nu se vedea nimic. Deodatã, mi s-a
pãrut o luminã ºi am pipãit arbaleta. Am îndreptat
razele lanternei spre ACOLO ºi am vãzut-o. Dormea
pe un pat de papurã ºi de nuferi, ºi pãrul i se întinsese
prin apã ca iarba. Era îmbrãcatã din tãlpi ºi pânã la
bãrbie într-un combinezon de solzi argintii. N-am tras,
tovarãºe general-maior. Permiteþi-mi sã raportez: mi-
a fost milã!

- Foarte bine, caporal. Nici nu trebuia sã tragi. Noi
vrem s-o prindem VIE. Unde zici cã era?

- În dreptul crucii, cam la douãzeci de metri de mal.
- Bine. Dã-i drumul la culcare!
- Am înþeles, tovarãºe general-maior.
 Caporalul salutã, se întoarse regulamentar, bãtu

trei paºi de defilare, apoi se îndreptã spre dormitorul
improvizat al militarilor în termen.

 A doua zi, în zori, noul preºedinte al C.A.P.-ului
din sat, Alecu Munteanu, precum ºi preºedintele de la
Deleni, furã chemaþi de urgenþã ºi primirã ordin sã
punã în funcþiune toate  motopompele pe care le aveau
în dotare ºi sã sece Limpezeanca ºi Beciul. A fost
zãgãzuit gangul de sub calea feratã, care tãia
Limpezeanca spre Nord,  pe unde venea apa de la
izvoare.  În ajutor furã chemaþi ºi pompierii de la
Slobozia ºi Urziceni, cu maºinile lor.

 Cum, din pricina secetei cumplite ºi a irigaþiilor,
partea de Miazãzi a lacului ºi-aºa nu prea mai avea
apã, treba promitea sã se termine în câteva zile. Soldaþii
se apucarã sã prindã peºte, dar primirã ordin sã treacã
imediat la posturi. În dreptul crucii,  lacul era  mai
adânc.

 Câþiva oameni din Limpezeni, care fuseserã
chemaþi în ajutor la motopompe, se închinau cu
spaimã, fãrã sã se mai fereascã de ofiþeri. Curioºi la
apa care mai rãmãsese, soldaþii de pazã mai slãbiserã
vigilenþa, ºi copiii din sat, profitând, intrarã în nãmol
dupã peºte. Vreo câþiva gãsirã ºerpi, îi omorârã ºi
începurã sã-i plimbe în vârful beþelor.

 Era spre asfinþit, când primii nori, negri ºi grei,
apãrurã deasupra satului. Într-o jumãtate de orã începu
a bate vântul, mai întâi lin, apoi mai furios, ºi primele
picãturi de apã punctarã pãmântul. Tunete îndepãrtate,
dinspre Cocora, se auzeau din ce în ce mai pronunþat,
ºi fulgere orbitoare brãzdau norii cei negri. Numaidecât
se deschiserã zãgazurile cerului ºi ºuvoaie de apã
începurã sã cadã cu zgomot pe pãmânt ºi pe lac.
Spuneau bãtrânii cã aºa ploaie n-au vãzut ei de când
se ºtiu. Militarii ºi civilii furã nevoiþi sã se retragã în
sat, la adãpost. Trãznete înspãimântãtoare îi fãcurã
sã grãbeascã în dezordine. Au fost vãzuþi ofiþeri care
îºi fãceau cruce!

 Spre dimineaþã, ploaia se potoli ºi cerul se luminã.
Apa din sat se scursese în cea mai mare parte în lac,
dar ºanþurile tot erau pline ºi copiii umblau bucuroºi
prin ele. Chiar ºi cei mai în vârstã se descãlþaserã ºi
umblau prin noroi ºi prin apã, bucurându-se cã mãcar
porumbul se va face la toamnã.

La comandamentul reconstruit pe movila geticã
disperarea se citea pe feþele tuturor ofiþerilor. Ca ºi
cum nu ar fi fost destul, lipsea la apel ºi caporalul
Ionescu Sorin. I-au gãsit pe searã trupul în lac, la
douãzeci de metri de mal, în dreptul crucii. Nu se
umflase, avusese stop cardiac, ca ºi Maira Ciuboþicã
acum unsprezece ani.

 - ªi de atunci fata nu ne-a mai fãcut necazuri,
încheie maiorul Poleialã, unchiul meu. Iatã, a trecut
un an ºi nu s-a mai întâmplat nici un accident acolo.
Dar ascultã-mã pe mine, nepoate, fiindcã am vãzut
multe la viaþa mea: aºa fatã frumoasã ca ªtima Apelor
din Limpezeanca eu nu cred sã mai fi vãzut vreodatã
pe lume!

                                         Adrian Bucurescu

Adrian Bucurescu

 ªtima Apelor
(urmare din pagina 12)
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Alexandrina (Sanda) Magheru s-a nãscut la 17
martie 1825. Era primul dintre cei patru copii nãscuþi
din cãsãtoria generalului Gheorghe Magheru cu
Ancuþa Pleºoianu. De micã s-a remarcat printr-o
inteligenþã vie ºi o mare pasiune pentru învãþãturã.
Din 1832  a urmat cursurile ºcolii publice din Târgu
Jiu, condusã de Constantin Stanciovici, mai târziu
profesor la ªcoala Normalã din Slatina, iar în timpul
Revoluþiei din 1848 unul dintre secretarii generalului
Gheorghe Magheru. În acel an, 1832, aflat într-un
turneu prin Oltenia, generalul guvernator rus Pavel
Kiselev a vizitat ºi ºcoala din Târgu Jiu. Împreunã
cu alte colege, Alexandrina l-a întâmpinat cu flori la
intrarea în ºcoalã. Printre însoþitorii lui Kiselev se
afla ºi viitorul domn Gheorghe Bibescu, servind ºi
ca translator. Chestionându-le pe eleve, generalul
a rãmas încântat de rãspunsurile pe care le-a primit
din partea Alexandrinei ºi i-a oferit un mic cadou la
plecare. L-a rãsplãtit ºi pe Stanciovici, pentru
sârguinþa sa.

Emoþie la Craiova

În 1836, Alexandrina s-a înscris la pensionul de
fete din Craiova, fiind supravegheatã îndeaproape
de Ioan Maiorescu, tatãl viitorului cãrturar ºi om
politic Titu Maiorescu, aflat în strânse relaþii de
prietenie cu pãrintele copilei. În decembrie 1841,
Alexandrina a fost desemnatã sã rosteascã discursul
din partea elevelor la festivitatea organizatã cu
ocazia examenului public anual.

În arhiva familiei Magheru s-au pãstrat mai multe
caiete ale elevei. Ele conþin pagini cu transcrierea
unor texte literare din autori francezi, italieni ºi
români, dar ºi exerciþii pentru însuºirea temeinicã a
limbii germane, în care ajunsese sã compunã chiar
mici poezioare. În timpul liber a început sã traducã
în limba românã foarte popularul în epocã roman
Bélisaire al scriitorului francez Jean-François
Marmontel (1723-1799). Eroul cãrþii – celebrul
general bizantin Belizarie (c. 494-565) – este
prezentat de autor ca prototipul omului de stat onest
ºi capabil, ajuns în disgraþie în urma intrigilor ºi
corupþiei din jurul împãratului.

Alexandrina Magheru a închinat aceastã
tãlmãcire noului domn Gheorghe Bibescu, de la care
toþi aºteptau o schimbare în bine a situaþiei generale
a þãrii. Cum aflãm din Curierul românesc, nr. 16,
din 22 februarie 1843, domnul ,,a primit cu mare
binevoinþã dedicaþia ºi a poruncit sã se dea la tipar
traducþia cu a sa cheltuialã“.

Mulþumitã ºi emoþionatã, la 5 martie 1843,
Alexandrina a trimis o scrisoare lui I.Heliade
Rãdulescu, pe care acesta a publicat-în gazetã (nr.
47, din 21 iulie 1843): „Respectabilul meu domn!
Atât din Curierul românesc, cât ºi cu venirea din
Capitalã a bunului meu pãrinte, am aflat, în marea
mea bucurie, binevoinþa cu care Mãria Sa Prea-
Înãlþatul nostru Domn a priimit dedicaþia umilitei mele

Un debut publicistic acum 165 de ani
În luna iunie s-au împlinit 160 de ani de la revoluþia din 1848. Una dintre figurile feminine

luminoase ale acelei „primãveri“ a poporului român a fost fiica generalului Gheorghe Magheru.
Nu dorim sã-i creionãm o biografie, evocãm doar un moment important din viaþa ei, deopotrivã
semnificativ pentru istoria mentalitãþilor, a învãþãmântului ºi presei, a culturii în general.

DOMNIªOARA  ALEXANDRINA
traducþii a lui Bélisaire ºi cinstea cu care a încoragiat
spre a se da la luminã niºte osteneli atât de puþin
vrednice... Am întrevãzut surâzându-ne un viitor în
care vor înflori literele ºi artele în þara noastrã ºi
peste [în] curând vom putea vedea ºi capete
d’operã vrednice de o asemenea încoragiare...“

Interesantã era destinaþia pe care tânãrara o
rezerva cãrþii tipãrite. „Chiemând indulgenþa junilor
români ºi aducându-le aminte cã eu am lucrat la o
ºcoalã începãtoare ºi Mãria Sa a rãsplãtit ca un
prinþ, întâmpin ajutorul poveþei evanghelice de a da
în dar ce în dar am primit. Eºind dar cartea din tipar,
dupã ce se vor înfãþiºa Mãrtiei Sale oricâte
esemplare va binevoi sã primeascã, mã rog ca din
rãmãºiþã sã opreºti D-ta 150 esemplare, spre a le
împãrþi pe la prietenii D-tale ºi ai literelor, a cãror
criticã îmi va fi folositoare ºi buna vorbire atât de
scumpã; apoi, timiþându-mi-se aici în Craiova 50
esemplare spre a le împãrþi conºcolarelor mele,
cutez, întemeindu-mã pe morala frumoasã a acestei
scrieri ºi cuvenitã supuºilor ºi cetãþenilor pravilnici,
ca celelalte sã le înfãþiºez Cinstitei Eforii a ªcoalelor
ºi sã o rog prin D-ta ca sã le priimeascã spre a le
împãrþi în dar pe la ºcolarii ce va socoti de cuviinþã
de pe la ºcoalele centrale ºi normale din care la cea
de la Târgu Jiu, locul naºterei mele, sã se trimiþã 50
esemplare“.

Eliade nu a întârziat sã rãspundã, încurajând-o
sã continuie astfel de preocupãri. „Încercãrile d-
tale cu traducþia unei cãrþi atât de folositoare sânt o
probã de înaintãrile ce ai fãcut în studiu ºi de
principiile sãnãtoasae priimite în casa pãrinteascã
ºi în pension... Te felicit de frumosul început ºi-þi
urez a putea sã urmezi ºi mai departe cu asemeni
lucrãri folositoare naþiei d-tale de multã laudã“.

În noiembrie 1843, domnitorul Gheorghe
Bibescu a vizitat Craiova. Cu acel prilej, a trecut ºi
pe la pensionul de fete din localitate. Alexandrina
Magheru, acum în vârstã de 18 ani, a þinut o
cuvântare în numele elevelor; din partea corpului
profesoral a vorbit Ioan Maiorescu.

Fusese un moment emoþionant pentru
intelectualitatea oraºului, cum aflãm dintr-o
scrisoare expediatã de Ioan Maiorescu la 26
noiembrie la Braºov, pe adresa unui alt ctitor de
presã româneascã, George Bariþ, în care, dupã ce
îi relata evenimentul, îl ruga sã publice discursul tinerei
eleve de pension. Receptiv, Bariþ a ascultat sfatul ºi a
publicat textul discursului în Foaie pentru minte,
inimã ºi literaturã, nr. 51, din 20 decembrie 1843.

Dreptatea – o datorie, cinstea
– un merit, ºtiinþa – o

recomandaþie...

Dupã o jumãtate de an, în suplimentul nr. 46
(12 iunie 1844), al Curierului românesc, se anunþa
cã „peste curând va ieºi de sub tipar traducþia lui

Bellisarie de la Marmontel, lucratã de demosella
Maghieru, despre care am vorbit în anul trecut“. ªi
pentru a stârni interesul iubitorilor de literaturã, Eliade
le propune în avanpremierã un fragment din lucrare.
Procedeul este utilizat ºi azi de numeroase publicaþii.
„Împãrtãºim cititorilor noºtri o parte din Capitolul
XII, din care îºi pot face o idee atât despre scrierea
întreagã cât ºi despre înemerita traducþie. Aceasta
fiind tipãritã din cheltuieli darnice ºi milostive, se va
împãrþi în dar amatorilor. Preþul ei moral este mare,
ea poate sluji ca un fel de catehism, la tot, bãrbatului
de stat“.

Apariþia cãrþii a fost anunþatã în Curierul
românesc, nr. 57, din 21 iulie 1844. Textul traducerii
era precedat de o dedicaþie a Alexandrinei Magheru
cãtre principele domnitor, din care reproducem
câteva pasaje. „În ceasurile recreaþiei mele – scria
tânãra traducãtoare – am tradus de la Marmontel
pe Belisarie, care figureazã în istorie ca o tristã
emblemã a virtuþei rãu cunoscute. Eram... cu pana
în mânã ºi vãrsam o lacrimã fierbinte   ºi nevinovatã
asupra umilitei mele traducþii, când rãsunetul veseliei
obºteºti [în urma alegerii lui Gh. Bibescu ca domn,
la 20 decembrie 1842 – n.n.] a strãbãtut pânã în
locul retragerii mele ºi când conºcolarele-mi strigarã
«Sã trãiascã Prinþul!», repetând ºi eu strigarea
obºteascã, în aceeaºi vreme am închinat aceastã
smeritã ostenealã Mãriei Tale. Umilit, Te rog... sã o
priimeºti ºi cu dânsa Te salut la suirea pe tron ºi Îþi
urez... ca sã aduci legile a fi asil [adãpost] ºi
resbunare virtutei ºi capacitatei rãu cunoscute! ...
Dea Domnul sã deschiz ochii ºi sã mã deºtept în
marea faptã a Mãriei Tale, în acea epohã doritã în
care dreptatea sã fie o datorie, cinstea un merit,
ºtiinþa o recomandaþie ºi capacitatea însoþitã de paza
legilor un drept recunoscut“.

Doi ani mai târziu, cum citim în Curierul
românesc, nr. 52, din 6 iulie 1846, Alexandrina
Magheru a avut satisfacþia sã afle cã lucrarea pe
care o tradusese a fost împãrþitã ca premiu ºcolarilor
merituoºi de la Colegiul „Sfântul Sava“ din Bucureºti,
cu prilejul serbãrii de la sfârºitul anului ºcolar.

La rugãmintea fierbinte a fiicei

Acesta a fost contextul în care s-a petrecut
debutul publicistic al unei eleve de pension. Actul
se petrecuse sub înaltul patronaj al ºefului statului ºi
al unor mari personalitãþi precum Eliade Rãdulescu,
George Bariþ sau Ioan Maiorescu. Îi impresionase
pe contemporani. Pânã într-atât, încât unii dintre ei
apreciau cã Alexandrina ar fi avut un rol hotãrâtor
în a-l determina pe tatãl sãu sã se alãture cu fermitate
„cãuzaºilor“ în iunie 1848.

M.Theodorian-Carada, unul dintre biografii
generalului Magheru, scria: „Lacrimile fiicei lui i-au
dezvãluit cã datoria cãtre þarã trebuie sã biruie
recunoºtinþa faþã de un om“. El se referea la faptul
cã, fiind ocârmuitorul judeþului Romanaþi ºi însãrcinat
de domnitorul Bibescu sã organizeze dorobanþii ºi
plãieºii de peste Olt, a cãror comandã generalã i-o
încredinþase, Gh. Magheru ar fi avut o atitudine
ezitantã în zilele de 9-10 iunie 1848, când a pornit
acþiunea revoluþionarã. Ba chiar ºi mai târziu, în
1898, I.G. Bibicescu, într-o lucrare consacratã
evenimentelor de la 1848, împãrtãºea aceeaºi
opinie: „D-ºoara Magheru câºtigã pe tatãl sãu
pentru cauza poporului; îl rugã, îl implorã, îi cãzu în
genunchi ºi astfel dezlipi pe Maghieru de regimul
de atunci ºi dete poporului ºi cauzei lui pe acel
bãrbat care fu unul din stâlpii miºcãrii“.

Marian ªtefan
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Figurantul
(Azilul 4)

Loredana Dãnilã

În azil era mare
fierbere. Toþi ocupanþii, cu
excepþia personalului, se
adunaserã într-o salã unde
avea loc repetiþia
programului pe care-l
pregãtiserã pentru Crãciun.
Era cadoul surprizã pe care
urmau sã-l ofere celor care
aveau zi de zi grijã de ei,
de la bucãtãrese pânã la
directoare – de altfel ºi
singurul lor public. Dar asta

avea mai puþinã importanþã, cu mult mai însemnatã
era bucuria acestor oameni, aproape decãzuþi din
drepturi, de a face loc în vieþile lor unui eveniment
care sã-i scoatã din rutinã. Fusesem acceptatã
înãuntru cu condiþia sã nu dezvãlui nimic.

Din mulþime se evidenþia un bãtrân scund, numai
piele ºi os, semãnând cu o virgulã, care fãcea pe
regizorul. Se agita în colo ºi-ncoace, dãdea din mâini,
fãcea observaþii, cu o vioiciune surprinzãtoare pentru
anii pe care-i afiºa, punând multã patimã în fiecare
vorbã, în fiecare gest. Deodatã, îl vãd zburând din
celãlalt capãt ºi m-am trezit cu el în faþã, speriatã cã
avea de gând sã-mi dea ºi mie vreo indicaþie regizoralã.

- Bine-aþi venit la noi! Sunt Yorick, ºi mã
strãduiesc sã-i organizez cât de cât pe derbedeii-
ãºtia care n-au habar de scenã. De ce nu luaþi loc?

Neºtiind dacã sã râd sau sã plâng la auzul numelui,
m-am bâlbâit total neprofesionist încercând sã-mi
amintesc cum mã cheamã. Pricepând de unde mi
se trage buimãceala, râse scurt – ca omul care nu pierde
vremea cu fleacuri – ºi începu sã mã dumireascã:

- Iertaþi-mã! Când mã prezint, nu-mi mai dau
seama cum sunã. Numele, de fapt porecla, mi se
trage de pe vremea când lucram ca figurant la un
teatru din capitalã. Nepricopsiþii ãºtia mã numesc
„actorul”, dar eu þin la numele meu, pentru cã e
singura legãturã cu lumea pe care am iubit-o, cu
toate cã mi-a fost potrivnicã. Odatã, când se repeta
„Hamlet” (unde-am fãcut ºi eu figuraþie de peste o
sutã de ori), un recuziter care încurca lumea pe-acolo,
fãcu sã rãsune teatrul de vocea-i de mãgar rãguºit:

- Ia uitaþi-vã la Radu-al nostru! (Adicã la mine).
Gropare, când þi-o subtiliza vreunul craniul, care va
sã zicã obectu’ muncii tale, poþi sã-i foloseºti cu
nãdejde þeasta ãstuia. Seamãnã ca douã picãturi de
apã. Hã, hã, hã!

ªi de-atunci aºa am rãmas – Yorick. Cu toate cã
n-am fost niciodatã mãscãrici. Dar aºa-i soarta
nedreaptã cu unii! Nici mãcar nu mã puteam supãra,
ar fi-nsemnat sã neg cã am oglindã. ªi sã vã mai
spun un secret: întâmplarea asta, aparent banalã, a
constituit cea mai fericitã întorsãturã din viaþa mea.
Aºteptaþi o clipã, sã le zic ãstora când reluãm
repetiþia, apoi vã spun!

Ia te uitã! O caricaturã de om îmi vorbeºte de
fericire! Chiar nu pricepeam ce-a vrut sã spunã.

- Aºa, ziceam de Yorick – reluã dupã o scurtã
absenþã. E o poveste mai lungã. Sã ne-aºezãm!

          De mic copil mi-am dorit sã mã fac actor.
N-aº ºti sã spun de unde mi-a venit ideea. Sau dacã
ceva anume m-a determinat, acel ceva a rãmas bine
ascuns în pâcla ceþoasã a memoriei. N-a fost nimeni
în jurul meu sã mi-o insufle, am crescut la Casa de
copii, iar acolo singurul lucru pe care-l auzeam zilnic
era: „O s-ajungeþi în stradã, sã daþi altora-n cap!”
ªi, pornind de la acest raþionament de netãgãduit, ne
aplicau pedepse anticipate, spre-a rãzbuna toate
viitoarele capete sparte, ridicate la pãtrat.

Când am terminat ºcoala, am fost nevoiþi sã ne
descurcãm care cum am putut. Pe mine, ºi dacã aº
fi avut de gând sã dau în cap cuiva, nu mã ajuta
fizicul, ajungeam eventual numai sub centurã.
Aºadar, odatã ºcoala terminatã – o amãrâtã de

ºcoalã, dar eu studiasem mult de unul singur –
traista-n bãþ ºi p-aci þi-e drumul! Nu m-am întrebat
nicio clipã unde-am sã merg. M-am dus întins la cel
mai mare Teatru din oraº, am reuºit sã dau buzna
peste director ºi i-am spus cã vreau sã lucrez acolo.
Câtã impertinenþã! Spun asta acum, dar atunci îmi
pãrea cât se poate de firesc sã-mi impun voinþa în
faþa unui om a cãrui funcþie nu mã impresiona mai
mult decât cea a bucãtãresei de la Casa de Copii
cãreia, pe acelaºi ton, îi spusesem de multe ori ”Mai
vreau o porþie!” Culmea e cã o ºi cãpãtam! Asta în
cazul în care nu era prost dispusã, moment în care
mã alegeam doar cu douã palme dupã ceafã. Dar
având experienþa refuzurilor, învãþasem de mic o
lecþie al naibii de necesarã: un ºut în fund, tras de
altul, se uitã ºi se iartã mai uºor decât piedicile pe
care þi le pui singur, neîncercând sã-þi exprimi voinþa.

Revin la director. M-a studiat fãrã nicio expresie
timp de câteva secunde, care mi s-au pãrut lungi
precum aºteptarea unui vapor în Sahara, apoi m-a
întrebat plictisit ce ºtiu sã fac. Îmi aruncase colacul
de salvare, cãruia eram decis sã nu-i mai dau drumul.
În inconºtienþa pe care þi-o dã disperarea, sau poate
doar tinereþea, am dat rãspunsul cel mai idiot posibil:
„de toate”. Dându-mi seama pe loc ce-mi scãpase,
am încercat sã repar tâmpenia cu una ºi mai mare –
am început sã declam roluri întregi, de-a valma, din
tot ce citisem ºi ingurgitasem rând cu rând. Mã mir
ºi-acum de rãbdarea acestui om. Dac-aº fi avut ochi
sã-l privesc ( de unde! Cãci în momentele acelea
mã transportam imaginar în decorurile ce mi se
pãreau adecvate fiecãrui rol), aº fi vãzut, de bunã
seamã, figura unui biolog care studiazã la microscop
o gânganie oarecare, doar pentru cã în ziua aceea
nu avea altceva mai bun de fãcut. Când în cele din
urmã am fãcut o pauzã (O, nu ca sã mã opresc!
Eram doar nehotãrât asupra rolului pe care urma
sã-l atac), mi-a aruncat întrebarea: „Aºadar eºti
hotãrât sã prestezi orice fel de muncã?” am dat
prosteºte din cap de sus în jos, uitând cã „orice fel
de muncã” poate însemna ºi sã speli scãrile de la
intrare.

Sfântã înfumurare! Eu pricepusem cã acest
„orice fel” presupunea întreaga paletã de roluri, de
la cele mai cutremurãtor tragice pânã la cele mai
zgomotos comice. Auzisem cã actorii cu adevãrat
buni interpreteazã cu succes atât rolurile de tragedie
cât ºi pe cele de comedie.

Atunci ºi-a chemat adjunctul ºi l-a întrebat,
sugerând rãspunsul printr-o întrebare de genul „nu-i
aºa cã?”, dacã mai este liber vreun loc de figurant.

Cât de jignit m-am simþit! Ce cutremur nemaisimþit
a provocat aceastã ofensã pe care mi-o adresase
(sã nu râdeþi! ªi azi îmi mai simt picioarele muindu-
se ºi orizontul întunecându-se brusc). Atunci am fãcut
una din crizele de epilepsie de care, în ignoranþa mea,
crezusem cã m-am vindecat, doar pentru cã nu mai
avusesem una de vreun an de zile.

Când mi-am revenit, am semnat un contract din
care reieºea cã de a doua zi lucram ca figurant la
Teatrul cu pricina, pe o perioadã nedeterminatã.

N-am aflat niciodatã ce l-a motivat pe director
sã mã angajeze – mila, admiraþia faþã de efortul
depus, sau Dumnezeu mai ºtie ce. Fapt e c-am
realizat curând situaþia nouã în care mã aflam ºi, din
instinct de conservare, am încercat sã îmblânzesc
realitatea în proprii mei ochi: aveam o slujbã, un venit
(care-mi permitea ºi-o amãrâtã de chirie la o
mansardã) ºi trãiam în lumea care mã fascina.

Aºa se-ntâmplã când ceri prea mult de la viaþã
dintr-o datã, fãrã sã fii pregãtit: porneºti cu vise
grandioase, sclipitoare, apoi încet-încet mai laºi din
pretenþii pentru ca, în final, tot din instinct de
supravieþuire, sã-þi înãbuºi de tot visele, ba chiar sã
te convingi cã nu le-ai avut niciodatã. Cortina se
lasã grea peste vise ºi amãgirile toate. Culmea ironiei
– constaþi cã nici mãcar nu-i cine sã aplaude! Doar
tu, singur spectator la zbuciumul de zile ºi nopþi, tu –
prea obosit ca sã mai poþi aplauda.

În ce mã priveºte, n-am uitat niciodatã (cum aº
fi putut?), dar m-am consolat cu traiul în
mediocritate. Pânã acolo însã a fost cale lungã.
Douãzeci de ani, atât mi-a luat, timp în care am sperat
nebuneºte cã într-o bunã zi voi juca într-o piesã.
Douãzeci de ani, era sau nu nevoie de mine, asistam
la repetiþii, la reprezentaþii, învãþam piese pe de
rost...speram ca un actor sã se îmbolnãveascã subit
iar pe dublura lui sã-l loveascã, paradoxal, damblaua
în acelaºi timp. Cã lumea, îngrozitã, va întreba ce-i
de fãcut, pe cine sã punã în loc, întrucât reprezentaþia
nu se poate amâna, biletele sunt vândute, ar ieºi un
scandal, etc., etc. ªi-atunci aº fi apãrut eu, salvatorul,
din conul meu de umbrã, interpretând dumnezeieºte
rolul lui Hamlet, sau mãcar pe cel al lui Laertes,
sau...sau....Ca sã fiu sigur cã nu ratez ocazia, le
învãþasem pe toate – ºi n-au fost puþine ºi nici uºoare.
Dar ce conta? Oricum altã viaþã n-am avut afarã de
teatru. ªi nici n-aº fi ºtiut ce altceva sã fac cu timpul
meu. Douãzeci de ani! Dupã care....dupã care a
venit întâmplarea cu „Yorick”. Acum înþelegeþi de
ce am spus cã a fost cea mai fericitã întorsãturã din
viaþa mea. Remarca privitoare la fizicul meu m-a
izbit pentru prima datã de-o realitate pe care am
fost dispus s-o accept. Am înþeles cã nici ceilalþi nu
mã priveau altfel, cã bunãvoinþa de care dãduserã
dovadã cu toþii nu putea fi, în niciun caz, confundatã
cu admiraþia. Cine eram eu, de fapt? Un amãrât de
figurant care tropãia sau umplea scena cu urlete sau
doar cu simpla-i înfãþiºare hidoasã, dupã cum i se
cerea. Înafarã de mine, cine mai credea în ºansa
mea de-a ajunge actor? Nici mãcar nu-mi trecuse
prin cap sã-mi continui studiile la Teatru (ce nevoie
aveam? Eram prea convins, în înfumurarea mea, cã
puteam învãþa totul de unul singur ºi asta ar fi fost
de ajuns). Pentru prima datã am realizat cã viaþa
imaginarã pe care mi-o fãurisem în minte n-avea
mai nimic în comun cu lumea realã în care trãiam.
ªi-atunci abia, pãrãsit de vârtejul obositor al iluziilor,
am început sã trãiesc. Dar ce viaþã! Dacã o pot
numi aºa...Ce durere, ce agonie, ce mare nimic! Sã
nu te mai culci cu gândul la ceea ce vei face, sã nu
te mai trezeºti asaltat de bucuria viitoarelor împliniri!
Dar mãcar viaþa asta era realã. Nu-mi mai doream
nimic, nu mai luptam pentru nimic, mâncam,
dormeam ºi-mi fãceam necesitãþile, ca orice dobitoc
de pe faþa Pãmântului. ªi-a doua zi o luam de la
capãt. Aºa au mai trecut douãzeci de ani, pe care i-
am petrecut tot în teatru, de data asta conºtient cã
nu eram cu nimic mai presus de machiozele, sufleurii,
cabinierele, recuziterii ºi alþi miºunãtori din lumea
teatrului. Cumplitã lecþie a modestiei! Dar mãcar
am învãþat sã preþuiesc fiecare meserie, fãrã de care-
mai ales în lumea nostrã (ah! Spun tot „a noastrã”!
Dupã atâþia ani, încã mã mai identific cu teatrul) –
fãrã de care, zic, alte profesii n-ar fi posibile.

M-am pensionat ºi am venit aici. Aºa au mai
trecut zece ani, ascultând pe unul ºi pe altul, care cu
laudele, care cu neîmplinirile sale. ªi ºtiþi ce-am
observat? - sã râd sau sã plâng? – pânã la urmã,
oricare din noi, indiferent în ce situaþie, am fost mãcar
o datã-n viaþã figurantul ce s-a crezut actor.

 E plinã, e plinã lumea de figuranþi, doamnã!
Aproape mi-e ciudã câteodatã – ãºtia toþi mi-au furat
meseria! La mine a durat douãzeci de ani ca sã aflu
ce sunt. Dar ºtiþi ceva? Unora s-ar putea sã le ia
mai mult, poate chiar o viaþã!

Trist, doamnã, trist...
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Aureliu GOCI:
„De multã vreme n-a mai pãtruns în eseistica

româneascã un nume de forþã ca acela al domnului
Alexandru Bulandra, care prin cãrþile sale a depãºit
o analizã strict literarã ºi literalã spre un demers
filsofic cu amplitudine ºi cu multe reverberaþii
cognitive. Aº spune cã dl. Buladra a fãcut o
interpretare epocalã „Mioriþei”. Domnul Bulandra
are o deschidere filosoficã ce-i permite sã se miºte
pe teritoriul literaturii oarecum mai degajat, mai
liber decât un critic literar sau un eseist. Pentru
mine a fost o surprizã „Experimentul Iov”,
gândindu-mã cã în literatura românã el este un
simbol frecvent folosit. Primul care s-a identificat
cu el este Heliade Rãdulescu, toatã viaþa lui
seamãnã cu a lui Iov. De asemenea, Iov existã
permanent în poezia arghezianã, mai ales în aceastã
capodperã care este „Duhovniceascã”.

Dl Bulandra este un eseist subtil, cu bunã logicã
ºi argumentaþie filosoficã, dar mai ales este ºi un
bun condeier. Acest lucru îl diferenþiazã de alþii:

„Experimentul Iov”
este o carte europeanã !

dânsul scrie ca un scriitor ºi gândeºte ca un filosof.
Este ultima personalitate remarcabilã venitã în eseul
ºi critica literarã româneascã, domenii care nu mai
merg pe reinterpretarea clasicilor sau a marilor
scriitori universali. Absolut remarcabil,
deasemenea, în scriitura domnului Bulandra ete
modul de a-ºi implica egoul, e o dedublare, egoul
conºtient ºi egoul care scrie, exact în sensul
arghezian. Pãcat cã revistele nu au scris suficient
despre cãrþile sale. Prin autoritatea pe care editura
Paideia oricãrui titlu care apare la ea ºi
„Experimentul Iov” este menit sã treacã la alt nivel,
de la editura HELIS la Paideia.

„Experimentul Iov” este o carte europeanã, cã
tot ne plângem noi acum la Uniunea Scriitorilor cã
vor toþi sã citeascã cãrþi româneºti ºi cã n-am avea
ce sã traducem. Lumea a nãvãlit pe Cãrtãrescu. Eu
cred cã sunt mult mai multe cãrþi care pot fi traduse.
ªi un bibliotecar de la Urziceni poate fi mai tare
decât toatã catedra de filosofie de la Universitate.
Se mai întâmplã!”
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aici realul cu imaginaþia, aceeaºi umbrã a fetei apare
într-o cofetãrie, dirijorul corului de elevi duce cu sine
umbrele propriului corp profilat de puternice
proiectoare orbitoare, adolescentul nostru are impresia
cã umbra ºovãielnicã a fetei se îndrepta spre cofetãrie,
un vis are o umbrã care permite personajului principal
al cãrþii sã-ºi aþinteascã privirile spre o fatã care îl
priveºte cu interes, reîntâlnirea cu iubita devine o
realitate de necontestat: „ umbra se lipea de mine ”,
un vânt încãrcat de fierbinþealã aduce cu sine o umbrã
de rãcoare, umbra unei neºtiute tulburã un suflet sortit
blestemului s-o caute la nesfârºit, s-o întâlneascã, dupã
care ea dispare, dupã care iar apare ºi în cele din urmã
sã-i devinã soþie. Aceastã complicatã ecuaþie a unei
iubiri care îmbracã forme ale împletirii imaginarului
cu realul, în care protagonista unei iubiri nãvalnice,
pãtimaºe are ºi o sorã geamãnã, Sonia / Tonia, capãtã
o dimensiune ambivalentã pentru personajul central,
Florin Mândruþã, iar interferenþele ce au loc între el ºi
aceastã enigmaticã, pe alocuri Sonia / Tonia îi creeazã
nedumeriri ºi neliniºti pe care cu greu ºi le reprimã.
Incontestabil, autorul se dovedeºte foarte abil pentru
a conduce acþiunea cu mãiestrie de o facturã
remarcabilã în care imaginarul ºi realul se împletesc
firesc, neostentativ. Paginile Umbrei dedicate
dragostei, iubirii sunt dintre cele mai reuºite din roman.
Iatã un motiv plin de culoare ºi substanþã despre felul
în care este perceputã imaginea fiinþei iubite:
îndrãgostitul adolescent îºi recunoaºte iubita dupã
umbra ei profilatã dupã un castan „ se apropie de ea,
încearcã s-o prindã, disperat, dar nu reuºeºte. Oare
umbra ei se apropia din preajma castanilor ?”. Sunt
multe imaginile simbol care se impun atenþiei cititorului
prin calitatea lor persuasivã, cea a trenului, bunãoarã,
se dovedeºte nu numai trainicã dar ºi extrem de
veridicã invitând la reflecþii, la deplasarea noastrã în
timp ºi în spaþiu. Mersul trenului, uneori monoton ºi
lent, alteori grãbit, opririle sale în gãri ºi halte, plecãrile
sale seamãnã întrucâtva cu trecerea noastrã prin lume,
prin viaþã, mai repede sau mai încet, precipitat sau
lent iar discuþiile care se înfiripã ºi se dezvoltã într-o
manierã colocvialã au darul sã angajeze discuþii banale,
dar ºi sã permitã rememorãri ale unor momente demult
consumate sau sã aºeze pe tapetul discuþiilor gânduri,
experienþe de viaþã, opinii personale izvorâte dintr-o
filozofie proprie, personalã. Coborâtã intempestiv din
tren într-o haltã pierdutã în imensitatea unei câmpii
întunecoase Sonia / Tonia începe sã alerge dupã
garnitura ce se pusese în miºcare ºi se îndepãrta de
staþie, eroina rãmânând la capãtul peronului în postura
unei umbre întunecate ºi încremenite. Cãutând-o pe
Tonia / Sonia în tren, în timpul mersului indiferent al
acestuia, Florin Mândruþã realizeazã cã vehiculul pe
roþi îl îndepãrta tot mai mult de fiinþa iubitã aºezând

între ei o umbrã ºi totodatã proiectând umbra ei între
umbrele nopþii, ceea ce se traduce ºi printr-un reuºit
joc de cuvinte.

Remarcabile rãmân în structura narativã a
romanului acele rânduri scrise cu o vãditã pricepere
ºi aplecare sensibilã asupra psihicului uman ºi avem
în vedere aici miºcãrile ºi trãirile ochilor adolescentelor
eleve, „ plânsul” fagului alãturi de Florin Mândruþã în
disperarea acestuia provocatã de negãsirea iubitei,
prima întâlnire cu Marea Neagrã ºi acel torent de
revãrsare a gândurilor care forþeazã limita dintre posibil
ºi imposibil, imensa întindere de apã azi liniºtitã ºi mâine
ipotetic prãvãlindu-se rapace peste o þarã înghiþitã
pentru totdeauna de un nefericit accident al naturii,
un cataclism blestemat.

Vãlãtuci de umbre învolbureazã cerul,
împrejurimile ºi îndepãrtãrile. La Mare, Florin aleargã
spre un loc unde zãreºte dintr-un punct mai înalt umbra
fiinþei iubite, dar aici nu-i mai dezvãluie nimic, nici
umbra, nici vocea acesteia: „ ªi umbra ºi glasul ei
dispãruserã în mare sau le înghiþise vãzduhul”. Într-
un asemenea decor umbrele se miºcau spre mare ºi
dinspre mare. Motivul Umbrei se regãseºte ºi pe
palierul vieþii sociale, în impactul dur cu care oamenii
au fost confruntaþi cu brutalitãþile regimului comunist:
„ De pe prispa casei vedea, printre umbrele nopþii târzii
de sfârºit de octombrie, umbrele altei lumi, ce se

frãmântase neajutoratã, zbãtându-se singurã în ghearele
unei hidre acoperite cu tot atâtea ºepci ca sã-i ascundã
privirile albastre ºi hipnotizatoare, hrãnindu-i cu
promisiunile unui orizont luminos, în care unii dintre
ei chiar începuserã sã creadã.”

Tema destinului este predominantã ºi esenþialã în
paginile Umbrei devenind prin reflecþii ºi monologuri
ale personajelor romanului, prin dialoguri ºi solilocvii
o permanenþã . Cert este cã autorul utilizeazã cu o
deosebitã artã a raportãrii conceptului filozofic de
destin la varii situaþii oferite de împrejurãri de viaþã ale
personajelor din carte. Destinul basculeazã fast sau
nefast asupra existenþelor umane. „ Destinul te sprijinã
cât te sprijinã, dar se întoarce împotriva ta dacã-l
forþezi” spune la un moment dat Florin Mândruþã.
Putem înþelege cã omul, dacã nu poate influenþa
Destinul, are totuºi puterea, capacitatea ºi
discernãmântul sã intervinã prin anumite corecturi,
prin atitudini si trãiri personale de voinþã ºi raþiune
incompatibile cu contemplarea abstractã ºi un
pesimism funciar. Metaforã încãrcatã de substanþa
densã a unei gândiri profunde lipsitã de orice urmã de
culoare sau nuanþã misticã, judecata de valoare cu
privire la soarta sa este de o frumoasã ºi tulburãtoare
imagine: „ Destinul omului e scris în stele iar umbra
lui e scrisã în nisip”. Roman al unor importante ºi
grave teme ale existenþei umane, Umbra confirmã încã
o datã talentul literar al domnului Titi Damian,
robusteþea prozei sale ºi audienþa binemeritatã a
acesteia cãtre mintea ºi sufletul cititorului.

(urmare din pagina 2)
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Dominând semeþ împrejurimile, Piscul
Crãsani stã mãrturie a unor vremuri de mult
apuse despre a cãror mãreþie ne mai amintesc
doar oalele sparte care se gãsesc pânã ºi în
colbul drumului.

Situat pe malul drept al râului Ialomiþa, în
satul Crãsanii de Jos din comuna Balaciu,
Piscul Crãsani a atras atenþia celor pasionaþi
de tainele trecutului încã din secolul al XIX-
lea când s-au fãcut ºi primele cercetãri
arheologice de suprafaþã ºi unele mici sondaje
(1870; 1876).

Reluate în anul 1922, cercetãrile
arheologice de la Piscul Crãsani îmbracã un
caracter sistematic dezvãluind de-a lungul
anilor multe informaþii despre civilizaþia
geticã din câmpia munteanã.

Fragmentat astãzi sub forma a trei
peninsule, Piscul Crãsani era în vechime un
pinten de terasã cu o suprafaþã de circa 2 ha
apãrat natural de  pante abrupte la rãsãrit ºi la
apus ºi de  apa Ialomiþei la nord. Singura
direcþie vulnerabilã era cea sudicã ºi de aceea
pentru protejarea aºezãrii a fost realizatã o
fortificaþie compusã din douã ºanþuri de
apãrare ºi valuri de pãmânt. În jurul aºezãrii
fortificate s-au dezvoltat mici aºezãri
deschise a cãror populaþie în vremuri tulburi
probabil  cã se adãpostea în spatele
fortificaþiei.

Cercetãrile arheologice de la Piscul
Crãsani sunt legate de nume  mari ale
arheologiei româneºti între care D.
Butculescu, I. Andrieºescu, R. Vulpe, N.
Anghelescu, N. Conovici dar cel care i-a

PISCUL CRÃSANI
 – STRÃVECHE VATRÃ DE CIVILIZAÞIE -
,, Oamenii noi, înflorind în marea luminã a vieþii, se pleacã cu reculegere

spre pãmântul unde dorm oamenii vechi, din tãria cãrora au crescut ei, oamenii
noi, ca florile noi din pulberea florilor vechi”.

V. Pârvan, 16 septembrie 1919

dedicat acestei aºezãri o parte din
monumentala sa operã, ,,Getica. O
protoistorie a Daciei”, a fost Vasile Pârvan
care sublinia importanþa acestei staþiuni
arheologice astfel:

,,Am hotãrât înaintea oricãrei alteia
sãparea staþiunii protoistorice de la Piscul
Crãsanilor, pentru poziþia caracteristicã pe
care o ocupã în câmpia munteanã”.

Cercetãrile arheologice din anul 1923 au
pus în evidenþã în partea vesticã a aºezãrii trei
straturi de depuneri cu o grosime de 1,20 -
1,40 m sfârºite prin foc, fapt care indicã o
locuire de lungã duratã, cea de-a treia aºezare
având grosimea depunerilor cea mai mare. În
partea de est a aºezãrii au fost atestate tot trei
straturi de depuneri, clar indicate fiind însã
numai douã nivele de culturã, cel vechi situat
la circa - 1,50 - 1,80 m iar al doilea cu 0,40 -
0,50 m mai sus, despãrþite de un strat de
pãmânt galben.

Locuinþele descoperite erau realizate pe
un schelet de pari, leaþuri ºi nuiele acoperit
de un strat de lut amestecat cu paie, tencuit ºi
spoit într-o culoare albicioasã. Aveau o formã
patrulaterã ºi erau de mici dimensiuni. La
colþurile caselor s-au descoperit urme de pari
groºi iar acoperiºul era, probabil, din stuf sau
paie. În interiorul unor locuinþe, în special din
ultimul nivel, au fost descoperite vetre care
se înãlþau faþã de nivelul podelei cu 30 - 40
cm. Podelele erau din lut galben, bãtut ºi
netezit. Distanþele dintre locuinþe nu erau prea
mari. Sistemul de iluminare este atestat prin
descoperirea unor mici lãmpi din lut dar ºi a

unui candelabru cu trei braþe din bronz de
provenienþã strãinã, materialele provenite
din importuri fiind destul de numeroase.

Inventarul arheologic descoperit în
timpul cercetãrilor din anul 1923 a fost
format în cea mai mare parte din material
ceramic. Ca forme de vase au fost atestate
borcane, ceºti, oale cu douã torþi, ulcioare,
cãni, vase cu picior, simple sau cu ferestre,
strãchini, farfurii, tipsii, cupe, cupe deliene,
amfore greceºti, opaiþe.

Din aur a fost descoperitã o boabã de
colier goalã în interior, ruptã în douã din
vechime, având forma perlelor din sticlã. Au
mai fost descoperite monede din argint, un
cap de figurinã din bronz, o brãþarã din bronz,
o cataramã, douã fibule, obiecte din fier greu
determinabile ca forme, râºniþe, greutãþi de
plasã de pescuit.

Dupã o întrerupere de câteva decenii
cercetãrile au fost reluate între anii 1969-
1987.

Una dintre cele mai importante
descoperiri fãcutã în perioada 1980-1984 a
fost o construcþie destinatã cultului,
descoperitã în partea esticã a aºezãrii, la
distanþã de câþiva metri de fortificaþie. Locul
de cult atribuit primului nivel de locuire era
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compus din construcþii pe talpã de bârne care înconjurau o vatrã de formã
rectangularã cu dimensiunile de 2,20 x 2,50 m, nedecoratã.  Aceste
construcþii au sfârºit prin incendiere dar ele vor fi refãcute în cel de-al
doilea nivel de locuire pe acelaºi amplasament, fapt care demonstreazã
cã în aºezare a existat un loc special amenajat unde se desfãºurau
ceremonii cu caracter sacru.

Ansamblul de cult aparþinând celui de-al doilea nivel de locuire era
compus dintr-o vatrã decoratã, o platformã rectangularã orientatã NNV-
SSE, cam de aceleaºi dimensiuni cu cea din primul nivel, pe care se afla
vatra de cult, construcþii de mari dimensiuni care înconjurau platforma ºi
gropi de mari dimensiuni situate ]n exteriorul clãdirilor, de  regulã, dar ºi
în interior.

Vatra avea forma unui trunchi de piramidã cu colþurile rotunjite, cu
latura de circa 1,70 m ºi înãlþimea de la nivelul platformei de 23 cm. Era
decoratã cu un chenar adâncit, latura de NV, mai bine pãstratã, având aproape
de margine douã linii paralele adâncite ºi una mai scurtã spre colþ. Decorul
din zona centralã era compus dintr-un cerc adâncit pe care se sprijineau
patru diagonale pornite din colþuri, indicând un simbol solar. În anul 1982
vatra a fost prelevatã din sãpãturã, restauratã iar în prezent face parte din
expoziþia de bazã a Muzeului Judeþean Ialomiþa.

Platforma, realizatã dintr-un strat gros de 1-2 cm de pãmânt brun
bãtãtorit, avea formã rectangularã ºi suprafaþa de circa 130 mp, având
laturile de circa 14 x 9,25 m. Vatra decoratã se afla amplasatã relativ
central pe platformã, mai apropiatã de latura de NE. În apropierea vetrei,
în partea de NV, a fost descoperitã o groapã umplutã cu cenuºã, fragmente
ceramice, dintre care unele cu terminaþii  în formã de cap de berbec, ºi o
lespede din piatrã. Pe platformã au fost descoperite câteva locuri de vetre
temporare iar lipsa resturilor de construcþii de pe ea indicã faptul cã
funcþiona în aer liber.

Platforma de pãmânt bãtut era înconjuratã de construcþii pe tãlpi de
lemn realizate dintr-un schelet de pari verticali ºi împletiturã de nuiele,
lutuit la suprafaþã. Ansamblul de cult avea latura lungã de circa 30 m ºi
lãþimea de 19 - 20 m, întreaga suprafaþã ocupatã de acesta fiind de 570 -
600 mp. Accesul în acest complex nu era posibil decât pe latura de sud-
vest sau nord-vest, latura de nord-est nefiind accesibilã din cauza pantei
naturale foarte abrupte iar cea de sud-est se învecina cu valul de apãrare.

Gropile descoperite în exteriorul construcþiilor erau de dimensiuni
destul de mari. Astfel, unul dintre aceste complexe arheologice aparþinând
primului nivel, de formã cilindricã, avea diametrul gurii de 3 m ºi
adâncimea de 3,12 m. Umplutura sa era formatã din multã cenuºã, cãrbune,
oase de animale, fragmente ceramice, obiecte mici din metal ºi sticlã
precum ºi o monedã. La partea superioarã a fost descoperitã o mare
cantitate de lipiturã arsã. În  una dintre aceste gropi a fost descoperit
candelabrul din bronz cu trei braþe. Într-o altã groapã, parþial acoperitã de
podeaua construcþiei, au fost descoperite spice de orz arse pe loc, boabe
de grâu ºi mei. În inventarul arheologic al acestor complexe s-au remarcat
ºi unele piese cu destinaþie culticã : vase cu perforaþii, un capac cu mâner
în formã de cap de berbec, fragmente de vase din sticlã ºi un vas pentru
libaþii de tip rhyton lucrat parþial la roatã dintr-un lut de calitate bunã, de
culoare cenuºie ºi lustruit, care se terminã cu o protomã de cal.

La fel ca ºi primul nivel de locuire al aºezãrii de la Piscul Crãsani, ºi
cel de-al doilea nivel sfârºeºte printr-un incendiu puternic, deranjat fiind
ulterior ºi de construcþiile nivelului urmãtor  (locuinþe de suprafaþã,
bordeie, gropi), apoi de un mormânt medieval dar ºi de sãpãturile mai
vechi.

În ultimul nivel de locuire din aºezare platforma ºi construcþiile care
erau împrejurul ei n-au mai funcþionat. S-a observat însã folosirea în
continuare a vetrei de cult, terenul din jurul ei fiind înãlþat cu un strat de
pãmânt galben care se oprea lângã pereþii vetrei. În zona de contact cu
vatra stratul de pãmânt galben a cãpãtat o nuanþã roºiaticã datoritã arderilor
care s-au fãcut în continuare.

Întregul ansamblu descoperit în aºezarea de la Piscul Crãsani, în toate
cele trei faze de funcþionare, ne indicã un loc public cu destinaþie specialã,
o zonã sacrã a aºezãrii, aflatã în cult încã de la întemeiere, aºa cum au fost
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atestate ºi în alte aºezãri geto-dacice între care ºi cele de la Grãdiºtea
Muncelului, Costeºti, Blidaru, Piatra Roºie etc.

În privinþa încadrãrilor cronologice ºi culturale ale descoperirilor
arheologice de la Piscul Crãsani trebuie sã subliniem cã cele mai vechi
se dateazã încã din perioada neoliticã mijlocie (cultura Boian) peste care
a fost atestatã ºi o locuire din prima epocã a fierului. Cele mai consistente
depuneri arheologice, cu grosime de cca. 2 m, aparþin însã culturii geto-
dacice, cu faza cea mai timpurie în secolele IV-III a.Chr., o fazã de mijloc
în secolul II a.Chr. ºi ultima fazã datatã în secolul I a Chr. Aºezãrile deschise
dezvoltate în jurul aºezãrii fortificate au  fost datate în secolele II –I a.Chr.

Nu putem încheia prezentarea aºezãrii getice de la Piscul Crãsanilor
fãrã evocarea acelor izvoare antice care ar putea fi puse în legãturã directã
cu aceasta deoarece prima dintre locaþiile propuse de Vasile Pârvan pentru
legendara Helis este tocmai aici, pe cursul inferior al râului Ialomiþa unde
ºi centrul sãu spiritual era marcat de un simbol solar cu care era decoratã
vatra destinatã practicilor rituale: ,,Oraºul Helis credem dar a  fi fost
undeva în câmpia munteanã: fie la Piscul Crãsanilor pe Ialomiþa, fie
la ªuþeºti pe Buzãu, fie la Bonþeºti lângã Focºani, fie în vreun alt loc,
încã necercetat de noi pânã acum, în aceeaºi regiune a câmpiei dintre
Carpaþi ºi Dunãre – cu civilizaþie prin excelenþã La Tène –
hellenisticã”.

Unul dintre aceste izvoare (Diodor) ne descrie campania pornitã de
Lysimach împotriva geþilor care au trecut Dunãrea fãrã a-ºi lua prea multe
provizii ºi ,,sufereau de lipsã de mâncare” deoarece geþii arseserã tot în
calea lor. Deºi prietenii l-au sfãtuit pe Lysimach sã-ºi pãrãseascã armata
ºi sã fugã, acesta a refuzat cãzând împreunã cu ai lui prizonieri. Cu toate
cã biruitor fiind, Dromichaites nu-l trateazã ca prizonier, îl îmbrãþiºeazã
ºi-l numeºte ,,tatã” ducându-l, împreunã cu copiii, în  cetatea numitã Helis,
unde geþii cer uciderea lui Lysimach. Dromichaites îi convinge însã sã-l
cruþe pentru cã le este mai de folos ca prieten, altfel se vor ridica alþi regi
asupra lor. Dacã îl vor cruþa Lysimach le va  fi recunoscãtor geþilor care l-
au scãpat de moarte ºi le va da înapoi ,,cetãþile care mai înainte fuseserã
stãpânite de traci adicã de geþi”. Mai mult decât atât, dintre prizonieri
sunt aduºi prietenii ºi slujitorii ca Lysimach sã fie împreunã cu curtea sa.
În cinstea lui se pregãteºte un mare ospãþ cu douã mese separate, pe de o
parte, Lysimach ºi curtea sa, iar de cealaltã parte, fruntaºii geþi cu regele
lor. Oaspeþii sunt poftiþi pe cline aºternute cu stofe ºi covoare aduse de
acasã ºi luate de geþi ca pradã, masa era din argint iar cupele din aur ºi
argint ºi au fost bine ospãtaþi cu bucate alese. De cealaltã parte, geþii
stãteau pe bãnci aºternute cu lãicere sãrace, aveau mese simple de lemn,
pahare de lemn ori de corn de vitã ,,precum era obiceiul la geþi” ºi mâncau
puþine legume ºi carne. Dromichaites a umplut cel mai mare din cornurile
de bãut, i-a zis lui Lysimachos ,,tatã” ºi l-a întrebat care dintre mese este
cea mai regeascã, acesta rãspunzând cã cea a macedonenilor. Fireºte,
întrebarea care a urmat a fost aceea de ce ºi-a pãrãsit regatul ºi viaþa sa
strãlucitã venind la barbari, într-o þarã neospitalierã ºi friguroasã. Lysimach
recunoaºte greºeala fãcutã, fãgãduieºte prietenie, alianþã ºi recunoºtinþã
pentru binele fãcut iar Dromichaites ,,capãtã dintre fortificaþii, pe acelea
ocupate de oamenii lui Lysimach”. Aceeaºi sursã ne aratã cã Dromichaites
,,punând iarã diadema pe capul macedoneanului l-a liberat întru ale
sale”.

O altã sursã anticã (Pausanias) ne vorbeºte despre douã tradiþii.
Conform uneia dintre ele nu Lysimach a fost luat prizonier, ci fiul sãu,
Agathocles ºi nu-l poate elibera decât prin înþelegere, recunoscându-l pe
getul Dromichaites ca stãpân pe malul stâng al Dunãrii ºi dându-i pe fiica
lui de soþie: ,,de nevoie dãdu getului þinuturile de dincolo de Dunãre
ºi pe fiica sa de soþie”.

Conform celei de-a doua tradiþii, Lysimachos cade prizonier în urma
unei expediþii împotriva geþilor ,,de loc nepricepuþi în rãzboaie” care
,,îl întreceau cu mult prin numãrul lor” ºi ,,ajungând în primejdie mare”
este silit sã cedeze ,,din stãpânirea lui cele de dincolo de Istru”.

Un alt izvor (Diodor) ne informeazã cã în jurul anului 300 a.Chr.,
Agathocle cãzând prizonier este eliberat ºi ,,l-au trimis înapoi încãrcat
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cu daruri, atât pentru a-ºi face astfel mânã bunã la vreo schimbare
neaºteptatã a norocului cât ºi în nãdejdea de a-ºi cãpãta înapoi prin
omenia asta pãmântul pe care li-l rãpise Lysimach. Cãci lepãdaserã orice
speranþã de a mai birui ei în rãzboi, vãzând cã se uniserã aproape toþi
regii cei mai puternici împreunã ºi cã-ºi dãdeau unii altora tot ajutorul”.

Acelaºi izvor plaseazã înfrângerea lui Lysimachos în încercarea de a
anexa þinuturile din câmpia munteanã ºi sudul Moldovei în anul 292 a.Chr.

Aºadar, pare sã fie vorba despre cel puþin douã expediþii, cea din anul
292 a.Chr. încheindu-se cu celebra masã pregãtitã pentru prizonierii de
rang înalt care au fost apoi eliberaþi ºi lãsaþi sã plece întru ale lor.

În încercarea de a rãspunde la întrebãrile pe care le ridicã textele antice,
Vasile Pârvan considerã cã expediþia sfârºitã dezastruos pentru Lysimachos
nu putea fi decât prin Bãrãgan, numai aici se  putea pune problema
,,muritului de set”, Basarabia sudicã având multe lacuri cu apã dulce,
apropiate ca distanþã, iar înfrângerea nu putea fi în dreapta Dunãrii deoarece
Lysimach era în culmea puterii ºi stãpânea întreaga Thracie pânã la Dunãre
ºi mare. În acest context cetãþile despre a cãror stãpânire se face menþiune
în izvoare nu pot fi decât Troesmis, Dinogeþia, Aegisus ºi poate Capidava
ºi Carsium.

Cu privire la eventuala înrudire dintre Dromichaites ºi Lysimachos,
despre care avem informaþii din douã izvoare (Pausanias ºi Diodor), Vasile
Pârvan o admite ca fiind posibilã, existând în obiceiurile vremii destule
exemple. Conform marelui istoric oraºul Helis trebuie cãutat în câmpia
munteanã, localizarea sa la Piscul Crãsanilor fiind cu  totul plauzibilã:

,,Fapt e, cã civilizaþia Crãsanilor, dupã toate cele arãtate pânã acum,
nu poate fi decât civilizaþia geticã a contemporanilor ºi urmaºilor lui
Dromichaites, pânã la gloriosul Burebista de prin anii 50 î.e.n.”.

ªi iarãºi, nu putem încheia fãrã a-l evoca pe cel care a coordonat
cercetãrile de la Piscul Crãsani aproape douãzeci de ani, Niculae Conovici,
de numele cãruia sunt legate ultimele  descoperiri între care ºi complexul
de cult al aºezãrii fortificate, prea curând plecat ºi cãruia îi aducem ca
prinos rândurile de faþã.

Aºadar, sã ne plecãm cu reculegere spre pãmântul unde dorm oamenii
vechi ºi sã privim sfielnic la oalele sparte din colbul drumului peste care
pasul nostru trece adesea prea  grãbit.

dr. Elena Renþa
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