„... nu trebuie să ne îndoim că şi cuvintele, la fel cu imaginaţia, pot fi cauză de multe şi mari erori, dacă nu ne păzim bine de ele“
Spinoza

Editor:
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Cuvânt de întâmpinare
pentru al o sutălea
“Helis”
O sută de apariţii pentru o revistă culturală? Rar
fenomen în această lume în care viaţa publicaţiilor de
acest gen este foarte scurtă. Nu vă întreb cum aţi reuşit
performanţa, dar bănuiesc că entuziasmul D-voastră a
convins sponsorii de utilitatea actului cultural.
Dar Helis-ul ar fi fost o mâzgălitură oarecare fără
oamenii de calitate care i-au dat viaţă. Deja, eu personal
asociez revista cu “Gruparea Helis”, unde poeţii şi
prozatorii sunt personalităţi artistice distincte,
originale. Surprinzător este că şi unii şi alţii pot fi, la un
moment dat, şi prozatori şi eseişti, conservându-şi
amprenta stilistică.
Dacă Helisiştii îşi păstrează nealterată unitatea, atât
revista cât şi fiecare dintre ei vor adăuga un plus
constant în activitatea creativă. După câte am observat,
până acum D-l Dobre a fost un catalizator. Din
experienţă ştiu că orice om are o limită de
suportabilitate, dictată de vârstă, conjuncturi, etc. Sunt
convins că “Gruparea Helis” va rezista mult timp dacă
echipa managerială nu o să cadă în blazarea
autosuficienţei. Cum puteţi evita asta? Promovând
tinerii, entuziasmul lor sau creând alţi poli catalizatori.
Important este să păstraţi coeziunea, chiar dacă la un
moment dat vor exista divergenţe de opinie sau de
politică editorială. Aş fi fericit să citesc numărul două
sute şi să regăsesc în el aceleaşi nume, care de acum îmi
sunt familiare.
P.S. – Consider o impietate recenzarea critică a
acestui număr omagial.
DAN SIMIONESCU
PARIS, 10.09.2011
BIBLIOTECA MUNICIPALĂ,
CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ
,,CONSTANTIN ŢOIU” URZICENI
STR. CALEA BUCUREŞTI, NR. 27,
URZICENI – IALOMIŢA, COD 925300, TEL: 0243 / 257.784

REGULAMENTUL
Concursului judeţean de creaţie literară
,,Dor fără saţiu”
Ediţia a XX-a, 05 noiembrie 2011
• Concursul se adresează tuturor liceenilor din judeţul
Ialomiţa, aflaţi la vârsta adolescenţei şi a proiectelor
literare.
• Concursul se organizează în două secţiuni:
1. poezie
2. proză scurtă
• Creatorii vor intra în concurs cu 7-10 poezii sau 2-3
lucrări în proză. Lucrările vor fi trimise în câte două
exemplare, dactilografiate la două rânduri sau scrise de
mână citeţ, până la 12 octombrie 2011, data poştei, pe
adresa : Biblioteca Municipală ,,Constantin Ţoiu”, str.
Calea Bucureşti, nr. 27, Urziceni, jud. Ialomiţa, cod
925300.
• Lucrările nu vor fi semnate; ele vor purta un moto
care va fi înscris pe o fişă, într-un plic închis, ce va mai
cuprinde:
- numele şi prenumele concurentului; data naşterii;
- adresa; telefoane la care poate fi contactat;
- clasa şi denumirea liceului; participări la alte
concursuri de profil.
• Evaluarea creaţiilor literare va fi făcută de un juriu
format din scriitori ialomiţeni consacraţi, profesori de
literatură şi alte personalitaţi culturale din judeţ.
• Juriul va acorda premii şi menţiuni pentru fiecare
secţiune a Concursului.
• Etapa finala si festivitatea de premiere se vor
desfasura la CENTRUL CULTURAL MUNICIPAL
URZICENI SAMBATA 05 NOIEMBRIE 2011, ora 11,00.
• Informaţii suplimentare la tel. 0243 / 257.784.

SALONUL ANUAL DE CARTE,
EDIŢIA A XX-A, 1-31 OCTOMBRIE 2011
1 OCTOMBRIE, ORA 18.00
DESCHIDEREA OFICIALĂ A SALONULUI
NOAPTEA BIBLIOTECILOR
Invitaţi: scriitori şi editori ialomiţeni
4 OCTOMBRIE, ORA 11.00
DE LA ROMANUL POLITIST LA ROMANUL
FANTASY: NOUL VAL DE AUTORI ROMÂNI
Invitaţi:
Bogdan Hrib – autor Ucideţi Generalul, editor
Oana Stoica Mujea – autor Sărutul morţii
Monica Ramirez - autor Asasin la feminin, editor
George Arion – autor George Arion, membru al U.S.R.
11 OCTOMBRIE, ORA 14.00
CARTEA SF: COLECŢIA NAUTILUS
Invitaţi:
Mihai Dan Pavelescu – coordonator, Colecţia NAUTILUS
Angelica Nicolau – director, Editura Nemira
Gabriela Preda - Coordonator PR&Marketing
13 OCTOMBRIE, ORA 11.00
DEZBATERE
ŞTEFAN BĂNULESCU - UN SCRIITOR PENTRU
ETERNITATEA BĂRĂGANULUI.
LANSARE DE CARTE:
GHID DE BUNE PRACTICI ÎN SITUAŢII DE
RISC PENTRU UZUL BIBLIOTECILOR
Invitaţi:
Ioan Radu Văcărescu – autor, Preşedinte al U.S.R.
Filiala Sibiu
Dragoş Varga – director al Revistei Transilvania
Marcel Chiranov – Fundaţia IREX România
Corina Ciuraru – Biblioteca Judeţeană “Panait Istrati”
Brăila
14 OCTOMBRIE, ORA 11.00
DE LA CAŢAVENCU LA…TRACUS ARTE
Invitaţi:
Denis Dinulescu – autor, Japonezul albastru, Ed.
Cartea Românească, Redactor Şef Caţavencu
Adrian Pârvu – autor, Poetul, vărul şi poporul, Ed.
Tracus Arte, 2011
Ioan Groşan – autor Un om din Est, Ed. Tracus Arte,
2010
Cosmin Perţa – autor Fără Titlu, Ed. Paralela 45, 2011
17 OCTOMBRIE, ORA 11.00
GRIJA DE CUVINTE
Invitaţi:
Aurora Liiceanu – autor, Viaţa nu-i croită după
calapod, Ed. Polirom, 2011
Oana Boca - Coordonator PR&Marketing
18 OCTOMBRIE, ORA 14.00
ÎNTÂLNIRE CU CHRIS SIMION
Invitaţi:
Chris Simion – regizor, autor, Ce ne spunem când nu ne
vorbim, Ed. TREI, 2011
Magdalena Mărculescu – director editorial, Editura
TREI
19 OCTOMBRIE, ORA 10.00
PERSONALITĂŢI CULTURALE ROMÂNE DE
PESTE PRUT
Invitaţi:
Nicolae Dabija – scriitor, membru al Academiei
Române
Mihai Cimpoi – scriitor, preşedinte al U.S. Rep.
Moldova
Valeriu Matei – scriitor, vicepreşedinte al U.S. Rep.
Moldova
Vasile Căpăţână – scriitor, membru al U.S. Rep
Moldova
Andrei Sotski – actor

25 OCTOMBRIE, ORA 11.30
DRUMURI PRIN MEMORIA PROFESIEI
CONTABILE
Invitaţi:
Marin Toma – preşedinte CECCAR, autor, Drumuri
prin memoria profesiei contabile, Ed. Ceccar, 2011
Camelia Malama – preşedinte CECCAR Filiala
Ialomiţa
Mihaela Cosma – director executiv, CECCAR Ialomiţa
26 OCTOMBRIE, ORA 14.00
LA FRONTIERELE CUNOAŞTERII
Invitaţi:
Emil Străinu – autor Incursiune în lumea subterană.
Studii şi cercetări nonconvenţionale, Ed.Triumf, 2011
Alexandru Muşat – autor, Jocul Divin sau Universul ca
un joc, Ed. Lumea Misterelor, 2011
28 OCTOMBRIE, ORA 10.00
ZIUA ACADEMIEI DACOROMÂNE.
EIKON-IMAGINEA CUVINTELOR
Invitaţi:
Geo Stroe – preşedinte, Fundaţia Academiei
Dacoromâne, editor
Mihai Prepeliţă – autor, membru al U.S.R.
Aurel David – autor
Valentin Ajder – editor
Nicolae Petre Vrânceanu – autor, membru al U.S.R.
31 OCTOMBRIE, ORA 10.00
INCHIDEREA OFICIALĂ
LANSARE DE CARTE:
UN SECOL DE FRĂMÂNTĂRI AGRARE ŞI
DRAMA ŢĂRANULUI ROMÂN
Invitaţi:
Constantin Dropu – prof. univ., autor, Un secol de
frământări agrare şi drama ţăranului român, Editura
Academiei Române, 2011
SPONSORI: MIHAI DRĂGOI – CONSILIER
JUDEŢEAN, S.C. ADMET SRL SLOBOZIA, S.C.
CERES SA SMIRNA, SC EXPOMOB SA SLOBOZIA,
SC. DIAMI SRL SLOBOZIA
PARTENERI MEDIA: Ialomiţa, Impact, Jurnalul
De Ialomiţa, Adevărul De Seară – Slobozia, Radio
Campus Slobozia, Gold Fm România, Radio România
Actualităţi, Radio România Antena Satelor, Antena 1
Slobozia, Realitatea Tv.

Prozatori
din Zodia HELIS
Alexandru Bulandra
Vasile Alecsandri şi cazul Mioriţa
Este opera cea mai importantă a D-lui
Bulandra, care prestează cu profesionalism atât
munca de detectiv literar, cât mai ales pe cea de
istoric literar, exprimarea delicioasă, ipotezele
tranşante, dublate de o laborioasă şi inteligentă
susţinere a lor întăresc afirmaţia de mai sus.
Citind cartea realizezi că nu are nici o
importanţă faptul că Alecsandri este autorul
„Mioriţei” din moment ce a intrat atât de profund
în conştiinţa poporului român. Ştii că a
cosmetizat-o dar, asemeni multor autori anonimi,
capodopera aceasta a fost translatată în marea
operă a geniului românesc. Prin acelaşi fenomen
de translatare a trecut „Kalevala” care, deşi are un
autor, a devenit emblema artistică a poporului
finlandez.
Tainele „Mioriţei”- o lectură în cheie
masonică a baladei „Mioriţa” de Vasile
Alecsandri
Că V.Alecsandri a pieptănat şi transcris în
graiul literar modern balada „Mioriţa” pornind de
la câteva variante populare era deja cunoscut şi
tratat ca atare chiar de contemporanii lui. Prin
publicare şi larga ei difuzare şi-a depăşit spaţiul
regional, reintrând în conştiinţa populară cu o
vigoare nebănuită.
Lectura în cheie masonică mi se pare puţin
forţată, ca şi asocierile mitologice, astrologice,
astronomice, etc.
Cartea este un lung eseu în care filozoful Al.
Bulandra despică firul în patru, apoi în zece şi aşa
mai departe.
„Masca păcurarului”- al treilea raport de
cercetare în cazul „Mioriţa”
În acest volum, autorul face muncă de
folclorist pur, fiindcă nu lucrează pe teren îşi
foloseşte marea capacitate de sinteză şi
sistematizare pentru a releva aspecte inedite sau
puţin dezbătute în acest domeniu.
Flexibilitatea şi limpezimea scrisului
transformă lectura într-o aventură plăcută şi
captivantă, ceea ce rar se poate afirma despre
lucrările de genul acesta.
Prin aceste trei cărţi sunt convins ca Dl.
Bulandra a epuizat capitolul „Mioriţa” şi se va
concentra pe alte „anchete„ la fel de
interesante. Îi sugerez chiar una puţin
extravagantă: „Prezenţa extratereştrilor în
folclorul românesc”, care tratată cu limpezimea
din „Experimentul Iov” sunt sigur că va fi în
primul rând un succes de public.
„Experimentul Iov”
Mărturisesc că a fost prima carte a D-lui
Bulandra pe care am citit-o cu nesaţ în câteva
ceasuri de călatorie cu avionul.
Poate fi o predică răstălmăcită, o pildă amplu
comentată sau o povestire S.F.
Oricum am privi-o, îşi păstrează nealterată
savoarea, fiindcă aici scriitorul Al. Bulandra se
detaşează net de omul de ştiinta Al. Bulandra,
ceea ce îl sfătuiesc să facă mult mai des.
Dan Simionescu
Lima, Bogota
25-30 iulie 2011
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Judeţul Ialomiţa
în Catagrafia Ţării Româneşti din 1811
Fondul Microfilme din URSS/Rusia din cadrul
Arhivelor Naţionale ale României
cuprinde şi
recensământul contribuabililor din Ţara Românească,
realizat în limba rusă în anii 1810-1811. În cadrul
acestuia, Catagrafia judeţului Ialomiţa ocupă un spaţiu
însemnat, fiind alcătuită din 12 cărţi cu peste 200 de
pagini. Ea atestă situaţia demografică şi economică a
satelor din cadrul plăşilor judeţului, cuprinzând listele
nominale ale capilor de familie pe diverse categorii
sociale, prezentând în acelaşi timp situaţia lor economică
- numărul de animale, suprafaţa cultivabilă, specificarea
culturilor agricole sau a pomilor fructiferi.
Judeţul Ialomiţa cuprindea 120 de aşezări, în care
găsim mai multe categorii socio-profesionale. Astfel, în
fruntea listei se află 11 familii de neamuri, concentrate în
plasele Slobozia, Gârbovi şi Dridu. Este vorba despre
boierii de neam, clasificaţi în reforma lui Constantin
Mavrocordat drept boieri de rangul al II-lea. În plasa
Slobozia aceştia se găsesc în Poiana, Pribegi şi Perieţi, nu
şi în Slobozia. De exemplu, la Perieţi se remarcă
neamurile lui Dinu şi Ion Perieţianu, iar la Pribegi găsim
neamul lui Ioniţă sân Popii şi a celor 3 fii ai săi. Boierii de
neam erau urmaţi de 30 de familii de postelnicei, 85
familii de mazili (boieri de rangul al III-lea) şi 3 familii de
breslaşi. Preoţii formau 38 de familii, cu 62 de bărbaţi şi
72 de femei. Cei mai numeroşi rămâneau evident birnicii,
ce alcătuiau 3100 de familii şi care cuprindeau 6078 de
bărbaţi, respectiv 6300 de femei. Numeroase erau şi
categoriile scutelnicilor(467 familii), posluşnicilor(810
familii) şi slujitorilor(371). Ţiganii, care aparţineau atât
boierilor, cât şi mănăstirilor, reprezentau 202 familii, cu
401 bărbaţi şi 378 femei.

Obsesia ruşilor pentru întreţinerea podurilor şi
asigurarea lemnelor de foc se reflectă şi în catagrafie prin
includerea în evidenţe a podarilor(mostovşciki) şi
drovarilor(dravovozy= cărăuşii de lemn), ce numărau în
judeţul nostru 12 şi respectiv, 118 familii.
Catagrafia mai cuprinde pe nepodatnye sau locuitorii
care nu aparţin de nicio categorie şi nu plătesc dări (58 de
familii), precum şi categoria supuşilor străini sau a
sudiţilor( podannye). Astfel, în judeţ locuiau 3 familii de
sudiţi ruşi, 108 familii de sudiţi austrieci şi 1 familie de
supuşi francezi.
În total, judeţul Ialomiţa număra 5495 de familii cu
10709 bărbaţi şi 11018 femei. Populaţia ialomiţeană
deţinea 4290 cai, 8218 boi, 5521 vaci, 9403 oi, 4706 porci
şi 6536 stupi.
Având în vedere momentul elaborării Catagrafiei,
anumite cifre trebuie privite cu precauţie. Războiului
ruso-turc din anii 1806-1812 a dus, cu siguranţă, la o
depopulare masivă a judeţului, iar populaţia rămasă
obişnuia să se sustragă procesului de recenzare pentru a nu
plăti birurile vremii. Acelaşi război a atras numeroase
rechiziţii de animale, care au dus la o diminuare
considerabilă a efectivelor de animale din judeţ.
Documentul rămâne însă deosebit de preţios pentru
cercetarea istoriei locale, oferind perspective de abordare
social-economică, demografică şi chiar genealogică a
evoluţiei localităţilor din judeţ, iar valorificarea sa
integrală trebuie să constituie un obiectiv al istoricilor
ialomiţeni.
Buzu Vitalie

Titi Damian - NORUL
Romanul NORUL încheie trilogia închinată de Titi Damian
MUSCELENILOR, începută cu FAGUL (2005), continuată cu
UMBRA(2008).
Universul cărţilor – viaţa locuitorilor acestui ţinut, care au
capacitatea de a percepe freamătul mestecenilor sau puterea de a
rămâne puternici în vârtejurile vremii asemeni fagului,
FAGUL,UMBRA, NORUL – realitate şi ficţiune, întuneric,
lumină, bucurie, în trepte. Realitatea devenită mit, mitul
devenind realitate, Mit şi realitate împletite.
Prin ochii lui Florin, personajul principal al trilogiei, şi prin
povestirile lui Ion Mândruţă, tatăl său, Titi Damian dă o imagine
a unui timp real- 1960 – anul când a început cooperativizarea, şi
în tinutul buzoian, şi 1989, anul când, toată suflarea satului ,
adunată în jurul Fagului, după cum se obişnuia de când se ştiau,
trăieşte, tainic, bucuria eliberării din cătuşele celor trei decenii de
suferinţe.Este starea trăită în vis(vis+ metaforă) de adoleşcentul
Florin, stare preyentată la începutul romanului “Fagul” – stare de
plutire, de ridicare din beznă.
Nu judecător al trecutului întunecat se face autorul scriind
trilogia Muscele-nilor.Titi Damian scrie din dorinţa de a înţelege
ce s-a întâmplat în anii aceia, din dorinţa de a înţelege de ce s-a
întâmplat ce s-a întâmplat, din dorinţa de a afla ce s-a întâmplat
în sufletul acestor oameni, în sufletul poporului nostru.
În decembrie 1989, ascultând, sub Fag, slujba ÎNVIERII, în
noaptea NAŞTERII DOMNULUI, Ion Mândruţă meditează:”Io fi adunat cineva aici, ori au venit dintr-o pornire? Cineva
trebuie să-i fi adus. Poate chemarea din suflet.”[p.131-132].
Sufletul, neînfricoşat de fărădelegile celor trăitori fără credinţă,
neîngenunchiat de nedreptăţile lor. Chemarea din suflet,
spiritualitatea creştină, moştenită de la martirii acestor locuri,
rămasă vie, peste veacuri.
Florin, fiul său, rememorează acum starea sufletească a
bătrânului când, într-o dimineaţă, cu decenii în urmă, îl
văzuse”negru de supărare” că înjugă boii la căruţa încărcată cu
unelte agricole din gospodărie, cu vaca legată de inima căruţei,
cu oile mânate de cel mic, coborând...spre sediul CAP. Băiatul îl
simţise atunci cu sufletul gol, deznădăjduit. Îşi ducea durerea,
apoi, măngâind, în livadă, prunii, care nu mai erau ai lui.
Ion Mândruţă îşi pierde, pentru un timp, pământul, dar nu şi
speranţa în triumful dreptăţii, pentru că ”Dumnezeu e aproape,
răbdarea noastră-i mare, ajunge lumii răutatea ei”[p.76].
Revine în „NORUL” scânteia speranţei în izbânda dreptăţii,
speranţa cu care se deschidea romanul FAGUL: ”Ajunge zilei
răutatea ei „ (Matei,6,34) [-motto-ul romanu-lui].
Trilogia MUSCELENILOR - cărţile unor dureri învinse,
cum mărturiseşte autorul într-o dedicaţie la începutul romanului
„FAGUL”.
„NORUL” dă imaginea acestor înnoiri spirituale a durerilor
învinse.
Relaţia lui Ion Mândruţă cu pământul este diferită de a
personajului lui Liviu Rebreanu, Ion al Glanetaşului, dobândind
pământul prin călcarea în picioare a sentimentului iubirii îşi
pierde sufletul, sfârşind tragic.
Pierderea pământului, pentru Ion Mândruţă, a însemnat
destrămarea rânduielilor vieţii ţărăneşti. Scena descoperirii

PIETRELOR de HOTAR, nepoţilor, TESTAMENTUL nescris,
relevă nădejdea lui la revenire la viaţa autentică a colectivităţii
ţărăneşti. Pietrele de hotar, în conştiinţa lui Ion Mândruţă sunt şi
un simbol al statorniciei urmaşilor pe aceste locuri mirifice,
binecuvântate de Dumnezeu. Păstrător al tradiţiilor, al datinilor
strămoşeşti, Ion Mândruţă trăieşte „cu faţa” spre viitor.
ÎNAINTE este VIZIUNE – Forţa lui spirituală îşi are izvorul în
crezul său, că „ nimic nu ţine veşnic, că după ploaie şi furtună,
iarăşi se face senin”, dacă ai răbdare şi încredere.
Personajul Ion Mândruţă apare în „NORUL” în toată
complexitatea personalităţii sale. Spirit neliniştit („ neliniştii
cenzurate” de „ masca pe figură”), răzvrătit, cu sufletul încărcat
de grele poveri ale umilinţei, luptă din răsputeri aşteptând
izbăvirea lui şi a muscelenilor.
În drumul străbătut în acei ani de umilinţe, personajul trăieşte
şi stări de frică, face şi compromisuri pentru a asigura un altfel de
viitor băieţilor. Semnarea cererii de intrare în colectiv, după
dramatice stări de zbucium sufletesc, este un act jertfelnic întru
devenirea lui Florin. Trăieşte între umilinţă şi speranţă. Este
umilit de autorităţi (valori răsturnate), dar nu devine strivit
spiritual.
Într-o vacanţă de Paşti, îi încurajează pe nepoţii veniţi, atraşi
de rădăcini: ” Scă-păm noi şi de data asta. Că pământul, după cum
aţi văzut răzoarele (Pietrele de hotar), e tot acolo”.[p. 123]
Există în capitolul I al NORULUI o scenă memorabilă pe
care am numi-o „SEVĂ DE MESTEACĂN”. În vacanţa de Paşti,
nepoţilor li se face sete, şi, în peregrinările cu bunicul, nu luaseră
cu ei apă.
Bunicul le dă sevă din rana făcută cu toporaşul la rădăcina
unui mesteacăn,” zea-mă din sucul pământului, din care se
hrăneşte pomul”- sevă hrănitoare şi pentru oameni.
„ Dar rana copacului? Nu i se scurge viaţa pe aici?- întreabă
nepotul. RANA până mâine se închide îi învaţă bunicul.” E cea
mai strălucită metaforă a trilogiei.
Bunicii le descoperă nepoţilor taine ale credinţei. Şi nu e de
mirare că un nepot dă o imagine tulburătoare a satului bunicului.
Satul apare în ochii lui asemeni unei păsări uriaşe, cu aripile
deschise, gata să-şi ia zborul. La capătul drumului ce urcă pieptiş
este Biserica, deasupra ei Fagul cu vârful agăţat de „ băierile
cerului”. Între pământ şi cer, NORUL, venind din început de
lume – norul, metaforă a norului ce a călăuzit pe evrei, la ieşirea
din robia egipteană (Ieşirea, 16,10)
Norul, aducând muscelenilor ieşirea din robia celor ce au
rătăcit drumul drept, trăind fără frică de Dumnezeu, stăpâniţi de
patima puterii, din înrobirea Şapcaliilor.
Povestitor de mare profunzime, finalist iscusit în citirea
sufletului, Titi Damian ne-a dat cărţi de mare valoare – cărţi ale
unor stări de suflet.
Finalul „NORULUI” prezintă întâlnirea a trei generaţii –
MÂNDRUŢĂ- bunici, copii, nepoţi, participând la slujba de sub
FAG.
Oamenii rămân aici cu sufletul (p. 131). Aici e temelia
continuităţii vieţii în credinţa ortodoxă, spune trilogia
Muscelenilor.
Prof. Elena Cârjan

VIZIUNEA MORALĂ ŞI CREAŢIA SAPIENŢIALĂ
POEZIA LUI GHEORGHE DOBRE

„Sărind din piatră în piatră”, Editura Helis, Slobozia
După Revoluţie, centrul acţiunii literare s-a
mutat în provincie. Bucureştii, înecaţi în
pragmatism şi fascinaţi de amplitudinea
adevăratului fenomen politic nu mai oferă
atractivităţile şi strălucirea fenomenului literar.
Gruparea literară ialomiţeană, coagulată în
jurul Asociaţiei Culturale HELIS, a devenit, în
scurt timp, una dintre cele mai bine definite
mişcări literare, alcătuită din „bătrânul” Şerban
Codrin şi alte câteva nume care şi-au decantat
rezolutiv personalitatea: Costel Bunoaica, Dan
Elias, Alexandru Bulandra, Ioan Neşu, Gheorghe
Dobre, Nicolae Teoharie, Florin Ciocea, Ion
Văduva şi încă mulţi alţii de care acum nu-mi mai
amintesc.
Între aceşti tineri, şi mai puţin tineri scriitori,
cei mai mulţi la vârsta deplinei creativităţi, se află
şi poetul, publicistul, eseistul Gheorghe Dobre
care a rămas fidel spaţiului său referenţial.
Animator cultural în Ialomiţa, director al revistei
şi editurii „Helis”, poet fără rezistenţe localiste,
Gheorghe Dobre a rezistat tentaţiei migrării spre
locuri mai aglomerate şi mai apropiate de centrul
fenomenului poetic.
Trofee (I) este un fel de întoarcere în poezie de
sondare a propriei personalităţi, cu o falsă
organizare şi o rigoare marcată care începe cu
definirea conceptului de „realitate” pentru că:
...duşmanul meu cel mai de temut e literatura,
iluzia transmisă de ea e mai puternică decât
realitatea, e distrugătoare, fără rival...”. Autorul
desparte universul ficţional de creaţia
autenticităţii, cultivând triunghiul aspiraţiilor
clasice: binele, frumosul şi adevărul.
Trofee (II) conţine un fel de proză poetică de
elanuri extatice şi în spirit animist, de contopire
cu cosmosul: „În fiecare primăvară, printr-o
osmoză neştiută, trece în mine toată măreţia şi
sinceritatea mugurilor. Creierul mi se curăţă între
doi copaci, privirea mi se limpezeşte în oceanul
albastru. În fiecare primăvară mă nasc din nou şi
reuşesc să arunc soarelui priviri nepătate de copil.
Când ajung în pădure să mă rostogolesc prin
iarbă, împins de bucuria pe care ţi-o dă
sentimentul libertăţii, descătuşării. E sfârşitul
aşteptării, venirea Marelui Verde, purtătorul
vieţii, învingătorul. El îmi dă întotdeauna
sentimentul că n-am voie să-mi cheltuiesc timpul
pe nimicuri inutile. Ard în mijlocul incendiilor
verzi. Ard în pădurea secundelor gândurilor negre
care-mi parazitau creierul. Preaplinul meu e
pentru flacără.”
Distanţa dintre versurile de aici şi prozele,
eseurile apărute, în volum separat, aproape
concomitent, nu este foarte mare. Uneori, dispare
cu totul, mai degrabă alcătuiesc împreună un
singur text, un mega-discurs sapienţial. De multe
ori, poemul e o simplă propoziţie: „din cer /
păream / un dansator / înşurubându-se-n / ţărână.”
Surpriza nu vine de la frazele poematice, care
multiplică acelaşi concept de poezie, ci din câteva
texte care derulează epic sută la sută, proze cu
totul obiective, de o autenticitate neţărmurită. De
aici nedumerirea: de ce autorul nu peformează
amplitudinea narativă, adică, mai pe de-a dreptul,
de ce nu se apucă de roman? Pentru că pentru
roman sunt puţini perfect compatibili. Când scriu
propoziţia de mai sus roşesc pe interior, când mă
gândesc că, o vreme, suspectam autorul de
sterilitate şi incapacitate de construcţie când, în

fond, aşteptările lui erau semnele unei maturizări
confirmate şi concretizate în învăţături morale.
Nu ştiu de ce Trofeele mi-au amintit de
Corabia beată a lui Rimbaud, de acea
neţărmurire, desmărginire, de acea contopire cu
timpul care aşteaptă sub umbra lucrurilor şi
gândurilor noastre. Un text cu ţinută de eseu pe
care îl pigmentează cu versuri care nu continuă
sau îmbogăţesc neapărat ciorchinele de idei, dar
le tulbură şi acordă textului un aspect de şantier de
lucru. De aici, uneori, şi ideea de dicteu şi
plonjonul într-un automatism suprarealist
cotidian. Chiar asta îmi sugerează, uneori,
tablourile lui De Chirico, de mare aglomeraţie
obiectuală dar îngheţate ca într-un moment de
respiro al materiei şi de sincopă a timpului.
Autorul îşi caută specificul şi
reprezentativitatea în lumea imediată, deşi utopia
creaţiei conturează „malul celălalt”, ca pe o
realitate fantasmagorică: „Şi dacă tot am ajuns pe
malul / celălalt / de ce nu-mi recunosc / vecinii /
care tot pleacă / tot vin, / au mâini, picioare, adică
le folosesc, / mănâncă, adică trăiesc. // Îi văd, / îi
aud, / că malul celălalt / e chiar aici, / în mintea

mea, / un râu cu un singur mal, / pe care aleargă, /
besmetice, / stafiile realităţii / încercând să scape /
de mine”.
Utopia poetului este revenirea la natura
naturală şi umanitatea nefalsificată de civilizaţie,
o laudă a vieţii, pentru că „Viaţa este singura boală
cu adevărat incurabilă / din univers.” De aici, nu
neapărat o viziune optimistă asupra existenţei, cât
o tonalitate robustă, de control asupra destinului.
Putem descoperi realităţi şi concepte din
mitologia campestră a lui Vasile Pârvan şi ecouri
dintr-o creaţie folclorică profundă privind
cosmogonia universului. Se pot descoperi şi
elemente din poezia lui Nichita Stănescu, precum
în excelentul poem „Sinucigaşul”: „Cu ochi scoşi
/ Zeul se plimbă pe mijlocul străzii / şi cere de
pomană / în loc de bani / de-aici o frunză, de colo
un fir de iarbă, / un pic de inimă, puţin zâmbet, / o
bucată de linişte, / mă rog, cele ce-i lipsesc şi i-ar
face / trebuinţă. / N-avem! / îi răspund oameni
grăbiţi / n-avem! / şi trec ridicând din umeri /
convinşi că ridică pătratul vitezei / ori masa de
prânz supra doi. / N-aveeeeem! / urlă un câine
jigărit / a pagubă.// N-aveţi; oftă zeul şi sfârşi / sub
roţile unui automobil / blocând astfel circulaţia
câteva ore / pe strada principală / (uitasem să
spun) / deci foarte aglomerată”.
Gheorghe Dobre e un poet mai important şi
mai complex decât îl recomandă o decentă
anvergură provincială.
Aureliu Goci

Gheorghe Dobre

Diana FRUMOSU

“TROFEE”

Poemul cutiuţei de
chibrituri

Am afirmat anterior că îl putem analiza pe
D-l Dobre din două perspective: Gheorghe
Dobre pînă la “Minciuna din literă”; şi după.
Cartea în cauză a prefigurat “Sărind din piatră în
piatră”, căreia i-a lipsit ceva pentru a fi unitară,
acel ceva care, iată, se numeşte acum “Trofee”
III şi vine pentru a da unitatea indestructibilă
unei capodopere. “Vă salut foi albe”! Nu-i un
salut, ci mai degrabă ezitarea iniţială a
scriitorului aflat în faţa mai multor universuri
posibile. Aşa începe “Trofee III” şi se termină
cu o remarcă uluitoare: “Viaţa este singura
boală cu adevărat incurabilă”. Aceasta-i esenţa
trofeelor, o călătorie şocantă prin labirintul unor
universuri posibile. Pentru D-l Dobre este o
evoluţie naturală, firească, deloc facilă şi numai
de autor depinde dacă va conserva sau nu
această amprentă originală, ce îl va defini de
acum încolo. Pot urma nenumărate “Trofee”,
fără a zdruncina unitatea, dar sfatul meu este să
nu vă grăbiţi. Ce sunt, de fapt, trofeele? O
combinaţie fericită dintre eseul filozofic şi
poezie, de un lirism frenetic şi unde pragul
dintre poezie şi eseu este vag perceptibil. Dacă
scanăm lirica românească contemporană
observăm că vocea D-lui Dobre este singulară,
mai precis: abordează o cale episodic încercată
de alţii fără prea mult succes sau într-o formulă
falimentară din start. Pe continentul european,
ceva asemănător, dar arid şi fără substanţa vie a
D-lui Dobre, scria italianul Edoardo
Sanguineti, teoreticianul grupării „I
Novissimi”. Trofeele, dacă vreţi, sunt expresia
durabilă a libertăţii de exprimare în artă, sunt un
strigăt persuasiv şi o perspectivă inedită în
literatura română.
DAN SIMIONESCU
PARIS, 10.09.2011

Umbra lumînării
se desface în milioane de omuleţi.
Uneori scriu poeme proaste. Poate chiar bune.
Aprind un chibrit din buzunarul în care odată
mi-a încăput cerul, ridic foile ca pe-un
prunc la botez şi le dau
foc.
Cîndva,
oamenii n-au ştiut să moară,
oamenii nu erau răi,
oamenii c h i a r erau Frumoşi.
Ploaia cădea atunci să ude pămîntul
şi nu intra niciodată în
mine.
Demult, cerul mi-a crăpat în sînge.
Cînd aprind lumina,
numele meu e un criminal.
Oamenii nu mai sunt buni şi
nici măcar frumoşi.
Oamenii mor şi c h i a r le place s-o facă
ca şi cum asta ar însemna viaţă.
Nimeni nu se mai ruşinează să moară.
Azi scriu mai bine,
dar eu n-am scris niciodată oameni.
Mi-ar plăcea să-i inventez altfel decît sunt,
s-aprind un chibrit şi să-i înfieze lumina,
dar nu e aşa.
Hîrtia pe care scriu e o plantă carnivoră de fiecare dată îşi cască gura
să îi înghită.
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SIMFONIA „PRAGA”
(fragment din romanul cu acelaşi nume)
Ioan Neşu Mi-am aprins o ţigară. După un timp,

fără zgomot, fata a apărut lângă mine.
Am privit-o, mai mult evaluând-o. Era frumoasă. Poate
nu sclipitor de frumoasă, dar sigur frumuşică şi senzuală.
Hainele prea largi pentru ea nu lăsau, din păcate, să se
ghicească nimic din formele trupului, din rotunjimile pe
care le bănuiam.
- Îmi dai şi mie o ţigară? Tutuiala asta, încă de la
început, nu mi-a plăcut deşi, în alt context, poate nici
n-aş fi observat-o sau poate aş fi interpretat-o ca pe un
avans, ca pe o promisiune de apropiere. Acum însă, cum
aş fi putut-o interpreta, decât ca venind din partea unei
fete de condiţie uşoară sau din partea unei fiinţe prea
sigură pe ea. Mai ales că între noi erau şi câţiva ani buni
diferenţă. Am preferat a doua variantă. Tinerii noştri de
azi au renunţat la vechile obiceiuri.
- Îti dau, dar acum urcă în maşină. Şi aşa suntem în
întârziere, am zis eu ca măsură preventivă. Încă nu eram
sigur că nu mai exista nici un pericol. Încă nu eram
convins că nu ni se întindea o cursă. Şi, după părerea
mea, cel mai înţelept lucru era să dispărem cât mai
repede din zonă, să ajungem la câmp deschis. De regulă
evit spaţiile strâmte, prefer perspectiva, iar acum mă
simţeam ca într-un spaţiu închis.
M-a ascultat şi s-a executat fără să comenteze ceva,
s-a aşezat cu uşurinţă, ba chiar cu o anumită dexteritate,
ceea ce însemna că era obişnuită cu maşinile.
- Domnule, mi se pare mie sau ne-am mai înmulţit?
zise Aurelian Lazăr etalându-şi dinţii albi şi, o secundă
sau poate două, mi s-a părut că şi moţul de pe frunte a
tremurat puţin, parcă l-ar fi atins cineva cu mâna. Parcă
ne-am mai înmulţit, nu? repetă el deşi văzuse foarte bine.
Sau poate că voia să pară puţin mai interesant decât era,
să capteze astfel atenţia fetei în exclusivitate.
- Daţi-i drumul, domnule Lazăr! aproape că am ţipat
eu impacientat de calmul şi de apatia sa. Şi aşa suntem în
întârziere! Eu nu ştiam cum să ieşim mai repede din
rahatul ăsta, iar dumnealui îi ardea de glumiţe ieftine.
Dar domnul Aurelian Lazăr părea total pierdut în
peisaj, parcă nici nu mă auzise sau poate că dorea să
răspundă cu indiferenţă tonului meu imperativ, iar ea
parcă în mod intenţionat îl provoca sau poate că era
numai euforia eliberării dintr-o mare spaimă, sau poate
că totul era numai rodul gândirii mele care o luase razna,
dând alte dimensiuni, aproape groteşti, acestui
eveniment.
- Despre ce întârziere vorbeşti dumneata? Sau crezi
că eu nu mai sunt stăpân pe actele mele?
Nu i-am răspuns şi am continuat să-i evit privirea, dar
calmul său continua să mă exaspereze. Mă şi gândeam
cum se poate prosti un om la vârsta lui din cauza unei
femeiuşte. Parcă în mod intenţionat făcea gesturi aiurea,
dezordonate, cărora eu nu le vedeam logica, sau poate că
aşa le vedeam şi le interpretam eu în momentele acelea.
- Porneşte, domnule, odată! am ţipat eu atunci,
efectiv am ţipat, ceea ce l-a oripilat vizibil pe domnul
Aurelian Lazăr, dar cu bunul simţ pe care îl avea şi pentru
care îl invidiau toţi cei care îl cunoşteau mai bine, omul
nu a comentat nimic, lăsând explicaţiile pentru altă dată
şi a demarat în trombă, într-o tăcere deplină, de s-a auzit
scrâşnetul rotilor, în timp ce eu mă ţineam cu nădejde de
bara de sus a maşinii.
Numai după ce am ieşit la lumină, adică am depăşit
zona păduroasă, dar mai ales după ce m-am convins că
nu mai există semnale pentru un eventual pericol, că nu
ne urmăreşte nicio maşină, că nu mai poate sări nimeni
dintr-un arbore pe capota noastră, că totul nu fusese
decât o întâmplare în care fuseserăm nevoiţi să ne
implicăm, că nimeni nu pusese nimic la cale în prealabil,
că nu se atentase nici un moment la integritatea mea sau a
domnului Aurelian Lazăr, am intervenit mult mai calm
de data aceasta, aproape de cel care eram eu cu adevărat
şi mult mai relaxat :
- Şi cu domnişoara ce facem acum?
- Am impresia că eu aş fi cel mai îndreptăţit pentru a
pune întrebări în actualul context, a răspuns domnul
Aurelian Lăzărică, privind concentrat înainte, ca şi cum
tocmai ar fi traversat o mare aglomerare urbană,
arborând o mină rece, distantă.
Ghicind sensul întrebării mele şi adevăratul adresant,
deşi eu mă adresasem insinuant altcuiva, fata a
intervenit:
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- Iar eu cred că sunt cea mai îndreptăţită să fac puţină
lumină în ceea ce se întâmplă, mai bine zis în ceea ce mi
s-a întâmplat mie şi numai după aceea să revenim la acest
moment.
Ascultând-o vorbind mi-am dat seama că avea puţin
accent, ca şi cum ar fi fost plecată câtiva ani din ţară. Însă
vocea ei era sigură si fermă. Şi-mi plăcea că nu-şi căuta
cuvintele. Asta denota că fata avea ceva instrucţie. Dar
cum de se putuse atunci întâmpla acel accident stupid şi
neplăcut? Cum de nu-l prevăzuse?
- Iubito, puţină răbdare, te rog, ne oprim la primul
popas, comandăm o cafea, pe care şi aşa i-o promisesem
prietenului meu, inetrveni domnul Aurelian Lazăr, dar
neschimbându-şi privirea de la axul drumului, uitându-se
drept înainte pe şosea, iar acolo ai să ne povesteşti totul,
de-a fir a păr. Pentru că vreau să te şi văd când vorbeşti.
Nu-mi ajunge numai să te aud, mai zise el cu siguranţa
unuia obişnuit să dea ordine şi să nu fie contrazis,
căutînd-o în oglinda retrovizoare.
Deci asta era, mi-am zis eu, el vrea s-o mănînce din
priviri, aşa cum îmi povestise mie odată. Domnului
Aurelian Lazăr nu i-ar sta în obişnuinţă să rateze
conversaţia inteligentă a unei fete frumoase.
Mi-am închipuit-o pe fată zâmbind în spatele nostru.
Mai ales că mi se părea şi aşa de desgheţată. Iar domnul
Aurelian Lazăr la rândul lui, un tip bine si istet. El
găseşte soluţie în orice moment, pe când eu era să fac pe
mine de frică. Sînt convins acum că domnul Aurelian
Lazăr, în locul meu s-ar fi lăsat şi dezbrăcat şi legat de un
arbore numai de dragul ei. Cu un amendament însă, să nu
fi fost ţînţari în pădure. Ţâîţarul este singurul animal cu
care domnul Aurelian Lazăr n-ar putea coabita nici în
condiţii normale, dar legat de un stîlp!
- Mai îmi dai o ţigară? mă intrebă ea cu nonşalanţă,
parcă am fi fost de la început colegi de călătorie. Putea fi
siguranţa unei fete care-şi cunoaşte bine potenţialul sau
putea fi şi lipsa de consideraţie pentru un tip care, la un
moment dat, se speriase atât de tare şi de vizibil, altfel
nu-mi puteam explica modul ei familiar de exprimare.
Oricum nu mai conta, atâta timp cât nu-mi propusesem
decât s-o ajut să iasă din rahatul ăla, nu şi altceva, aşa că
putea să gândească despre mine orice, peste câteva
momente aveam să ne despărţim fără să ne mai întâlnim
vreodată.
I-am întins pachetul cu ţigări şi bricheta peste umăr,
fără să zic ceva. Nu găseam cuvintele potrivite şi nici nu
ardeam de dorinţa de a face conversaţie.
- Dacă sînteţi din zonă şi presupun că aşa este, l-am
auzit deodată pe domnul Aurelian Lazăr, aţi putea să-mi
spuneţi dacă mai avem mulţi kilometri pînă la primul
popas?
- Vreo douăzeci, a răspuns fata după un moment de
gândire, fără vreun alt comentariu şi apoi, un timp,
nimeni n-a mai zis nimic.
- Dacă vă deranjează fumul, pot s-o sting! a zis ea la
un moment dat, mai mult ca să spargă liniştea, că ţigara şi
aşa era pe terminate, după cum socotisem eu.
- Din moment ce şi noi suntem fumători … am reuşit
să zic totuşi ceva, dar numai în momentul când am
observat că domnul Aurelian Lazăr nu avea de gând să
răspundă.
Şi iar s-a aşternut tăcerea. Şi nu ştiam ce mi-ar fi
convenit mai mult, să-l ascult pe domnul Aurelian Lazăr
perorînd, el avea întotdeauna, pentru fiecare subiect, o
părere proprie pe care sau, mai bine zis, cu care nu te
oblig să fii de acord, să ţi-o însuşeşti la rându-ţi, însă
puterea lui de persuasiune era atât de mare, încât nu
puteai decât să fii de acord cu acele idei sau s-o provoc pe
domnişoara să ne povestească anumite lucruri despre ea
şi despre preocupările sale, chiar dacă domnul Aurelian
Lazăr îşi manifestase dorinţa de a o şi vedea când vorbea.
Tocmai când eu ezitam între o idée şi alta, l-am auzit pe
maestru vorbind:
- Sunteţi de acord să punem puţină muzică? Tonul
său fusese neutru, fără să fi părut că se adresase cuiva
anume, deşi eu nu mă puteam înşela. Ce muzică v-ar
conveni, domnişoară? mai întrebă el după o pauză, semn
că pe ea o avusese în vedere, încercând în timpul acesta
să-i prindă din nou privirea în oglindă.
- Orice, dar să fie muzică bună! răspunse fata repede
ceea ce ar fi putut însemna că şi ea suferea din cauza

tăcerii care se instalase între noi şi că socotise că aceasta
ar fi o bună soluţie pentru a evita starea de artificiozitate,
dacă-i pot spune aşa, de a asculta muzică, dar nu
îndrăznise să se exprime. Poate avea şi o anumită reţinere
vis-a-vis de domnul Aurelian Lazăr. Oricum, mi s-a părut
că s-a uşurat într-un fel, răspunzând.
După ce domnul Aurelian Lazăr manipulă butoanele
de la radiocasetofon, din boxe se revărsă peste câteva
secunde o muzică învăluitoare, liniştitoare, pe care o
cunoşteam, deşi în momentul acesta n-aş fi putut spune
cu precizie despre ce operă anume era vorba.
- Mozart! strigă ea fericită. Simfonia “Praga”, mai
adaugă. Îmi place Mozart, l-aş asculta toată ziua şi parcă-l
văd alergând ca un zăpăcit printr-un palat plin de oglinzi.
Dar nu i-a răspuns nimeni. Domnul Aurelian Lazăr o
urmărea din când în când, ridicand o privire spre oglinda
din plafon.
Drumul era liber, ca şi cum ar fi fost un drum închis,
neredat circulaţiei şi pe care noi ne rătăciserăm din
întîmplare. De jur împrejurul nostru totul părea pustiu,
parcă am fi parcurs o zonă nelocuită, din care populaţia
se retrăsese cu mulţi ani în urmă din diverse motive spre
alte locuri mai ospitaliere. Rar de tot din sens opus apărea
câte o maşină, semn totuşi că eram pe drumul cel bun, dar
de depăşit nu ne depăşea nimeni, si asta nu pentru că
domnul Aurelian Lazăr ar fi fost un şofer foarte bun şi, în
acelaşi timp, ambiţios şi orgolios şi care cu greu se lăsa
depăşit. Constatarea asta ar trebui să o reţin şi să i-o spun
când vom rămâne din nou singuri. După calculele mele
ne apropiam de un popas şi mă întrebam ce avusese în
cap cetăţeanul care investise o sumă atît de mare într-un
han tocmai pe o asemenea rută. Dacă nu traversam o
pădure, treceam printr-un câmp larg. De o parte şi de alta
a şoselei, până în depărtare, numai tarlale cultivate
agricol, dreptunghiuri regulate de un verde închis, alte
dreptunghiuri de un galben pal, de lungimi diferite, de
lăţimi diferite, fără nici o noimă. Efectul micii fărămiţiri,
pogoniada, mi-am zis eu. Fiecare cultivă ce vrea, unde
vrea şi cât vrea. Cele mai mici fâşii aveau doar lăţimea
unei combine. Şi foarte rar se distingea cîte un arbore
stingher sau o cumpănă de fîntînă.
- Imediat după curbă, zise fata fără să mai adauge
şi altceva, dar noi ştiam ce vrusese ea să spună. Şi
într-adevăr, după ce se termină o perdea de salcâm, apăru
în faţa noastră o clădire impunătoare cu etaj, cu un
acoperiş strălucitor din ţiglă roşie. În parcarea amplasată
într-o parte laterală se mai aflau două maşini. Ele puteau
aparţine unor turişti, dar la fel de bine puteau fi ale
salariaţilor, ceea ce, în condiţiile date, mi se părea mai
aproape de adevăr.
Domnul Aurelian Lazăr se concentră şi opri printr-o
manevră de adevărat om al volanului chiar lângă
bordură , ca şi când în zonă s-ar fi desfăşurat un trafic
intens şi orice metru pătrat din parcare ar fi fost la mare
preţ. Ba se mai duse şi în spatele maşinii convins că
executase o parcare perfectă, frecîndu-şi mâinile
mulţumit şi porni înainte ca un şofer de performanţă, cum
îi plăcea să se considere, fără să-l mai intereseze ce se
întîmpla cu noi.
Pe fată abia acum o descopeream, acum o vedeam
mai bine, când mă calmasem, iar gândurile acelea negre
dispăruseră ca luate cu mâna. Şi nu puteam să-mi alung
din minte imaginea ei goală, pe care acum o intuiam doar
în hainele mele de vânător. M-a frapat că nu era desculţă.
Îi lăsaseră sandalele, uitaseră de ele sau consideraseră că
articolul acesta nu le afecta cu nimic planul. I se vedeau
unghiile lăcuite de la picioare. Părea şi mai înaltă, poate
unde nici ea nu mai era aşa de încordată şi de zgribulită
cum o văzusem eu în pădure.
Am vrut să ne aşezăm la o măsuţă de patru persoane.
- Pe mine vă rog să mă scuzaţi câteva minute! a zis
fata si a făcut stânga împrejur fără măcar să mai aştepte
vreo confirmare, dispărând
în interiorul clădirii.
Probabil la o toaletă unde să se îngrijească şi să se
aranjeze cît de cît. Mie mi se părea ceva firesc. Ca orice
femeie care se ştie privită, nici ea nu a scăpat ocazia de
a-şi undui corpul intr-un mod tendenţios.
- Aşa sunt toate femeile, cochete, zise domnul
Aurelian Lazăr parcă ghicindu-mi gândul, dar
interpretând gestul ei cu totul altfel. În cazul fetei era o
necesitate, nu o cochetărie. Se aşeză apoi puţin cam
greoi, aşa mi s-a părut mie, parcă şofatul îl obosise.
Cochetăria este un nărav care nu se potoleşte cu nimic,
continuă el. Expresia nu-mi aparţine, ţinu el să precizeze
privindu-mă drept în ochi. Am împrumutat-o de la
Marquez, ştii, noi mai facem din cînd în cînd cîte un
schimb de idei.

L-am zărit adesea mergând liniştit spre piaţa
măruntă a oraşului, cumpărând garoafe albe şi roşii,
şerpuind printre clădirile îmbătrânite cu pasul mărunt,
salutând în stânga şi-n dreapta. Nu are copii, deşi
lumea zice că a lăsat-o gravidă pe Sanda Boerescu,
una blondă, vopsită, care stă lângă cimitir. Nici
maşină nu şi-a luat, “e periculos domnule, ăştia te
calcă pe trecerea de pietoni, nu mai are lumea respect
pentru nimic afară de bani”.
Uite acum trece pe lângă şcoala generală, pe strada
Aurora, unde era înainte liceul teoretic. Lasă în urmă
brazii, un trandafir grena înconjurat de regina nopţii,
ce vremuri, aici se întâmpla totul, primul sărut,
laboratorul de fizică, legea atracţiei universale. E
drept că cimitirul e chiar la capătul străzii şi asta mai
taie din elan însă plimbarea domnului Grămadă se
desfăşoară în pas alert, ca la prima tinereţe.
Ehei, şuieratul aerului în plămâni dă o senzaţie de
bine, ştiut fiind că sănătatea ţine loc de bunăstare.
Printre puţinele amintiri ale domnului Grămadă se
numără accidentul de la Alexeni, în care au murit
şoferul şi cei doi pasageri. Nu numai că au murit dar au
ars toţi de la brâu în sus, cărbune, sfărâmaţi care prin
cabină, care prin şanţ. Acesta a fost unul dintre cele
două motive pentru care domnul Grămadă nu a
condus niciodată o maşină oricăt de mult l-au bătut la
cap soţia şi prietenii. “Nu, mai bine mor în patul meu”
le-a zis, supărat de atâta insistenţă. Dar ei nu şi nu, că
un bărbat fără maşină nu e bărbat destul, că toată
lumea are... Într-o zi s-a enervat şi s-a răstit la ei: “Ce
naiba, v-am zis că nu vreau maşină şi voi mă tot aia la
cap. Da' lăsaţi-mă naiba-n pace, Doamne iartă-mă.”
Încet-încet se apoprie de intersecţie, cu paşi
măsuraţi. Ea îi face cu mâna, discret, să n-o vadă
vecinii. Ceva aici se va petece, să nu vă fie teamă, un
camion se târâie undeva în stânga, domnul Grămadă a
ajuns la mijlocul străzii fără să piardă din ochi
camionul, cu gândul la ea, o veşnică traversare dar nu
vă fie teamă, moartea e începutul şi sfârşitul, nu se mai
poate face nimic, aşa a fost scris. Îl mai despart doar
câţiva metri şi amintirea accidentului de la Alexeni,
timpul accelerează, se aude scheunatul frânelor şi...
Vara se zvârcoleşte în
ghearele toamnei care, hulpavă,
caută cu înfrigurare să-şi
potolească dorinţa de a se aşeza
în jilţul conducător şi să-şi
etaleze podoabele cu greu
crescute pe parcursul anului.
Lupta dintre cele două
anotimpuri se răsfrânge pregnant
asupra noastră cu efecte dintre cele mai năucitoare.
Beţia de soare, cronicizată de gradele înalte,
determină convulsii cu rezultate surprinzătoare şi
comportamente cel puţin bizare. Astfel, apar
comoţiile. Neuronii o iau razna, iar mişcările devin
haotice şi greu de înţeles.
Temperaturile diurne ondulează imaginile
deformând realitatea până la estompare, iar percepţia
senzorială devine un calvar.
Încerc din răsputeri să înţeleg ceva din aceste
zbateri.
Îmi trec mâna peste fruntea pe care vara asta a mai
defrişat ceva lăsând broboanele de sudoare să-şi facă
loc nestingherite către lentilele care-mi ajută ochii să
desluşească lumea din jur.
Ceva îmi spune că nu e în regulă. Ce?... nu ştiu
încă. Mai caut!
Sorb cu nesaţ din cafeaua de dimineaţă şi gândurile
încep să mi se limpezească. Ce văd?
La Bucureşti, deranj mare printre cârmaci pentru
că doi nordici năuci s-au pus de-a curmezişul
drumului şi ne-au blocat, chiar şi temporar calea spre
Schengen.
Lumea-i buimacă. Vina este aruncată cu obidă în
toate direcţiile. Remanieri, re…, asumări, decizii…,
asta-i vrerea! Efect…
Mai nou, dar cu oarece vechime, un gând nu dă
pace locuitorului din castel. După ce şi-a ostoit pofta,
aceea de a-l egala pe primul şef postdecembrist la
conducere, se desprinde clar o concluzie. E mult un
mandat de 5 ani. De ce? Aşa, pentru că se poate dubla

Tragedia, domnilor, e că nu ne mai este frică.
Domnul Grămadă zace pe asfalt, pe trecerea de
pietoni. Femeia îi mângâie părul, ar vrea să plângă dar
nu poate, accidentul a dislocat aerul pe o rază de un
kilometru şi nimeni nu mai respiră acum, e un moment
important, trist, de neuitat.
Din Audi-ul negru, însângerat, coboară trei băieţi
bine făcuţi, bine îmbrăcaţi, împleticindu-se ușor în
vreme ce chipul tumefiat al morţii se ridică pe cladiri
ca iedera.
-E mort?
Femeia nu răspunde, nu strigă, nu jeleşte, se
leagănă numai uşor ca şi cum ar pluti cu barca pe un
lac nevăzut. Unul dintre pasagerii Audi-ului vomită
langă gard, altul sună pe mobil. S-a adunat ceva lume,
a venit şi poliţia.
-Liniştiţi-vă doamnă, vă rog. Hai, ridicaţi-vă, vă
ajut eu...Cum vă numiţi?
-Boerescu.
-Boerescu şi mai cum?
-Alexandra.
Poliţistul notează conştiincios ca şi cum mai are
vreo importanţă, ca şi cum descrierea corectă a
evenimentelor l-ar putea învia.
-De ce-aţi băut mă? Aţi omorăt omul pe trecerea de
pietoni.
-Păi.. noi n-am vrut da' Florin a luat nişte vodcă de
la benzinărie.
-Care e Florin? Ia vino-ncoa. Zi, tu ai luat vodca?
Florin abia se ţine pe picioare, e alb la faţă şi
tremură, gata, s-a terminat cu vacanţa în Bulgaria,
Nisipurile de Aur, aiurea, viaţa asta e o porcărie.
-Cine a condus?
-Păi... tot el.
-Aşa mă, ai băut şi pe urmă te-ai suit la volan? Vezi
cum l-ai omorăt pe omul ăsta? Vino-ncoace să-ţi arăt.
Uită-te bine la el să-l ţii minte, că tu l-ai omorât.

Gânduri
şi un deceniu de putere cam are, un uşor iz de
dictatură, ştiut fiind faptul că beţia puterii poate da
gânduri… nu tocmai democratice, şi – apoi noi am
mai trăit decenii de împliniri măreţe.
Aşa că, în condiţiile în care lupta cu criza e una de
durată, ea, criza adoptând o tactică cunoscută încă din
străvechi timpuri aceea a asediului, iar noi, o naţie
călită-n asediile multor epoci, abordăm o cu totul altă
metodă.
Avem alte griji. Să schimbăm. Nu contează ce, nu
contează pentru cât timp, dar trebuie să ne punem
amprenta asupra vremurilor. Păi istoria ce-o să ne
recunoască?
Aşa că, la Bucureşti de 10 ani se schimbă
Constituţia, cea care ar fi miezul tuturor eşecurilor
noastre.
La noi, se schimbă doar idei. După douăzeci de ani,
îmi place tare cum sună, deşi rezultatele nu sunt
aceleaşi, la noi e la fel. Să mă explic. Eforturile
susţinute făcute de edili erodează straturile de asfalt,
pavelele şi mai nou conductele, impunând imperios
necesitatea de a fi schimbate numai de echipa
profesionistă a cărei capacitate de acţiune şi calitate
s-a făcut simţită în perioada sus menţionată.
E bine! Şi dacă e bine, şi la Bucureşti unde se află
cârma se vede bine, atunci hai să mai lungim mandatul
şi la anul că tot ne merge bine!
Aşa că celor care tot cârcotesc că s-au spetit cărând
apă de la puţuri cosmopolite (Kaufland, Plus, Lidl,
etc.) unde culmea, contrar tuturor regulilor umanitare
apa e pe bani, şi care caută năuci locuri de muncă le
solicit să-şi reprime refulările şi să pună ştampila
acolo unde le arată busola bucureşteană pentru că
numai aşa sacrificiul o să fie deplin.
Hai că am luat-o pe arătură, şi pentru că n-a plouat
de mult s-ar putea să mă împiedic de vreun bolovan şi
cine ştie…

A venit salvarea. Şoferul se apropie de poliţist, se
salută, apoi îşi aprinde o ţigare. Chestia asta o să ia
ceva timp.
-P'ăsta care a condus îl duc la secţie. Ia zi mă, cum
te cheamă?
-Florin.
-Florin şi mai cum?
-Boerescu.
-Aha. E fiul dumneavoastră?
Femeia dă din cap, parcă s-a mai liniştit.
-O să vă rog să să veniţi la secţie. Anuntaţi şi tatăl
copilului.
Alexandra izbucneşte în plâns, îşi acoperă faţa cu
palmele hohotind cu o disperare fără contur ce
avansează haotic, zbuciumat, ca apele Dunării la
Cazane. Poliţistul e nedumerit, se întoarce către
şoferul de la salvare.
-Da' ce-am zis?
Şoferul e impasibil, are nevasta gravidă cu
complicaţii, o să piardă iar sarcina.
-Cu decedatul ce facem? Îl duc la spital?
-Du-l să-i facă actul de deces. Poate era şi ăsta băut.
Salvarea a plecat, lumea se răsfiră, maşina poliţiei
se îndepărtează şi ea cu sirena pornită şi semnalele
luminoase anunţând moarte domnului Grămada, cel
mai de seamă eveniment din viaţa lui, o moarte foarte
reuşită.
Alexandra a rămas rezemată de poarta casei. O
vecină a vrut să îi zică ceva dar mai bine nu. Acum
intră în casă cu pas mărunt, casa asta pe care nu a vrut
să o vândă pentru că pe aici trecea el la plimbare. Toţi
banii din lume, averea moştenită, câştigul la loterie şi
ea a rămas în casa asta modestă, mult sub posibilităţile
ei, îmbrăcându-se mult sub posibilităţile ei, ca să nu
atragă atenţia nimănui afară de el.
Abia acum observă că nu are haine de mers la
poliţie sau la spital. Ce-o sa zică lumea? Vai, ce ruşine,
nu are nici rochie cum trebuie, nici pantofi de piele,
nici măcar amintiri ca lumea nu are. În sfârşit, s-a
hotărât. E o zi frumoasă de vară şi lumea se îmbracă
uşor. Rochia asta de mătase merge perfect şi pantofi de
piele o să-şi ia în drum spre spital.
Marius Stan
Oricum toamna asta sper să fie mai lucidă pentru că
a fost multă mană fapt pentru care tulburelul n-o să ni
se ridice prea mult la cap, iar noi vom reuşi să găsim
soluţii, dar nu de compromis, că în compromis trăim
de 20 de ani.
În speranţa că raţionalul va reuşi în sfârşit să ia
locul populismului, iar noi ne vom găsi calea printre
ceţurile ce vor veni, fără busola bucureşteană, fără de
care ne-am descurcat secole la rând, vă urez să aveţi
pace în suflete şi speranţă.
23.09.2011

Diana FRUMOSU

Ca să zbori
Trebuie să ai hîrtie din care să
te creşti ca pe propriu-ţi copil,
să dai din mîini şi să strigi cît te ţine gura
că eşti primul om născut
deasupra aerului.
Doar aşa începe
şi va tot fi pînă cînd
Dumnezeu va ploua cu ceruri
dezgolit într-un cosmos mat.
Altfel nu se poate a fi.
Aşa începe.
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Ca să încep apoteotic, voi mărturisi că, în calitate de
supus necondiţionat al adevărului, m-am gândit că cel
mai bine ar fi să ştiu cum voi fi precis în 2021, astfel
încât eseul meu să fie epurat de eventualele elucubraţii
ale imaginarului. În consecinţă, am realizat că ar fi
interesant să am parte de o profeţie credibilă şi cine ar fi
fost mai potrivit să mi-o servească decât plina de har
preoteasă Pythia?
După socotelile mele, am conchis că Antichitatea se
află la ceva distanţă de prezent, un delta x, sau, cine ştie,
un delta t pe care nici măcar profesoara mea de fizică nu
ar fi în stare să îl calculeze. Aşa că mi-am permis să mă
consolez cu faptul că o călătorie în timp ar necesita
resurse de care nu dispun; şi chiar dacă aş dispune de ele,
cine sunt eu să am acces în templul Pythiei? De-aş fi fost
vreo nimfă sau Apollo însuşi, astfel de complicaţii nici
c-ar fi existat. Însă un pământean ca mine, care nu se
remarcă prin nimic, nu se poate afla în preajma zeilor
decât ca ofrandă. Totul ar fi fost sortit eşecului, oricâte
runde de negocieri aş fi purtat cu Cerberul. Probabil m-ar
fi cuprins reveria gândindu-mă la tălpile mele ce ar fi
putut să calce pietrele Căii Sacre şi să admire statuile
zeiţelor decapitate, în timp ce Pythia s-ar fi îmbătat cu
imagini din viitorul meu inhalând aburii din grotă.
Frumos şi uşor ar fi fost, în atare condiţii, să alcătuiesc un
eseu.
Însă din moment ce viza de şedere în teritoriile
onirice mi-a expirat, mă voi întoarce la...realitatea lui
2011, încercând să joc eu, cu recuzita-mi precară, rolul
Pythiei. Puneţi-vă centurile de siguranţă, fiindcă mă
pregătesc de decolare şi o să zburăm, o să zburăm şi vom
ateriza fix zece ani mai târziu. Unde?
În curtea Institutului Naţional de Medicină Legală
„Mina Minovici” din Bucureşti. Mi-am parcat maşina la
umbra unui castan, maşina pe care mi-am cumpărat-o în
urmă cu trei ani prin leasing, fiindcă devenisem, în
sfârşit, salariat. M-am bucurat ca un copil când am
condus-o pentru prima oară. Am 27 de ani şi sunt
rezidentă în anul trei pe specialitatea medicală care se
ocupă de victimele „Doamnei cu coasa”. Am cam 1,65 m
şi abuzez din plin de tocuri. Iată-mă pe coridor, cu ditai
teancul de dosare în braţe, cu oameni care mă cheamă
dintr-o parte, cu oameni care mă cheamă din alta, cu
ochelarii aşezaţi strâmb şi nervii întinşi la maximum. E
greu să fii doctor, chiar şi atunci când „pacienţii” nu mai
sunt vii! Se-aude pe la colţuri că vor să mă facă şefa
rezidenţilor, dar nu prea-mi pasă de asta... Sunt ocupată
până peste urechi. Cercetare, laboratorul de genetică,
laboratorul de bacteriologie, cursurile de germană de la
Ambasadă, cursurile de bioetică, căţelul care trebuie
scos la plimbare, toate astea sunt prea mult pentru un om,
v-aţi zice. Ei bine, iată că şi de această dată, masochismul
meu a ieşit triumfător. Parcă aş fi cel mai mare duşman al
timpului meu liber, nu altceva. Mi-aduc aminte cum mă
întreba un „outsider” prin anul trei de facultate dacă, în
calitate de student la Medicină, mai ai viaţă personală.
La acel moment, i-am dat un răspuns ironic, însă nu lipsit
de adevăr în esenţă: studentul la Medicină NU are o
viaţă, nu are familie şi nici prieteni, a apărut ca o aberaţie
a naturii, probabil prin sporogeneză, doarme pe mesele
de disecţie şi se hrăneşte cu glucoză perfuzabilă. Atunci,
toţi s-au amuzat pe seama faptului că, în concepţia mea,
medicinistul se trage din ciupercă.
Observ că cinismul meu a căpătat proporţii din ce în
ce mai mari cu trecerea anilor. Din păcate sau din
fericire, lucrul acesta a îndepărtat mulţi oameni de mine.
Spun „din fericire” pentru că cei cu adevărat importanţi
şi-au păstrat locul dintotdeauna, ca printr-un mecanism
de selecţie naturală. Cele mai multe dintre prietenele
mele sunt deja măritate şi au copii. Eu îl am doar pe
Teddy, pekinezul meu bătrân şi fidel, care mă aşteaptă
bucuros acasă în fiecare zi şi în afară de mâncare, nu-mi
cere nimic, însă îmi oferă certitudinea sau, mai bine zis,
amăgirea că nu sunt singură.
Mulţi sunt încă uimiţi că am preferat mocirla
mioritică unei vieţi liniştite şi mult mai demne într-una
din ţările UE sau prin Americi, pe undeva. De ce am
rămas aici, încă nu ştiu. E o Românie sufocantă, din ce în
ce mai betonată şi mai repugnantă. Elitele politice
naţionale, cu acordul celor internaţionale, au făcut
trecerea monetară la euro. Salariile sunt tipic româneşti,
însă convertite în euro, în timp ce preţurile nu diferă cu
mult de cele din Norvegia sau Danemarca. Halal ţară
ţi-ai ales şi tu, îmi reproşa un fost coleg de liceu,
actualmente inginer de software prin Olanda.
Însă nu mă plâng din cauza asta. Sunt cam paralelă cu
societatea din jurul meu, aşa cum am fost dintotdeauna.
Îmi place că în această mocirlă, încă reuşesc să-mi
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Eu, în 2021
impun respectul, cel puţin mie, prin ceea ce fac. Părerile
preconcepute ale oamenilor care mă cunosc aşa cum
cunosc eu străfundurile Oceanului Arctic nu mă ating
nici măcar cât un fir de păr. Desigur, ce le poate inspira
una care lucrează într-o morgă şapte ore pe zi şi după
acele şapte ore se închide în laboratoare ca să studieze
şoareci şi lichide în care folfăiesc vietăţi microscopice?
Ceea ce nu ştie cea mai mare parte din ei, însă, e că
uneori, ba chiar mai des decât atunci când Pământul se
roteşte în sens invers în jurul orbitei sale (Norodul
(aparte): Cum aşa???), se mai întâmplă să şi evadez din
aceste universuri ce lor le par seci, lipsite de...poezie.
Trebuie să se ştie că la 27 de ani, sunt mai nocturnă decât
eram la 17 şi mai nocturnă chiar decât liliacul-vampir.
Prin asta, a se înţelege că nu mă sfiesc să mă duc la Mc.
Donald's la trei ante-meridian dacă în acea clipă mi se
face poftă de cartofi prăjiţi sau de plăcintă cu vişine.
Serile de sâmbătă rămân, totuşi, preferatele mele. Serile
de sâmbătă sunt serile Cărtureşti. Iubesc acest loc, e
raiul boemilor. Iubesc să beau ceai, cald sau rece, african
sau chinezesc, în compania unei cărţi bune. A se reţine că
fac investiţii lunare considerabile în acest ultim sens.
Toate cărţile pe care mi le doream cu atâta ardoare în
copilărie şi pe care nu mi le puteam permite au acum un
loc de vază în biblioteca mea care se măreşte din ce în ce
mai mult. Am întipărită pentru totdeauna pe retine
imaginea delicioasă a lui Manon Lescaut, pe raftul al
treilea, lângă statueta lui Hipocrat cumpărată din Cipru,
care i-a aparţinut unchiului meu - nu mai ştiu prin ce
concurs de împrejurări a ajuns în posesia mea. În ciuda
trecerii anilor, am rămas aceeaşi „şoricioaică de
bibliotecă” şi da, prefer să mă autointitulez „şoricioaică”
datorită asocierii cu substanţa otrăvitoare căreia în
laborator îi zic, pompos, anhidridă arsenioasă.
Şoricioaică sună muuult mai eufonic, ce-i drept!
Veţi fi, probabil, luaţi prin surprindere de combinaţia
neobişnuită dintre individa care idolatrizează Mc.
Donald's-ul şi cea care pare (sau poate chiar e) interesată
de probleme culturale şi ştiinţifice. Ei bine, pentru mine,
chiar dacă nu sunt în perfectă asonanţă, nici în
contradicţie nu mi se pare că ar fi aceste două individe.
Aşa am fost dintotdeauna, incapabilă să mă supun unui
şablon – poate de aceea eu şi cutuma alcătuim exemplul
perfect de oximoron, dar nu cu valenţele voluptăţii
morţii eminesciene, ci cu ale unei ironii intrinseci mie – o
ironie pe care un vechi prieten, în prezent sociolog, o
interpreta ca fiind un mod de apărare. Ce contează că nu
înţelegi nimic dintr-o singură piesă de puzzle dacă
imaginea de ansamblu alcătuită din multe alte piese
aidoma ei transmite ceea ce se află dincolo de cuvinte?
Ziua aterizării în 2021 este una ploioasă. Este curios
că în timpul ploii, nimeni nu priveşte niciodată în sus.
Toţi caută să se adăpostească pe unde se poate deoarece
contactul dintre picăturile de ploaie şi corneea lor fină
este, fireşte, unul indezirabil. Graţie acestei observaţii,
mi-a venit ideea de a scrie o carte ce s-ar putea intitula
„Privitul în sus pe timp de ploaie”, în care să tratez acte
de teribilism existenţial pornind de la experienţe
personale şi universale. Dat fiind că am atât de mult timp
liber, încât aş putea dărui câte-un borcan de secunde
fiecărui individ de pe Planetă, nu ştiu dacă ideea mea se
va materializa vreodată. În 2022, va trebui să îmi susţin
examenul de medic specialist. Momentul în care voi
avea parafă va fi unul dintre cele mai fericite din viaţa
mea, fiindcă atunci mă voi putea numi „medic” fără
dubii. Aveam 17 ani când un el îmi spunea „tanti medic”
şi îmi cerea remedii pentru o gleznă „cam neagră şi
aproape dublă în comparaţie cu cealaltă”, rezultatul unui
accident pe terenul de fotbal. L-am sfătuit să-şi cumpere
o gleznieră, dar nu dorea să-mi dea satisfacţia de a-mi fi
urmat sfaturile, aşa că şi-a cumpărat-o în secret, după
cum aveam să aflu mai târziu. Acel el este la ora actuală
inginer la o companie naţională de telecomunicaţii, însă
nu l-am mai văzut de vreun an. Nici nu îmi lipseşte amintirile plăcute, dar mai ales cele neplăcute îmi sunt
suficiente. (Aparte din nou: aceasta este una dintre
afirmaţiile mele tipice când mă aflu în faza de negare, ca
să arăt ce mare şi tare sunt eu şi cât de puţin îmi pasă,
dar, de fapt, îmi pasă prea mult. După 10 ani, călcâiul lui
Ahile a rămas tot pe faţa plantară a piciorului.)
Dar să terminăm cu incursiunile în viaţa mea

sentimentală, pentru că riscăm să ne izbim de un patetism
pe care îl putem foarte bine evita. În această zi ploioasă,
mă simt bine privind stropii spărgându-se de ferestre, în
timp ce diverse arome şi izuri de cafea se sparg de bolta
mea palatină. Ceaşca e caldă şi degetele mele resimt
această proprietate a ei cu mare încântare. Dat fiind
contextul senzorial în care mă aflu, mi-aduc aminte de un
citat de-al lui André Gide, care comprimă în el o
adevărată filosofie de viaţă: „Nu-mi ajunge să citesc că
nisipurile plajelor sunt moi; vreau ca picioarele mele
goale să le simtă”. Sunt nostalgică, sunt prea tânără să fiu
nostalgică! Acum zece ani, când am descoperit acest
citat, l-aş fi găsit de o nobilitate perfectă. Nobilitatea de
acum, însă, e pătată de barbarism. Fie că avem o
integritate morală de necombătut, fie că ridicăm
suspiciuni în această privinţă, un lucru ne reuneşte:
dorinţa exponenţială de concret, care, uneori, merge
până la instinctualitate. De aici barbarismul din citatul lui
Gide... Dumnezeule, e incredibil! Mă privesc în mii de
oglinzi şi în fiecare văd un alt chip! Aş vrea să cred că
avantajele de a mă fi maturizat cântăresc mai mult decât
dezavantajele. Pentru că, vedeţi voi, fiecare oră, fiecare
minut, fiecare secundă scrie o nouă literă, un nou cuvânt,
o nouă pagină din istoria vieţii noastre. Povestea se
completează şi, uneori, turnurile pe care le ia pot fi
dezamăgitoare. Descoperim mai mult, ne întristăm mai
mult. Clipele de înseninare pot fi oricând umbrite de
câte-un norişor de tristeţe din care e posibil să plouă cu
lacrimi. Am experimentat toate aceste lucruri, am tras
învăţăminte importante din ele, am simţit moliciunea
nisipului, însă am citit şi multe romane SF. Îmi iau
inspiraţia zilnică din mărunţişuri, iar când vine vorba de
achiziţionarea unor noutăţi pe plan existenţial, locul
ideal de obţinere a acestora este talciocul. Dar chiar că
sunt o ciudăţenie! Şi nu m-aş cunoaşte atât de bine dacă
n-ar fi cele o mie de oglinzi, permanent îndreptate asupra
mea, cu privirile lor ameninţător de reci.
E o zi numai bună de lenevit. O să trec din nou pe la
Cărtureşti, deşi nu e sâmbătă, ca să iau un CD cu Chopin
şi nişte ceai pentru acasă. Am de gând să aprind
şemineul, să mă aşez pe fotoliu şi să mă înfrupt din
îmbinarea sinestezică a aromei ceaiului cu suita notelor
muzicale. Până la urmă, nu are de ce să-mi pese dacă
gheţarii se vor topi de tot la noapte sau dacă polii se vor
inversa (din nou). Eu m-am străduit să trăiesc frumos şi
deşi nu simt că mi-am dus la bun sfârşit scopul pentru
care sunt aici, nu am regrete. Regretul e începutul
pierzaniei, iar eu vreau să cred că de-abia acum am reuşit
să mă găsesc pe mine cu adevărat... Ştiu că sunt o fanatică
a vieţii, recrutată dintre renegaţi – drept dovadă meseria
mea; dar nu mă pot dezlipi nicidecum de extazul pe care
îl resimţi atunci când pleci într-o călătorie doar ca să pleci
şi să survolezi frumuseţea ascunsă a lumii, adesea
contrabalansată de latura ei hidoasă, mult mai evidentă.
Curând, fruntea-mi va fi brăzdată mai adânc de cutele
timpului şi vreau să compensez acest deficit prin acţiuni.
Nu, nu prin injectarea regulată a unei cantităţi de acid
hialuronic în anumite zone afectate de procesul
îmbătrânirii; sunt destule dive de Dorobanţi care să o
facă în locul meu şi, în plus, ele chiar trag foloase
(pecuniare sau nu) de pe urma acestui mic retuş fizic. Eu
vreau să mă perfecţionez cât de mult posibil, să întind
coarda la maximum, însă, în acelaşi timp, să am grijă să
nu se rupă. Noi limbi străine, noi cursuri, avansarea pe
scara profesională, activităţi caritabile şi orice alt lucru
care ar putea face o diferenţă între mine şi restul lumii.
Sună extrem de egoist şi nici nu neg că ar fi. Însă mă
conformez cu faptul că actuala mea constituţie nu îmi
permite decât să fiu bună, mai bună decât ieri şi mai puţin
bună decât mâine...
Şi uite-aşa, m-am părăsit pe mine într-o latenţă
melancolică în care mă voi regăsi peste zece ani. Însă
cine ştie câte din cele înflorite aici vor fi adevărate
atunci? Poate voi fi emigrat şi eu, la fel ca mulţi alţi
români, prin tărâmuri mai însorite sau poate că voi fi
vânzătoare de aţe şi ghemuri într-un butic jalnic din
Capitală... Din cauza Pythiei, care nu a binevoit să pună o
vorbă bună la Cerber şi pentru mine, sunt nevoită să ofer
teren fertil seminţei îndoielii pentru încă zece ani. Va să
zică, ce înseamnă să n-ai pile la zei! Dacă erau români, se
rezolva cu-o şpagă mică. Sau plată în natură, căci, din
câte ştiu, lui Zeus i-a plăcut amorul mult de tot...
ANCUŢA ION, clasa a XII-a A
Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Slobozia
PREMIUL I
la CONCURSUL DE ESEURI
IORDAN CHIMET-2011organizat de CLUBUL KIWANIS BUCUREȘTI

Mosor.
Totul se învârteşte
în gol

***
Costel Bunoaica

Un fraier, un nimeni, un burtă goală
S-a strecurat undeva
Între ziua de ieri
Şi ziua de mâine,
Iar apoi toată săptămâna a fost
Uscată şi fadă,
Perversă chiar în uscăciunea liniară a trăirilor...
- Măi nebunule, i-am strigat,
Ieşi dracului din schema noastră temporală
Că mi-e dor de carnagii
Şi busculade sângeroase,
De revolte admirabil regizate
În lumea arabă,
Mi-e dor de haos şi nebunia furibundă
Care îmbată mulţimile,
Pleacă, du-te la ăia
Care-şi privesc viaţa la televizor,
Adică în universul molcom al obezităţii,
Unde alţii trăiesc pentru ei
Primăverile iradiind din florile de cireş.
21.02.2011

***
Doi prieteni se strângeau de gât
Ca şi cum galaxiile trăirilor lor
S-ar fi topit într-un grăunte divergent,
Dar uriaş în antinomia lui.
- Măi fraţilor, le strigam,
Strângerea de gât poate fi o formă de artă,
Dacă unul din voi îşi vomită ideile
La picioarele celuilalt.
Dacă nu,
Vom asista la o eternă îmbrăţişare,
Unde spectatorii vor sucomba de bătrâneţe,
Iar scena va deveni o junglă,
Unde nu ştii cine urlă:
Omul sau fiara.
08.08.2011

***
E duminică,
Şi mi-e aşa o foame
Că mi-aş mesteca de zor vreo trei puştoaice,
Apoi prin cârciumi vomitând iluzii
Să-mi fac palat din lemn de poloboace.
Nu am partid!
Sunt lefter până-n cer;
Doar îngerii îmi dau târcoale noaptea
Să se îmbete iarăşi de-un mister
Ce nu se-ntâmplă,
Sau se-ntâmplă, poate.
De mă-ntâlnesc cu mine la priveghi,
Mă ocolesc strigându-mi de departe:
- Măi fraiere flămând,
Pe lume cât trăieşti,
Nu ţie,
Pământului i-e foame.

Stau la marginea vieţii ca pe buza unei înfrângeri.
E simplu să-mi scot ţipătul şi să-l dăruiesc cohortei de
îngeri.
Însă pustiul începe cu mine ;
să strig, nimeni n-o să mă audă;
să tac, cui i-ar folosi haina pe care o-mbrac?
Ochi nu sunt să mă vadă.
Nici vise nu vin să mă soarbă.
Rămân în ruina asta de trup. Mucegăită. Şi udă.
Unde viermii buchisesc la hrisoave. Unde nebunia asudă.
Trecusem bine de a doua amiază. Năuca mea viaţă
o luase la vale.
În urmă, anii se deşirau în rafale.
Eram singur printre buruieni şi cuvinte.
De umbra mea nu îşi mai aducea nimeni aminte.
Timpul se înhăitase cu o lumină albastră şi-mi aşezase,
chitite, pe masă, aripile păsărilor înmărmurite.
Câtă izbăvire, doamne, să beau,
să pot traversa descompusul meu trup în extazul fierbinte?
E vremea să se sperie greierii. Tu să te bucuri
că nu li se mai înapoieză trişorilor îngeri convoiul de
fluturi.
Lângă tine,
o poveste pe jumătate goală.
Şi o inimă plânsă.Trasă pe sfoară.
În rest, doar cer fără margini. Şi ape.
Şi mâinile mele din ce în ce mai aproape.
Stau la marginea fiinţei ca pe buza unei înfrângeri.
Nu pot să mă bucur, nici să mor nu mai pot.
Viaţa îmi este ascunsă sub un capăt de pod.
Carnea trupului doar la moarte visează.
Cât de nedrept eşti, doamne:
Unii înnebunesc de fericire, alţii, căutând-o, turbează!

Acum sunt o rană.
I am sorry, cucoană !
Bună ziua, timiditate!
M-am înfăţişat să-mi fac buletin de fidelitate.
Nu te înşeli, mă cunoşti: sunt amantul tău sârguincios.
Cobor din cântatul unui cocoş şi trag după mine puhoiul
ruşinii.
Mai ţii minte, liubov… ? Când ne-am drăgostit,
dansam cazacioc pe-o lamă de cuţit.
Ehei, după două luni de glume, ai fugit cu mine-n lume
şi ne-am pricopsit cu o toamnă smulsă din ţânţâni.
Tu aveai mătreaţă, eu aveam năpârci şi, în loc de ochi,
ne creşteau năluci. Ah, ce vremuri dulci trăiam pe atunci!
Te-am iubit cu ura, cu griblura. Cu minciuna.
Te-am iubit cu luna...
O, cu grindina cât te-am fost iubit…!
Pentru tine, dragă, am făcut un cult. Am stat în barăci,
am făcut chirpici. În zile pustii am fost chiar la schit.
Într-o noapte creaţă am umblat golaşi prin cavouri zvelte,
prin aure de sfinţi. Ce smintiţi eram…! Doamne, ce
smintiţi…!
Heigh, aminteşte-ţi tu,
uneori,
când lipseai de acasă,
îţi turnam prin mailluri scrisori siropoase şi îţi
promiteam:
când te vei întoarce, te cer de nevastă!

Concursul Internaţional
de Poezie „Grigore Vieru”
Concursul de poezie purtând numele
marelui poet Grigore Vieru se desfăşoară în
cadrul Festivalului Internaţional de Poezie
„Grigore Vieru”, editia a III-a, care va avea
loc în perioada 26 – 29 octombrie 2011 la
Chişinău şi Iaşi, în organizarea Asociaţiei
Culturale FEED BACK Iaşi, în parteneriat cu
Primăria Iaşi, Primăria Chişinău, Ministerul
Culturii, Editura „Princeps Edit”, Muzeul
Literaturii Române Iaşi.
Concursul îşi propune descoperirea şi
sprijinirea tinerilor poeţi de limbă română din
România, Republica Moldova şi din toată
diaspora.
Pot participa tineri poeţi până la 30 de ani,
care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din
România sau ai altor uniuni de creaţie şi care nu
au volume individuale publicate.
Manuscrisele, constând într-un volum de
autor care nu trebuie să depăşească 100 pagini,
scrise pe computer, corp 14, în două exemplare,
se vor trimite pe adresa: Asociaţia Culturală
FEED BACK Iaşi, Str. Păcurari nr 4, Cod
700115, Iaşi, jud. Iaşi, până la data de 15
octombrie a.c., data poştei.
Lucrările se vor juriza după un motto la
propria alegere a concurentului şi care va fi
trecut pe plicul de pus la poştă şi pe fiecare
pagină prezentată în concurs. Lucrările vor fi
însoţite de un plic închis ce se va introduce în
plicul mare cu lucrările şi va purta acelaşi
motto, iar înăuntru datele personale ale
concurentului: numele, data naşterii, profesia,
adresa exactă, telefonul, e-mailul şi o scurtă
prezentare a activităţii literare. Pe plicul mare,
în loc de numele şi adresa concurentului se va
trece doar motto-ul.
Juriul, format din personalităţi marcante ale
literaturii din România şi Republica Moldova ,
va acorda următoarele premii:
¾ Marele Premiu „Grigore Vieru”constînd în publicarea volumului în 300
exemplare
¾ Premiul I - 500 lei
¾ Premiul II – 400 lei;
¾ Premiul III – 300 lei.
¾ 1 Menţiune – 200 lei
La acestea se vor adăuga premiile unor
importante reviste literare din România şi
Republica Moldova. Grupajele de poeme
premiate vor fi publicate în Cartea festivalului.

Acum sunt o rană. Hai…, good by ! Adio ! I am sorry,
cucoană!
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AUREL ANGHEL

CĂDEREA DIN RAI (Mareş)
CETATEA TĂCERII(autorul)
TEHNICA EXTRAGERII ÎNTUNERICULUI(Iova)
(TITLURI POSIBILE)
Sau
SCARA DE NISIP
PRIVIRE CU INIMA
Sugerate de Passionaria Stoicescu
Motto pentru Scara de nisip:
Ieşim din asupritorul cocon al Întunericului şi, ca un fluture, putem zbura spre ceva extrem de
frumos, corpurile noastre de Lumină şi marea Comuniune cu Christ. Acest cocon de întuneric, dincolo
de asuprirea şi negativitatea sa, a constituit mijlocul nostru de învăţare, pentru a ne califica încă o dată
pentru saltul spre alte dimensiuni.( Centura fotonică -CONSIDERAŢII ŞTIINŢIFICE)
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Căderea din rai

Citind gerunzii

întuneric şi pipăire
un fel de bâjbâială
de colo-colo
lume fără început
fără margine
aici ne ajută lumina
să rătăcim
cu mâna pe armă
pe volanul puterii
mâna pe casa altuia
pe spatele bătrânilor
daţi afară cu acte din casa lor
noul adam
cu ceafa groasă
eva lui din brăila
fructul oprit ni-l vinde cu kila
la şosea
prietenii procurorilor
judecatorilor
nejudecaţi
tăvăliţi în puf
ca ploşniţele
alungate din termopane
titluri de proprietate
măsluite în grabă
bătrâne în scaune pe rotile
primind daruri subtile
bâlbâind propoziţii dictate
cuţitul înfipt pe la spate
să dispară proba
toate
din omenească împiedicare
a celui adam
alungat din rai
să fie si la noi întuneric
pipăind în neştire
cugetând la lumină
scriu si urlu
înăuntrul cuvintelor mele
“este”şi aşteaptă
să ne izgonească pe toţi
strămoşi,
moşi
fii,
copii
nepoţi.
toţi necopţi

luând aminte
texte cu aldine
uitând
de circumvoluţii şi umbre
dunele mele de nisip
cuvinte ştrangulate
cu ombilicul
înaintea rostirii
adunînd în deşert
o viaţă
compuneri
texte de copii
sobor de idei
înşirând ultimii neuroni
ca pe aţă
luând la rost
filosofia vieţii
compozitorilor de texte mincinoase
lumina de aici
s-a facut întnericul de dincolo
întunericul de acolo
timpul luminos de ieri şi de azi
înaintare spre moarte
întrezăresc dracii scriind
„Carte de gânduri rele",
televizorul într-o continuă licărire
Dumnezeu si Raiul aici pe o sticlă
imagine răsturnată din cer
Oameni intrând în rai cu tancul
aici la lumina zilei
Dumnezeu
făcând mamelor
schiţe de copii
părinţi pictând o viaţă icoanele lor
Antichrist ca un text
cuvintele diavol şi om
lipite
diavolom
Dumnezeu
supărat pe cei
furând o găină
parlamentari luând la subsuară fabrici
procurori de lege senilă
laolaltă
poliţisti arătând hoţilor intrarea in vilă
copile
mergând
unde
păcăleala lipseşte
la bunici

raiul începând aici
sfârşind în zarea altei lumini
intrând şi ei apoi
la şcoala întunecimii.

Brânduşe roz
Locul din afara ta
ocupat înainte de alţii
bântuiţi de morbul posesiei
rateuri din acribie
vorbărie
şi jalnica prostie
mereu înainte alergi
să ajungi la potou
ofuri, ahuri, jalnic ecou
fuga înainte rateu programat
pasul pe loc măsurat
de cel care ţi-a pus în atele
păcatele grele
le târăşti si le creşti,
altoiesti, răsădeşti
în grădini pământeşti
priveşte înapoi
păduri de oase
rateuri umbroase
dorm somn adânc sub pamânt
ce negru cuvânt
astupând lumina
fiecăruia dintre noi
într-un hău
numele tău
iesit prea mult
răsărind uneori în afară
brânduşă roz
ivită în crâng
din ultima ploaie de vară
la lumina farurilor
experimentul amestecului
luminii cu intunericul
din adâncul fiinţei
bucuria numelui tău
cuvânt parfumat
brânduşă albă
crocus violet
într-o clipa divină
dizolvând întunericul
revărsat în altă lumină

Colb
Cezarinei Adamescu
inelul miresii
vârtej de fum,
(domnule, asta-mi place la nebunie, pentrucă
urmează… GI)
în noaptea dinăuntrul nuntaşilor
în colb de alcool
rotirea speranţei
începutul vieţii în doi
fracţiune de timp
ceaţa amintirii din noi
mirarea
încercare pe deget
rotirea unui cuvânt
text incert
origine ceţoasă
căutare-n zadar
în întunericul dicţionarelor
rătăcitor printre vorbe străine
colb=colb pe inel în engleză
clipa de faţă
carpe diem fără dimineaţă
vârtej de fum în noaptea nunţii
rotirea inelului
pauză inevitabilă
în timp.
(după lectura unui text scris de C.A.)
(continuare în numărul viitor)
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Dan Elias

CUVINTE ŞI FULGI
(Fragmente din antologia „Războiul de ţesut aripi”, gata de tipar)
Dan Elias

Cartea poftelor
Ne-amestecăm…
Ne-amestecăm în cărnuri. Unde eşti?
Vin şi ulei de candele ţâşneşti
când te strivesc cu buzele, fântâni
ţi se deschid muşcate peste sâni.
E timpul erezie doar, vârtej de trup!
O altă formă primenind ocup
când fără de cuvinte răsucesc
chei potrivite să te tâlhăresc
de tine, zidita mea de vie
în palmele-nvăţate cu pielea de hârtie.
Noaptea se scurge pe sub uşi, încet.
Am gâfâitul unui proxenet
de astre în derivă şi planete,
halucinând pe buzele-mi trompete
o pulbere ce n-a sporit nimic.
Poate doar tu eşti calea ce-o ridic
amestecat de-atâtea lăcomii.

sub dimineţi frauduloase,
de-atâtea buzunare strâns.
Şi fac averi vânzând poteci
negociate la comandă
cu ţărmuri largi de contrabandă,
ori spun Nichita-n discoteci.
În pălării de juru-mi strâng
din mila voastră o comoară
să-mi cumpăr ploile de vară,
nici să nu ştiţi de unde plâng.

Încet te scutur…
Încet te scutur şi cad mere
bătute-n pietre somnifere,
grenade adâncind tranşee
pe Calea Sânilor Lactee.
Te-ating şi zboară lilieci
din părul pieptănat în teci
de raze măcinate peste
hârtii de pleoape palimpseste.
Te duc la gură, dumicat
din os de fluture curat
şi ningi orizontale mere
bătute-n pietre somnifere.

337
338
339
340

Nu se vedea,
dar era ostenit de tine,
ca după-nflorit
piersicii.
418

Metal de frunze rar încerc în dinţi
pentru turnat spre toamnă nimb la sfinţi
al căror umblet greieră pe case.

422
423
424
425

Nu-i albă ninsoarea;
nu-s fulgi, nu e frig;
ninge cu fără de tine;
ninge încet, aberant.

În lutul stins al ţiglelor lucioase
pe care ploaia leapădă tincturi,
nu-i nici o urmă; doar de picături.

426
427
428
429

Zăpadă, troiene, nimic;
o stare pierdută de bine;
ninge infirm, repetat;
ninge cu fără de tine.

Metal…

Umbraria

Dulceţuri din coajă de lună
buzele tale păşună
cuvintele miei, tăcerile fluturi.

stă-n carnea otravă
dulceaţa din razele lunii
să-mbete nebunii?

337

Ninge cu fără de tine;
ninge încet, repetat;
ninge infirm, aberant;
ninge cu fără de tine.

Dulceţuri…

maşinării de-nchipuit.
Aproape te-am iubit!
Altfel de unde grozavă

Oricând putea încropi
un viscol cumplit
să te troienească
toată la un loc.

418
419
420
421

Să nu-ndrăzneşti în zori să nu mai fii!

Nesărutate săruturi
coclesc în aerul străpuns
cu trupurile pentru uns

333
334
335
336

294
294
295
296
297
298
299
300
301
302

Târfa asta de orizont
pofticioasă la pipăit,
lăsându-şi gol
sânul ei drept,
sau poate sânul ei stâng,
roşu şi rotund,
de parcă nu i-ar ajunge,
n-ar fi destul albastru
să se-acopere.

Postfaţă
El e uşor şi ea uşoară
şi zboară des
şi fără noimă zboară.
Puţine şi puţin câte puţin,
ca două cârje,
aripile-l ţin
şi e uşor şi e uşoară
şi zboară des

303
303 Dar omul acesta
304 potcoveşte licuricii
305 cu scrisorile lui de dragoste!
306
307
308
309
310
311

N-a rămas nimic întreg
în pădurea care
nu mai e pădure!
Până şi noaptea asta puturoasă
seamănă-acum
cu-o teacă de înger!

312
313
314
315

Să-l trezească cineva!
Să-l oprească cineva!
Măi, omule,
cine dracu´ te crezi!

316
Plătesc impozite…
Plătesc impozite pe plâns
cu mărunţişul brumelor rămase

316
317
318
319

Umbra ei
i se luase pe mâini,
cu pene cu tot,
şi se cicatrizase

desen de Marian Cioban
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Întâlnirea mea primă cu autorul biografic (omul)
Nicolae Teoharie s-a petrecut prin anii '75 în miezul
Bărăganului, la Munteni - Buzău când, duminica, asistam
la meciurile echipei de fotbal a comunei. Un coleg, distins
profesor, regretatul Toni Fulgeanu, urmărind cu
însufleţire jocul, îmi spune entuziasmat: „Uite, atacantul
ăsta are poezie, nu minge, în vârful bocancului”. Am
admirat pentru o clipă metafora care a rămas adormită în
subconştientul meu până acum vreo câţiva ani, când
poetul Gheorghe Dobre îmi prezintă scurt: „un poet
ialomiţean de excepţie”. Era Nicolae Teoharie, studentulfotbalist pe care nu-l mai întâlnisem de atâţia ani...
Reîntâlnirea mea cu autorul abstract (poetul) a avut
loc tot în condiţii aparte: prima – are legătură cu Şerban
Codrin. În 28 august 2009 îmi trimite cartea Diavoli de
cafenea, ed. Helis (2009), de pe coperta căreia mai aflu că
Nicolae Teoharie mai publicase anterior „Nostalgia
marginilor” (1999), „Legaţi-mă la ochi cu sentimente”
(2008) şi „Camera de concret” (2008). Dedicaţia era
semnată nu de autor, ci de... Codrin. O reproduc întocmai,
urmând ca motivaţia de rigoare să fie făcută ceva mai
încolo.
„Dragă Titi Damian,
Nu ştiu cine ar fi putut scrie această carte în poezia
românească, nici Eminescu, nici Blaga, nici Arghezi,
probabil numai Bacovia printre câteva rânduri. Este o
viziune tragică şi grotescă, realistă şi suprarealistă, de o
cruzime maximă şi cu frăgezimi cum în Arghezi mai
găseşti. Cartea este unică, probabil demnă de un talent
precum al lui Euripide. Eu sunt fascinat, de aceea te rog
să o citeşti în linişte şi să te pătrunzi de negurile şi
luminile ei strălucitoare.
Nu semnez pentru autor, ci pentru mine,
Şerban Codrin...”
Cu alt prilej, o distinsă poetă, Passionaria Stoicescu,
îmi spune, cu prilejul unei întâlniri la Biblioteca
Judeţeană din Slobozia: „Aveţi aici, în Ialomiţa, un poet
surprinzător, de care se va mai vorbi, Nicolae Teoharie...”.
Într-unul din numerele trecute ale revistei Helis
găsesc nişte aprecieri mai mult decât onorante ale
profesorului Dan Simionescu de la Paris. În ultimul
număr, dau peste un interesant interviu al lui Dobre despre
poezia lui Teoharie...
Stau cu cartea în mână, nu îndrăznesc s-o deschid,
întrebându-mă sceptic: „Chiar aşa?”. Presiunea este
mare, căci mă simt obligat să confirm aprecierile. Pe de
altă parte, apare tentaţia de a-i contrazice sau de a fi măcar
un pic cârcotaş....
Cu o astfel de dilemă am pornit la lucru, încercând să
mă detaşez de aceste prime aprecieri şi să pătrund
intimităţile volumului. O primă lectură, de acomodare – o
primă impresie. O a doua lectură, având în mână creionul,
cu notaţiile de rigoare făcute direct pe text. O a treia
lectură, cea mai obositoare – soldată cu fişe de citate. Deabia acum încep să mi se cristalizeze ideile şi pot răspunde
la o întrebare tulburătoare: Ce e cu acest demers poetic al
Nimicului? Răspunsul mi-a scânteiat când, răsfoind-o
încă o dată, dau peste un element paratextual pe care nu-l
băgasem în seamă: „Iar de te uiţi îndelung într-un abis,
află că abisul se uită şi el la tine” (Friederich Nietzsche).
Simplu, mi-am zis. Înlocuiesc „abisul” cu „nimicul” şi...
gata. Numai că nu este chiar aşa. La Nietzsche, abisul are
formă concretă, chiar umană, poate fi ca o oglindă, pe
când, la Teoharie, Nimicul, prin ambiguitate stilistică,
devine mai puţin palpabil, cum vom vedea mai departe.
Un alt element paratextual, un motto din Charles
Baudelaire: „Cea mai frumoasă păcăleală a diavolului
este de a ne face să credem că nu există” trimite la
semnificaţii mult mai profunde ale titlului care, la o primă
vedere, pare doar o obişnuită metaforă. Pe măsură ce te
adânceşti în lectură, descoperi că întreaga carte devine o
alegorie, iar cafeneaua, cu întregul ei cortegiu semantic
(umbre, diavoli, îngeri, femei, vin, poeţi, singurătate,
dezordine, drum, alcool, gară, etc), devine o lume haotică,
fără busolă, prizonieră (ca şi creatorul) unui Nimic
intangibil.
Poetul îşi reprimă cu încrâncenare sensibilitatea
inimii pe care înlocuieşte cu o sensibilitate a imaginaţiei.
Inventează, în această alegorie mare cât o carte, un Nimic
care nu se supune decât propriei investigaţii.
Întreaga consistenţă a discursului poetic este
dată de un element de modernitate, ambiguitatea, prin
care autorul valorifică valenţele de semnificaţie multiplă
atât la nivelul metaforei, al enunţului, apoi la cel al
textului în totalitatea sa şi oferă, în felul acesta, posibilităţi
multiple de interpretare. Motivul literar principal al
volumului este cel al drumului (în timp şi spaţiu),
„călător spre marginile veşniciei”, aflat între: aici, acum,
mai departe, undeva, altundeva, în vremuri trecute, în
viitor. Paradoxal, începutul călătoriei este înserarea şi are
însoţitori singurătatea (Nimeni) şi, drept ţintă,... Nimicul.
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DIAVOLI DE CAFENEA
de Nicolae Teoharie
sau

Anatomia (disecţia) Nimicului
Titlul primei poeziei a volumului sună ca un
avertisment: „Ia seama cum mai trece timpul!”, iar
adresarea este spre un „tu” impersonal, tradus fie pentru
sondarea propriei conştiinţe, fie pentru trezirea conştiinţei
cititorului. Debutul celei de-a doua poezii este o adresare
ceremonioasă: „Cinstite gazde! Cinstite feţe!”, prin care
atrage atenţia asupra spectacolului halucinant, grotesc,
de-a-ndoaselea, al lumii, în interiorul ei fiind prizonieri
poeţii, iar în mijlocul lor – Poetul.
De aici încolo, în toată măreţia ei, cum şade bine unei
cărţi rare, tronează tema universală a timpului. Cu o
riguroasă tenacitate şi cu o cadenţă de metronom măsoară
timpul călătoriei împreună cu... Nimeni.
Universul se metamorfozează, lumea se
metamorfozează, sinele se metamorfozează. Urmează o
succesiune de stări, senzaţii, percepţii trăite halucinant în
drumul spre un Nimic absolut, pe care poetul îl aşază între
„cald şi rece”, „bine şi rău”, „nimeni şi univers”, „între
mine şi mine însumi”. O lume văzută prin fum şi aburii
cafenelei cu ochii superlucidului: „Chiuim şi punem de
timp/ Tăvălim în bruma realităţii carnea dedată
pustiului,/ în timp ce diavolul închide femeile/ şi lasă
dezbrăcate ideile/”
Nimicul, substantizat, devine rege, în metafore
scâteietoare: „locuitorii nimicului”, „nimicul păgân”,
„nimicul oprit în dantele”, „nimicul real, ucis în alcool”,
„filfizon al nimicului ratat”, „fiul nimicului”, „trimisul
nimicului”, „drumurile nimicului”, „ochii nimicului
închişi peste zi”, „spatele nimicului”, „nimicul inventat
în cafenele”, „nimicul real”, „lumina nimicului”, „o
ierarhie a nimicului”, „oştenii marelui nimic”, „nimicul
plin de perfidie”, etc.
Aproape că nu este poem în care să nu se repete acest
motiv literar al Nimicului, devenit fundamental, nucleu
de poezie şi de filozofie. Am extras nu mai puţin de 36 de
secvenţe, care, ele însele ar putea alcătui un poem separat,
un imn închinat Nimicului, devenit, la Teoharie, categorie
filozofică a destrămării, a degradării, a dezmembrării, a
dispersării, a neantului:
„Fii atent cum băiatul/ împinge cu vederea lui/ un
afară cu toate cele ale nimicului.”/
„Există iluzia că dacă pe drum/ nu s-ar afla nici un
ins/ drumul s-ar întoarce înapoi, obidit şi învins,/ şi ar
recupera locuitorii nimicului.”/
„De aceea într-o mahala a toamnei/ se pregăteşte o
călătorie spre nimic.”/
„În zugrăveli de mâini neînţelese/ ei au văzut nimicul
oprit în dantele./ L-au dus cu gura la murit/ prin
cafenele”./
„Este limpede că cel ce deţine supremaţia nimicului/
poartă degetele care au încercat toată ziua/ chipul
pianului.”/
„Beau nimicul real, ucis în alcool.”/
„Nimic nu mă amuză mai mult/ decât gândurile mele
degenerate,/ încercând să restaureze viaţa mea dusă.”/
„Când îţi vei fi pierdut regatul de iluzii,/ în lipsa lui,/
să te laşi împărat peste gurile nimicului.”/
„Mâine cocorul va trece peste oraş/ cu un trandafir
roşu în plisc [...] un filfizon al nimicului ratat, el, /va sta
îndărătul cuvintelor.”/
„Pe fiecare parte de zar, acoperită de un foşnet gălbui,
lumea e a nimicului.”
„Am fost prin asupra nimicului./ Nu am tăgăduit/ că
aveam gânduri ascunse cu acest produs.”
„Prind a căuta pe străzi, prin carne,/ prin somn.
Nimic.”
„Vântul, într-o procesiune a nimicului,/ pune în
geamul de la cafenea,/ pe un stativ,/ capul şi gâtul ei lung,
maladiv”./
„Toată lumea aştepta. Fiecare în tristeţea lui/ aştepta
pe fiul nimicului”./
„Depărtările în cete s-au strâns/ să fure din ochiul
neplâns nimicul peren”./
„La marginea de jos a inimii, pe ruine de var,/ pe unde
s-a pripăşit nimicul,/ regele îşi povesteşte chipul”./
„Şi pentru că în pahare stă el/ în ai lui/ el este trimisul
rebel,/ trimisul nimicului”./
„Sub ochii nimicului închişi peste zi,/ sorbit de
încântarea de a fi,/ sinele îndepărtat/ pune la uscat şi
înserare/ privirile mele ude de mers şi de ninsoare”./
„Umblu pe străzi, sub nimicul înstelat./ Bat, în fiecare

uşă bat,/ căutând o fericire de înnoptat”./
„Să ne ascundem în spatele nimicului”./
„Fiind eu ucenic/ al marelui nimic/ eu am mai fost
aici,/ la cele două capete ale ţipătului”./
„Atâta doar, să nu mă laşi singur/ prin nimicul orbitor
de margini”./
„Şi dacă priveşti fix în nimicul real [...]/ îl vei vedea
rătăcind înapoia anilor mei/ pe un cal rebel,/ ridicându-se
din iarbă cu visarea pe el”./
„Să proiectezi pe pânza unui suflet dus/ un film în care
demonului sedus/ i s-au înmuiat picioarele tari/ după
dresoarea de armăsari/ este ca şi cum ai scoate de urechi,/
din barba piticului,/ iepurii nimicului”./
„Când ai plecat/ am auzit cum îmi cade sufletul,/
sonor,/ locul îmi cade,/ locul pe care îl ocupă el în trupul
lui,/ acest spaţiu la purtător,/ nimic al nimicului”./
„Ce frig era, fir-ar să fie,/ lângă nimicul plin de
perfidie”./
„Tăceau chitic oştenii marelui nimic”./
„Un atom negativ/ [...] ricoşează şi se întoarece
înapoi/ ca un arlechin chicotind,/ ce stabileşte/ o ierarhie
a nimicului”./
„Din nimic se ridică o arătanie, un bizar/ Mi-oi fi
încurcat pasul în vreun avatar”./
„Ah, eram la o distanţă de o singurătate/ [...] eram la
distanţa la care se înzăpezeşte lumina lui,/ lumina
nimicului”./
„Tăcerea a insistat să mai rămân/ în nimicul păgân”./
Frate cu Nimic este un alt pronume negativ, Nimeni,
care adânceşte şi pulverizează neantul: „În alergare spre
nimeni,/ eu eram”/ ; „Nu era nimeni pe drum/ în ora în
care căzum”/; „Nimeni, cu desăvârşire nu-i nimeni
aplecat/ sângele să mi-l ridice, să-l lege/ de inimile mele
pribege”/; „Nimeni nu auzise de pescăruşi/ Nimeni de
moarte”/; „În acele zile nimeni nu era în siguranţă./ Era
un război sângeros al plictiselii”/; „Nimeni nu spune de
ce nu se zvântă/ Chipul meu de copil”/; „Eram un nimeni/
când am ajuns în capitala înaltei aşteptări”/; „Mă
trezeam [...] pe drumul din inemi/ într-o călătorie spre
nimeni”/; „Întâmplător sau nu, nimeni nu se pricepe la
întrebări”/; „Fără a insulta pe nimeni/ reuşise să
dobândească o paloare de înger”/; „Nimeni nu auzise de
ninsori,/ de cuvinte”/.
Toate aceste trăiri bulversante au o singură cauză,
Nimicnicia: „Am drumul, timpul şi fericirea/ cu toată
nimicnicia din ea”/; „Lumea pe care o sânger [...] îşi face
din aşteptare o rană,/ locul de unde se vede nimicnicia
mai bine”/; „Mergem prin nimicnicia deasă”/; „De frică
mi-am declarat frigul, abisul,/ norul ce mi-ascunde
nimicnicia”/.
În această lume a dezordinii, ca un înotător printre
stele, se alcătuieşte un portret cu faţete reflectate ale eului
în multe oglinzi, când concave, când convexe, înfăşurate
în stări, coşmaruri, întrebări şi nedumeriri:
„Este extraordinar cât mă consum/ Şi doar un număr
fix de elemente mă compun,/ doar o parte îmi îmbracă
oasele.”/
„Eu mă străbat cu pasul murdar şi în silă/ cum străbat
un oraş muşcat de gurile băloase ale toamnei”./
„Eu demult nu mai sunt/ am fost un donator de viitor.”/
„Nimic nu mă amuză mai mult/ decât gândurile mele
degenerate/ încercând să returneze viaţa mea dusă.”/
„În staţie,/ un ins fără destinaţie./ În mâna dreaptă
ţine o valiză/ doldora de păcate grele./ Şi-a lăsat părul
lung/ şi-a lăsat ochii pe îngustate de stele.”/
„Mă târăsc sub trupul meu de acum/ şi devin propriul
meu câine şi caut.”/
„Mă trezeam alergând pe un tăiş sau pe o dungă,/ mă
trezeam gesticulând pe drumul din mână.”/
„Sunt bătrân, bătrân/ deja compus din votcă şi frig, şi
tutun.”/
„Îmi pun masca de om pe figură,/ îmi pun pelerina.”/
„Vieţuiesc în văzduh,/ între înserare şi ţipăt.”/
„Sunt prins între mine şi mine însumi.”/
„Ca să par mai înalt/ am tăiat lucrurile, am scurtat
pomii,/ am spart oglinzile,/ am micşorat zilele şi nopţile.”/
„Am sfâşiat cu vederea până la oase/ carnea lumii ce
mă acoperea/ Fi-ar a dracului de căţea!/
Originalitatea incontestabilă a volumului nu este dată
numai de armonia temelor şi motivelor literare îmbrăcate
(continuare în pag. 11)
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inteligent în haina ambiguităţii poetice, dar şi la nivel
prozodic, unde autorul dovedeşte că stăpâneşte tehnicile
moderne, din când în când mai scăpând şi scânteietoare
versuri de factură clasică cu ecouri din Nichita, Arghezi şi
Bacovia.
La nivel stilistic, poetul are predilecţie pentru timpul
imperfect, adoptându-l pentru a defini o călătorie în
existenţa interioară şi anterioară. Cititorul gustă şi multe
comparaţii, le-aş zice, nichitiene, spre exemplu: „Gurile
se ating ca două umbre ale aceluiaşi ţipăt”; „Insomnia,
frumoasă ca o taină sălbatică de lumină”; „Ea era
frumoasă ca o părere de rău”; „O singurătate, mai
bătrână decât timpul”. De asemenea, poetul
substantivizează frumos: „În vinuri joase îmi petrec
oriundele”/; „O fii nicicândul din vreun atom”/;
„Zboară în halate negre/ peste inima întâmplatului”/.
Nu putem încheia acest lung demers fără să extragem,
pentru cititor, câteva din multele secvenţe inspirate pentru
a ilustra marea-i disponibilitate artstică. De-abia în final,
acesta descoperă că poetul a ţinut ascunsă, prin
ambiguitatea-i specifică, adevărata temă a volumului:
Poetul cu frământările şi combustiile sale:
„Când vei fi în plină glorie,
bolnav şi fără acte, fără un ban în buzunar,
cu doar câteva cuvinte asupra ta,
în acest bazar de voci
înevitabil vei scrie în tăcerea vorbită
numai în ţara aceea pierdută”.
(Donatorul de viitor...)
„Pe la sfârşitul cuvintelor
Îmi pierdusem pofta de mâncare.
De vorbe nu mai avem nevoinţă.
Deşi ţineam în braţe un adaos de fiinţă
Nu mai avem forţa
De a trage după mine toate frunzele,
Toată cartea.
Pe la sfârşitul dansului
Îmi pierdusem şi moartea”.
(Cel mai singur)
Dintr-o ambiţie prostească încerc
Să scriu umbrele parfumate ale cuvântului,
cu mâinile ţinute la periferiile vântului.
Stau cu genunchii strânşi la gură.
Şi dacă zgomotul peniţei îmi luminează faţa,
partea ei de arsură?
Inima are pe conştiinţă atâtea uşi!
Îţi scriu ca să ştii că nivelul sângelui a crescut,
Ca să ştii de la început
Până unde se scrie umbra
Unui suflet pierdut”.
(Îţi scriu)
„Seară. Seară nebună cu lumini în jocuri,
Când drumul îşi pierde locuitorii în focuri.
Seara nebună când tu eşti drumul,
Părând a nu fi
niciodată.
Cu câteva poeme achit nota de plată.
Alte poeme mă ajută să învăţ legile prafului,
Padre.
Padre, învăţ să spăl picioarele clienţilor,
Pentru cele douăsprezece ferestre
Ce dau înspre fluviu”.
(Nota de plată)
Şerban Codrin a omis să mai adauge un nume:
Nichita, de care ne este dor şi pe care Teoharie ni-l apropie
ca să ne stingă dorul. Îmi vine în minte, instantaneu,
propoziţia lui Titu Maiorescu despre Eminescu: „Poet
modern, poet în toată puterea cuvântului”. Păstrez
proporţiile şi distanţa. Îndrăznesc: cu Nicolae Teoharie
începe, în sfârşit, o primenire în lirica românească
actuală.

O scriitoare uitată nedrept:
Lucia Demetrius
Soarta scriitorilor care au făcut din realismul
socialist idealul lor artistic, servind, astfel,
intereselor ideologiei comuniste a fost, după '89,
uitarea. O uitare nemeritată însă în unele cazuri.
Căci, dacă literatura unui scriitor repudiat astăzi
înseamnă nu doar texte stridente, îmbâcsite de
doctrina comunistă, ci şi pagini care supravieţuiesc
oricărui timp, care fac dovada unei veritabile vocaţii,
atunci de ce nu o (re)evaluare lucidă, fără
resentimente, fără verdicte generale?!
Uitată definitiv şi nedrept este (şi) Lucia
Demetrius, o scriitoare foarte ambiţioasă, a cărei
aservire faţă de regimul totalitar nu poate fi
tăgăduită, după cum nici talentul, vocaţia artistică,
scrierile care i-au adus succese meritorii nu-i pot fi
ignorate.
Puţini (mai) ştiu astăzi că fiica prozatorului
Vasile Demetrius a scris câteva zeci de cărţi - poezie,
proză şi teatru, note de călătorie, însemnări - că a
făcut publicistică, traduceri şi studii despre estetica
teatrului la Paris, că a iubit, până la ardere, scena (mai
întâi, ca actriţă, apoi ca regizor în câteva oraşe din
provincie); că s-a bucurat de o educaţie intelectuală
foarte atentă, crescând în apropierea unor mari
personalităţi interbelice – Tudor Arghezi, Gala
Galaction, N.D.Cocea (prieteni ai tatălui) - şi că s-a
bucurat de prietenia şi de aprecierea lui Camil
Petrescu, Mihail Sebastian, Camil Baltazar, Emil
Botta, Anton Holban...
Împrejurările vitrege de după 1944 – cenzura
aspră, strategiile de intimidare din partea
culturnicilor care i-au găsit tot felul de vini închipuite
(cea mai neverosimilă, dramatizarea textului unui
neamţ, fie el şi Goethe) dar şi de ordin subiectiv oportunismul şi, cu certitudine, teama înlăturării
definitive din lumea scrisului, în plină forţă creatoare
– au reuşit, din păcate, să trecă numele Luciei
Demetrius alături de cel al scriitorilor fabricaţi la
comandă, după interesele partidului unic.
Dovada că Lucia Demetrius nu aparţine acestei
categorii tranzitorii este, în primul rând, literatura ei
de început şi de bătrâneţe. Repusă în circulaţia
editorială, această literatură ar putea stârni atenţia
cititorilor de orice vârstă.
Opera Luciei Demetrius nu înseamnă deci doar
Cumpăna, Vlaicu şi feciorii lui şi Trei generaţii
(piese îndelung mediatizate, propuse pentru studiu în
manualele anilor '60-‚70). Etapa debutului i-a fost
marcată de patru cărţi apărute până în 1939 –
romanele Tinereţe (1936) şi Marea fugă (1938),
volumul de nuvele Destine (1939) şi placheta de
versuri Intermezzo (1939) – primite cu entuziasm de
E. Lovinescu, cel care vedea în autoare, nici mai mult,
nici mai puţin, o “copilă de geniu” (asumându-şi
„toată răspunderea unui cuvânt atât de grav”), şi îi
prevedea un „mare destin literar”. Aceste cărţi de
tinereţe s-au bucurat şi de aprecierea altor critici
prestigioşi, printre care Perpessicius, Pompiliu
Constantinescu. S-a vorbit, la apariţia lor, despre
forţa analizei psihologice, despre autenticitatea şi
complexitatea trăirilor sufleteşti, despre preferinţa
pentru mediile citadine, cosmopolite. Despre tonul
confesiv, subiectivitate, nevoia de introspecţie
afectivă, despre autoscopie şi capacitatea de
transpunere în personajul evocat. Iată câteva dintre
mutaţiile estetice lovinesciene pe care tânăra autoare
şi le însuşise cu uşurinţă, contribuind, astfel, la
consolidarea poziţiei noului roman în binomul
creaţie - analiză (doric – ionic, după terminologia lui
Nicolae Manolescu).
După 1970, obosită de imperativele reţetarului
comunist, Lucia Demetrius se întoarce, odată cu
reluarea vechilor teme (bătrâneţea, boala, iubirea) la
arta adevărată. Nuvelele din La ora ceaiului (1970),
Întâlnire cu tinereţea (1977), Fericita călătorie
(1979) sau Plimbare în parcul liniştit (1987), în care
scriitoarea abandonează problemele sociale,

registrul uniform impus de responsabilii culturii, dau
măsura unei sensibilităţi exacerbate, a unei profunde
înţelegeri pentru destine individuale, cu precădere
feminine, a unei adevărate forţe analitice.
Memoriile scriitoarei, apărute în 2005 la Editura
Albatros, cu o prefaţă de Gabriel Dimisianu şi o
evocare a lui Miron Bergmann (cel mai apropiat
prieten al autoarei, atâta vreme cât
i-a fost
încredinţat manuscrisul “cărţii cărţilor”) vin să
confirme un destin cu adevărat rar.
În cele peste cinci sute de pagini memorialistice
sunt evocate atmosfera intelectuală din familia
Demetrius, creşterea scriitoarei în spiritul valorii,
bunei cuviinţe, dar şi al convingerilor umanitaristsocialiste, preocupările ei multiple, trăirea din plin a
mai multor epoci, zguduite de prefaceri capitale:
mişcarea legionară, războiul, regimul comunist.
Evenimente, oameni şi experienţe sufleteşti ajung
adesea suportul ficţiunii. Memoriile oferă multe
asemenea exemple, înlăturând, astfel, orice
suspiciune asupra transparenţei naratoriale, evidentă,
mai ales, în textele necontaminate de ideologia
comunistă. Adică în acele texte în care scriitoarea ţine
seama de sfaturile lui Camil Petrescu: sinceritatea
absolută, transcrierea vieţii personale, autenticitate.
Dincolo de o uşoară dezamăgire a cititorului care
se aşteaptă, de pildă, la mai multe informaţii despre
lumea literară postbelică, despre cenzură, despre
scriitorii marginalizaţi după 1948 ori despre
generaţia şaizecistă, oricare ar fi fost opinia autoarei,
Memoriile Luciei Demetrius consemnează peste o
sută de nume / portrete - unele schiţate, altele mai
ample, luminoase ori umbrite (după împrejurări) şi,
mai ales, de o percepţie mai întotdeauna subiectivă.
Lumea pe care Lucia Demetrius a cunoscut-o este, în
chip firesc, formată din scriitori, din regizori sau
actori alături de care a trăit emoţia scenei în mulţii ani
dedicaţi teatrului, dar şi din rude – cât de
impresionante sunt destinele mătuşilor din partea
mamei! – prieteni, vecini, colegi de şcoală, menajere.
Surprinzător (deşi cu admiraţie reţinută), este
evocat chipul marelui industriaş Malaxa, care
demolează toate învinuirile prefabricate ale
regimului comunist în raport cu figura capitalistului
exploatator, asociat altcândva
cu rapacitatea,
egoismul, trufia. În replică, autoarea – uimită parcă
de „trăsăturile omeneşti” ale patronului - subliniază
firea artistică şi, mai ales, generozitatea lui Malaxa
faţă de muncitorii cărora le acorda constant ajutoare
sociale şi asistenţă medicală gratuită, faţă de artişti
ori faţă de angajaţi.
Dintre toate portretele, se distinge atât prin
generozitatea spaţiului acordat, cât şi prin emoţia
evocării, cel al tatălui-scriitor, „prima făptură de preţ
de pe lumea asta”, devenită, peste timp, o icoană de
la care fiica a moştenit nu doar pasiunea pentru
frumos, cu precădere pentru literatură, ci şi „harul de
a iubi”, de “a iubi mult.”
Capriciile amintirii, mărturisirile când şi când, în
momentele de răgaz, de impas sufletesc sau creator,
fac ca Memoriile Luciei Demetrius să sufere de
discontinuitate. Scriitoarea reuşeşte însă, până în
final, să reconstituie o mare parte din propria
existenţă, reluând unele episoade, corelându-le cu
altele şi străduindu-se, aşa cum notează din primele
rânduri, să excludă „fabulaţia”, să nu literaturizeze
evenimentele în mijlocul cărora a trăit aproape un
secol.
Dincolo de plăcerea lecturii care însoţeşte fiecare
pagină, datorită stilului limpede, narativ–evocator,
ultima carte a Luciei Demetrius reprezintă,
neîndoielnic, un document a două epoci (interbelică
şi postbelică), satisface gustul viu, în creştere, al
cititorului de astăzi pentru genul memorialistic şi,
totodată, confirmă o existenţă bogată, cu umbrele,
dar şi cu luminile ei.
Elena Ruxandra Petre (Iliuţă)
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Opt familii şi opt călugări trăiesc în Hagieni,

Cel mai mic sat din Bărăgan
Arde augustul pe pietre, iar liniştea pustiei e legată de lume
printr-un pod fragil. Satul Hagieni nu-i nici departe, nici aproape
de oraş, e doar izolat. Acolo cu greu ajunge şi poştaşul şi Salvarea,
până şi pâinea are drumul ei lung la Ţăndărei, dacă ai ratat maşina
trimisă de Primărie, dincoace de pod, la şosea.
În Hagieni mai trăiesc, printre case părăsite, vreo opt familii,
iar lângă ele, opt călugări, ca şi cum fiecare ar avea îngerul ei
păzitor în locul ăsta uitat, singurul din Bărăgan care, pe suprafaţa
câtorva sute de metri, amestecă laolaltă deznădejdea singurătăţii
cu speranţa unui Dumnezeu prezent.

Flori din piatră seacă
Podul, ca o semilună, s-a curbat până aproape să atingă apa.
Nu poţi trece cu maşina, te avertizează şi un semn scris cu vopsea
roşie, ca să afli din timp că nu-i sat ca altele.
E o după-amiază toropitoare şi nu se aude un zgomot în jur,
mai că te întrebi dacă au dispărut şi ultimii locuitori ai satului. În
dreapta, lângă o mică livadă de pomi subţirei şi tineri, e o
mănăstire mică, albă şi îngrijită, alături de care stau ruinele vechii
biserici. Aşa e aici. Ziduri căzute, cu ferestre uitate, prin care vezi
încă viaţa. Curtea mănăstirii e mică, sunt flori, un mic clopot e
prins de ramura unui copac, iar locul e înconjurat de câteva solare
cu legume. E şi o oaie legată, să nu facă prăpăd printre verzituri.
De afară se aude o slujbă, mi-e teamă că am sa-i deranjez, intru
şi îmi dau seama că, de fapt, e o slujbă înregistrată, că se aude din
boxe şi de pe un dvd. Nu înţeleg prea bine, nu-i nimeni nici în
chilii, tot bătând la uşi am intrat într-o cameră în care o pereche de
papuci stătea întinsă lângă un pat, o descoperire care m-a făcut
instinctiv să trag uşa la loc, căci nu-i loc de indiscreţii într-o
mănăstire de călugări. Mă gândesc să dau ocol chiliilor şi într-un
final găsesc, la o masă lungă, haine negre şi tricouri colorate,
aliniate la prânz. Tricourile sunt ale câtorva săteni, ce ajută la
reconstruirea vechii biserici, restul sunt hainele austere, negre, ale
călugărilor pe care par să-i fi întrerupt de la prânzul lor aşezat.
Totul are aici o orânduire, cum aş fi crezut altfel?
Şi totuşi, călugărul Modest se învoieşte, cu greu, să-mi
vorbească despre viaţa lor în mănăstire.

18 ani de călugărie
Înainte de a începe să vorbim, mă pune să intru în Biserică şi să
mă închin. Mă simt o păcătoasă ce a intrat pe un teritoriu din altă
lume. Ne întoarcem apoi în curtea liniştită şi îmi povesteşte despre
biserica veche, construită în anul 1882, ajunsă acum o ruină, a
cărei consolidare merge greoi. Din anul 2000, aşezământul cel nou
a devenit ”viaţă de obşte pentru călugări”, iar ei, cândva şi
douăzeci, s-au împuţinat până la opt.
Cu informaţiile despre biserică a fost mai uşor, călugărul
Modest îşi ascunde fragilitatea în date şi istorii. E încă tânăr, are 36
de ani, e din Vaslui şi, pe vremea când trăia în lume, îl chema
Marian. Spune că a simţit această chemare, că şi-a dorit să-L( mă
face atentă să scriu cu ”L” mare, are grijă de Dumnezeu şi în
detalii) cunoască mai bine pe Dumnezeu şi că în lume erau alte
griji, familie, serviciu iar el îşi dorea altceva. Mâinile lui caută
mereu cuvinte, nu ştie dacă nu spune prea multe, dacă se face
înţeles, pentru că mai tot timpul stă singur sau împreună cu cei
câţiva călugări din mănăstire. Îi vine greu să vorbească, pentru că
s-a obişnuit să-şi urmeze calea, ştiută doar de el. Părinţii lui nu au
fost de acord, era încă un copil, şi-ar fi dorit altceva pentru fiul lor,
era greu să accepte că se va retrage într-o mănăstire pentru
totdeauna şi-şi va refuza viaţa pe care alţi tineri de vârsta lui o
aveau. Doar că el hotărâse deja. S-a întâmplat apoi ca părinţii lui să
moară într-un accident, iar pentru el, viaţa îşi trasa firesc calea.
”Nu am venit la mănăstire pentru că am rămas singur, oricum o
făceam, pentru că simţeam asta, dar moartea părinţilor mei a
însemnat hotărârea mea de a mă retrage din lume. În 1996 am
primit chipul îngeresc, aşa se cheamă când te călugăreşti, după doi
ani în care eşti pus la încercare şi afli dacă ai sau nu chemarea spre
acest fel de viaţă, iar la Hagieni am ajuns de la Neamţ, pentru că
era mare nevoie de călugări, foarte mulţi plecaseră... dar haideţi
să mergem de aici, îmi spune dintr-o dată, când eram printre
ruinele vechii biserici, sunt porumbei şi să nu-i deranjăm, sunt şi ei
păsările cerului...”

12

Zâmbesc la mărinimia lui. Îl întreb apoi despre numele primit,
Modest: ”Când devii călugăr, ţi se păstrează iniţiala prenumelui pe
care îl aveai în lume şi se caută un sfânt, născut într-o zi apropiată.
Eu l-am întrebat pe părinte de ce mi-a ales numele Modest...sunt
modest? Iar el mi-a răspuns că nu sunt, dar mi l-a ales ca să
devin...”, zâmbeşte înţelept.

Despre îndoială
Despre zilele lor, departe, aflu că încep în fiecare dimineaţă la
ora 7, cu rugăciuni, apoi că, în funcţie de ziua săptămânii, se citesc
laude şi mulţumiri aduse Domnului, până spre ora 9.30, când
începe micul-dejun. El e unul dintre bucătari, găteşte şi mâncarea
e mai gustoasă aici, spune, pentru că e binecuvântată. La prânzul la
care erau aşezaţi, şi perişoarele şi friptura îşi găsiseră locul pe pat
bun de legume, iar smerit, călugărul se scuză că a mâncat usturoi.
Era ceva atât de firesc şi lumescul lui m-a impresionat, dându-mi
ocazia sa-l întreb dacă nu-i e dor de viaţa noastră, a celor care-şi
caută, încă, chemările.
Călugărul, puţin încurcat, îmi spune: ”Să ştiţi că în primii trei
ani mi-a fost foarte greu, aveam 21 de ani şi când ieşeam în oraş cu
treburi sau mergeam la medic, mă simţeam foarte emoţionat, dacă
e cuvântul potrivit, mă simţeam diferit, dar după o perioadă, a
trecut, mi-am acceptat şi hainele, şi alegerile, şi privirile mai
curioase ale oamenilor”, încearcă o mică destăinuire, apoi revine
la a-mi povesti cum e o zi în mănăstire. După micul-dejun, pe care
şi-l pregătesc cu rândul, lucrează în grădină, cultivă în solare
legume, ca să încerce să nu le lipsească nimic. Şi pâinea tot ei o
coc, el e dintre cei pricepuţi cărora li s-a dat în grijă cuptorul, lucru
de care-i tare mândru. Îngrijesc şi florile, îşi fac, din timp,
rezervele de lemne şi câte altele de care au grijă singuri. În zi, când
nu muncesc cîte ceva, găsesc mereu timp pentru rugăciune, pentru
citit şi pentru meditaţii, până târziu, spre ora 21, când termină
ultima rugăciune a zilei, utrenia.
Printre atâţia sfinţi privindu-i din cărţi şi din icoane, îmi spune
că nu-i o joacă de care să te plictiseşti şi să renunţi, că-i o misiune,
nu o meserie. Îl întreb, atunci, dacă îşi va dedica întreaga viaţă
călugăriei?
Răspunsul lui: ”Eu vreau, dar...trebuie să lupţi, acum sunt
multe de discutat...” Îl ajut spunându-i că bănuiesc că e o luptă,
între a sta la mănăstire şi a te întoarce în lume, că întrebările
existenţiale nu se opresc, că e încă tânăr. Să fi devenit mai înţelept
în cei 18 ani de călugărie?
”Nu, nu cred că am devenit mai înţelept, omul cât trăieşte tot
învaţă şi tot nu le ştie pe toate, mai am multe de învăţat, iubesc
oamenii, da, să ştiţi că ar trebui să fim mai buni unii cu alţii.”
Mă conduce prin livadă, până la drumul prăfuit şi ars de soare,
mai mergem puţin, nu foarte departe de mănăstire cei câţiva săteni
încep să se zărească, prin curţile lor, în care se vede ca prin ciur,
printre gardurile improvizate.
”Podul nostru ar trebui să aibă piloni, altfel vin crengi pe apă,
se înfundă şi, aşa jos cum e, se inundă...Am trecut de atâtea ori cu
barca pe aici”, îmi mărturiseşte. Oamenii din sat sunt puţini, ne
ajutăm unii pe alţii, de câte ori putem, îmi pară rău că nu au o viaţă
mai bună, dar trebuie să trăim şi să îndurăm.” Amestecă viaţa lor
austeră cu problemele Hagieniului, dar preţ doar de câteva minute,
înainte de a se retrage, iar ochii lui mai înţelepţi decât recunoaşte,
îşi iau la revedere.

Părăsit e un cuvânt
”12 pare-mi-se...Nea Gică unu, doi, trei...14 suntem. Uite, nea
Gică, cu caprele...omul ăsta a lucrat la Finanţe, a fost om mare.”,
începe, ivit din spatele unei porţi, Maxim Fedu, un domn de 54 de
ani, ajuns tocmai de la Braşov în pustia Hagieniului. Prima casă
când intri în sat e a lui. Îl cheamă şi pe nea Gică, care, gol până la
brâu, goneşte pe uliţă nişte capre, nu-i dau pace şi îi intră mereu în
curte. Cum rar cineva vine pe la ei, în curând cam toţi sătenii sunt
pe uliţă, cu chef de vorbă. Vine şi un puşti de vreo patru ani, curios
şi vesel, gângurind printre noi, despre cum se joacă el, mai mult
singur.
Mai sunt patru copii în sat, iar drumul lor până la şcoală e greu
şi anevoios. În ultimii trei ani au primit un microbuz să-i ia de la
şosea, dar înainte de asta au făcut neştiuţi, de atâtea ori, drumul
spre Ţăndărei prin noroi, prin zăpadă, prin dimineţi abia crăpate a
ziuă, de iarnă friguroasă.

”Ne-am obişnuit, dar e foarte greu, apa se umflă şi inundă
podul, rămânem izolaţi...oamenii au murit, au plecat...e linişte
aici, dar suntem singuri. Aici a stat tata, îmi arată o casă căzută, mai
am de făcut soba, aici era bucătăria, o magazie...s-au dus toate.”,
mai spune nea Gică.
”Podul ăsta, dacă l-ar repara, ar mai veni lume la mănăstire, ar
fi altfel, dar aşa, vai de capul nostru...” Din uliţă se văd cuşme
înalte de haine întinse la soare, într-o curte, unde o femeie spală ca
după copii mulţi.

”Unde să mai fugim?”
Georgeta Mihu nu are mai mult de 50 de ani. Pune pe marginea
albiei albiturile, iar lângă ea, pe un scaun tras mai aproape,
grămăjoarele de haine colorate. Se îndreaptă de spate şi spune:
”Ne-am obişnuit...Unde să mai fugim, unde să fugi? La
groapă, poate. N-am mai plecat, avem animale, ne mai trimite
domnul primar maşina cu alimente o dată pe săptămână, aici la
pod...dar uite că e greu pentru copiii ăştia. Nouă am, patru au mai
rămas acasă, au 15, 14, 12 şi 10 ani.” O cheamă pe cea mai mică.
Cristina e numele fetiţei, e ruşinoasă şi şoptit îmi spune că a fost
greu să meargă dimineţile de iarnă, până în clasa a 3-a, cînd au
primit microbuz. Acum e în vacanţă iar când se joacă, o face mai
mult singură sau cu vreunul dintre fraţii mai mari, când îşi fac timp
pentru ea.
Lângă micuţă stă fiica cea mare a doamnei Mihu, venită în
concediu. Se plânge de cât de mult se plictiseşte. Locuieşte în
Grecia şi acolo e bine, nu ca în Hagieni, unde nu-s de niciunele.
”Aici nici o îngheţată la ăştia mici nu poţi să cumperi...”, spune
tânăra.
Mama ei completează: ”Suntem puţini în Hagieni, zic că nu ne
aprobă, că Vlădeni, Ţăndărei, sunt prea aproape podurile...şi noi
suntem câţiva, nu se apucă pentru noi...Avem primar bun, ne aduce
maşina cu alimente, dar e podul ăsta şi când ai nevoie să vină
Salvarea, e mare problemă. Acum au închis şi spitalul din
Ţăndărei, până vine maşina de la Slobozia, prin noroi, prin zăpadă,
dă ocol pe pământ, că au şi zis că tare greu se ajunge la noi...ne
ducem pe braţe până la şosea. E nenorocire, vă spun. Iarna ni se
rupe podul, cu barca am trecut trei luni.”, dă din mână a pagubă,
femeia.
Mi-ar mai spune, că nevoile sunt multe şi în urma mea ei rămân
şi tot vorbesc. Eu merg să caut şi pe bătrânul satului dar, până la el,
trec pe lângă case din care au rămas întregi numai tocurile şi
temeliile. Iarba groasă sugrumă ferestre, înăuntrul camerelor
podelele sunt fragile şi putrezite, iar prin colţuri mai sunt încă urme
ale celor care numeau acele locuri, cândva, acasă. Încălţăminte
scâlciată de timp şi ploi, căciuli ţărăneşti roase pe margini, linguri
din vreo bucătărie dispărută, un ţest ruginit care niciodată nu va
mai coace pâine. Timpul pare împietrit în liniştea după-amiezii,
dar el le-a urzit, treptat, pe toate.
Parcă nedorind să vadă, cel mai bătrân locuitor din Hagieni stă
ascuns în casă. E mărunţel, împlineşte 86 de ani, dar încă are chef
de vorbă, mai ales că foarte rar îi calcă cineva pragul.
”Ia, să stau la umbră, aci, că prea e cald...în casă e mai bine, e
răcoare...Taică, Hagieniul era sat întreg, cu oameni cinstiţi, au
plecat fiecare, care cum au văzut...gârla asta ne împiedică, vedeţi,
şi acum...oamenii, cum şi-au chibzuit banul, au strâns, care cum a
avut şi au plecat. Alţii săracii, au murit, iete, am avut aici prieteni,
la casele astea de lângă mine, vecini, toţi au murit, săracii...cine să
mai vină, în locul lor aici? Eu am rămas, că sunt bătrân, unde să mă
mai duc? Stau cu fata asta a mea, şi am o nepoată, a luat-o mamă-sa
de la şcoală, că nu putea s-o ţie în Ţăndărei, şi mi-a părut rău...e
greu, şi câţi om mai fi rămas...e pe ducă. A fost sat întărit, de toată
bogăţia, nu era Hagieniul aşa...”, încheie moş Florea Coman,
întristat, iar ochii lui caută în pământ ceva ştiut numai de el.
(www.curierulialomitean.ro)
Mădălina FURIŞ

SUVERANITATEA AGONICĂ

VICTOR NICOLAE
La presiunile presei şi ale societăţii civile,
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri a postat săptămâna trecută pe site-ul său nişte
aşa-zise acte constitutive şi adiţionale privind RMGC
– ”Rosia Montana Gold Corporation S.A.”. Ne
îndoim de autenticitatea acestor înscrisuri neglijente.
Mai putem crede şi că instituţiile noastre s-au
deprofesionalizat până-ntr-atât încât acceptă orice fel
de încropiri contractuale. Cum analiza amănunţită a
acestei documentaţii incerte nu poate ocoli unele
tehnicităţi plictisitoare, încerc a radiografia succint
doar câteva detalii. Mi s-a spus de atâtea ori că
România e o ţară săracă. Săracă?! Nimic mai fals.
Pentru că nu-i deloc săracă, lipită pământului!
România reală însă este mistificată, extorcată,
parazitată, depopulată, modificată genetic, scoasă la
mezat în pagubă, ceea ce-i cu totul şi cu totul altceva.
Nici Africa nu-i săracă, dar, în umbra acestei
mistificări, întregul continent african a fost spoliat de
resurse la modul cel mai barbar, sub strategii
coordonate impecabil de predatori calificaţi la scară
globală. Nici America Latină nu-i săracă. La noi,
imaginile cu români doborâţi de mizerie pe un munte
de aur sunt edificatoare, mai ales în decorurile de la
Roşia Montană. Încă de acum 4 ani, am scris pe larg
despre dezastrul ecologic aflat şi atunci în plină
desfăşurare... vezi link-ul la editorialul meu ”Aurul,
cianura şi proştii”, publicat în NY Magazin nr.537 din
29 August 2007:
http://www.nymagazin.com/pdf/nr537_Opinii_Victor_Nicolae.pdf

”SUCCESURILE” CATASTROFALE
Printre altele, pentru deruta controlată a
neavizatului, sub semnul desecretizării, Ministerul
Economiei postează pe site şi două Acte Constitutive
ale RMGC 2011, adică S.C. Rosia Mantana Gold
Corporation S.A. Relativ recente, un document este
datat 17.05.2011, iar celălalt, din 22.07.2011.A se
vedea:
http://www.minind.ro/resurse_minerale/RMGC/Act_constitutiv_RMGC_201
1_2.pdf

Amândouă actele constitutive sunt semnate
indescifrabil de Camelia Mihaela Tudorancea, fără
indicarea calităţii legale a acesteia. Lipsesc toate
semnăturile acţionarilor. Şi ce e şi mai grav: lipseşte
chiar Statul Român, reprezentat printr-un proxy: o
obscură firmă numită Minvest, cu sediul prin Deva,
ale cărei legături cu Statul Român şi cu interesele lui
sunt total incerte, în pofida pompoasei denumiri de
Companie Naţională. Nici nu mai contează calitatea
ei, pentru că din start Art.1.1 stabileşte că, atenţie:
controlul societăţii e conferit acţionarului care deţine
minimum 51% din acţiunile firmei. Deci,
reprezentantul Statului Român e automat exclus. În
fond, ne aşteptăm la orice din partea unor autorităţi
incompetente, ce dau astfel Aurul Ţării pe mâna unor
aşa-zişi reprezentanţi de corporaţii străine, având ca
singură identitate o adresă de e-mail.
VULNERABILITĂŢI LIBERCONSIMŢITE
Mai departe, Art. 6.2 din Actul Constitutiv al S.C.
Gold Corporation Rosia Montana S.A. stabileşte şi că
hotărârile se pot lua cu majoritate simplă sau prin
votul a 75% din acţionari. Adică partea română, ce
pare a dispune de doar 19,3142% nu va avea nici un
cuvânt de spus. Aurul, munţii şi calitatea vieţii noastre
nu mai valorează aproape nimic, doar, respectiv,
118.333.749.82 lei, însemnând contravaloarea
capitalului social al acţionarului român, vărsat în
numerar şi în natură. În caz de dizolvare/faliment,
contractul de societate e foarte specific în privinţa
asigurării dreptului suveran al creditorilor de a-şi

recupera creanţele. Oare de ce-o fi insistând Gold
Corporation să protejeze nişte potenţiali, sper, încă
inexistenţi creditori ai firmei, care sunt oricum bine
protejaţi de toată legislaţia internaţională şi naţională
în vigoare? Să fie oare tocmai acesta scopul înfiinţării
acestei societăţi pe acţiuni? Foarte posibil, pentru că la
Alin.9.9 aflăm că oricare acţionar e liber să constituie
garanţii asupra acţiunilor sale. Adică să folosească
activele societăţii drept garanţii pentru obţinerea de
împrumuturi şi să transfere aceste acţiuni unor terţe
părţi. Gabriel Resources are drept de preempţiune
principal (art.10.4) la vânzarea de acţiuni, în timp ce
aşa-zisul reprezentant al Statului Român, Minvest, nu
are aceleaşi drepturi. Se dă deci mână liberă oricăror
aventurieri, să dispună după bunul lor plac şi să
amaneteze bogăţiile subsolului românesc. Deşteaptăte, române!
VIITOR DE AUR ŢARA NOASTRĂ N-ARE
Actul Constitutiv mai stipulează că societatea va
comercializa produsele sale pe piaţa internă şi la
export, asigurandu-şi dreptul de a vinde aceste
produse ANTICIPAT, în vederea finanţării
operaţiunilor sale. Aşadar, aurul poate fi vândut în
avans, fapt ce presupune o pierdere asumată, având în
vedere creşterea parabolică a preţului aurului şi
şansele minime de îmbunătăţire a situaţiei
economico-financiare mondiale în următorii 5-10 ani.
Statul nu îşi va încasa dividendele, atâta vreme cât
Minvest Deva, acţionarul român din ce în ce mai
minoritar, va avea datorii tot mai mari faţă de
partenerul străin - Gabriel Resources, stabilite chiar
prin actul constitutiv sau contractul de societate.
Astfel, acţionarul străin foloseşte tehnica majorărilor
de capital succesive şi alte inginerii financiare ca să se
asigure că partea română va fi mereu şi mereu
diminuată. Minimalizată. România nu va vedea nici
un ban. De ce? Art. 7.5 prevede că oricând se poate
face o nouă majorare de capital prin votul a ¾ din
acţionari. Partea română se vede din nou exclusă.
Cum cota de capital deţinută de ea (de partea română)
nu poate fi redusă ca urmare a majorării de capital la
care aceasta nu subscrie (art 7.7), Minvest va fi mereu
datoare celorlalţi acţionari, pentru că acest capital
social nu poate fi majorat şi acţiunile nu pot fi emise
dacă (art. 7.8): capitalul subscris nu a fost vărsat în
totalitate. Smart work-out, cum s-ar exprima dl.
Patapievici, ideologul-şef al regimului falimentar încă
în exerciţiu. În schimb, partea română răspunde (art.
5.7) pentru eventualele pagube produse mediului ca
rezultat al activităţii desfăşurate. Şi cianurizaţi, şi cu
banii luaţi. Din actul constitutiv mai reiese că
majorările succesive ale capitalului social al societăţii
pe acţiuni – deci, diluarea implicită a participării
române - s-au efectuat cu precădere în 2004 şi în 2009,
ani de alegeri prezidenţiale, câştigate de Traian
Băsescu. Relevant, nu?
SOLUŢIA FINALĂ PENTRU POPORUL
ROMÂN
Alianţa pentru o Românie Curată a publicat o
analiză amănunţită despre Afacerea Roşia Montană,
ajungând la concluzia că statul român a fost "păcălit"
în acest proiect minier. Documentele analizate de
Alianţă demonstrează că statul român nici nu a fost
interesat să participe la acest proiect, lăsând Minvest
Deva să se descurce singură. Nu s-a descurcat. Dacă în
momentul înfiinţării Rosia Montana Gold
Corporation S.A., acţionarul străin - firma Gabriel
Resources avea 65% din acţiuni, în final ea va ajunge
să deţină peste 80%. Prin majorări de capital. Cu doar
170.000 de dolari, preţul unui apartament în
Bucureşti, Gabriel Resources a câştigat diferenţa de
15% - cota semnificativă a afacerii evaluate la 15
miliarde de dolari! România are în zonă rezerve de aur
de cel puţin 700 tone şi 2.000 tone de argint, potrivit
datelor publicate de companiile din sector şi declarate
de preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse
Minerale, Alexandru Pătruţi, la conferinţa Focus
Energetic. Cu toate acestea, în 2009, Minvest Deva nu
a avut bani să participe la mărirea capitalului social,
dar "a fost ajutată" de Gabriel Resources, astfel încât

Gabriel-ul poate să înhaţe şi restul de 19% din
acţiunile regiei. Iar statul român riscă să rămână acum
doar cu redevenţa transparentă de numai 4%. Situaţia
de la Minvest este disperată. În 2010 a avut pierderi de
2 milioane lei, mai are doar 138 de angajaţi, este
datoare 115 milioane lei la Gabriel Resources, în timp
ce la conducerea sa nu se află un specialist în mine sau
în economie, ci un notar, Ladislau Farcas, până în
2010 consilier local PDL la Hunedoara.
AGENŢII DE INFLUENŢĂ
E simplu de dedus de ce Preşedintele Băsescu a fost
şi se arată şi mai îndârjit în susţinerea furibundă a
proiectului extragerii aurului prin criminala metodă a
cianurilor, sfidând reglementările internaţionale.
"Aproximativ două treimi din valoarea investiţiei,
adică echivalentul a 700 de milioane de dolari, vor fi
împrumutaţi de la un consorţiu internaţional de
bănci condus de Royal Bank of Canada", a declarat
unul dintre directorii Rosia Montana Gold
Corporation S.A., Cecilia Szentesy, conform
Mediafax. Până acum, cei de la RMGC susţineau că,
financiar, nu au nici o problemă cu investiţiile din
Apuseni. Ministerul Economiei este de acord cu
exploatarea zăcămintelor de la Roşia Montană dacă
proiectul obţine autorizaţiile de mediu, a spus
secretarul de stat în ME, Claudiu Stafie, la conferinţa
Focus Energetic. Nu mai contează că cianura este
interzisă în mineritul din toate ţările civilizate, nici că
dezastrele ecologice şi consecinţele lor, produse în
România (vezi New York Magazin Nr. 537) prin
deversare de cianuri, amoniac şi metale grele, n-au
fost încă remediate. România a plătit sute de milioane
de dolari ca despăgubiri. Vinovaţii n-au fost judecaţi.
Miniştrii nu şi-au dat demisiile. Iar românii continuă
să moară pe capete din cauza neglijenţei crase, a
politicilor criminale ale conducătorilor corupţi şi
funcţionarilor incompetenţi.
TRĂDAREA INTERESULUI NAŢIONAL
Aurul e al ţării. Este tezaurul ei natural, cel mai
mare din Europa. Dar statul nu-i acţionar majoritar
într-o întreprindere de o asemenea anvergură.
Corupţia, ticăloşia şi trădarea sfruntată nu mai cunosc
limite. Sunt singurele performanţe reale. De ce nu e în
stare însuşi Statul român să-şi exploateze resursele
naţionale? De ce trebuiau cedate drepturile şi licenţele
de concesiune şi exploatare a bogăţiilor naturale ale
României unor obscure firme străine, cu acţionari
identificaţi prin adrese de e-mail sau domiciliaţi prin
insule liliputane din paradisuri fiscale? Ăştia n-au
experienţă în domeniu. Nici nu dispun de resursele
financiare necesare pentru o exploatare de asemenea
calibru. De ce e România deliberat condusă în colaps
economic şi faliment secretizat? De ce?! Stefan
Wagstyl de la Financial Times din 9 septembrie 2011
spune că “România e atât de fragilă încât a acceptat
prudent un nou împrumut FMI în programul standby”. Ce se întâmplă acum? Nimic altceva decât o
repetare plină de ”succesuri” garantate a
experimentului african. Sau a celui Latino-American.
Şi la noi, şeful statului îşi depăşeşte atribuţiile,
susţinând turbat exploatarea auriferă de către firme
străine, acceptând să cedeze avuţie şi, implicit,
suveranitate naţională, la fel cum face cu Moldova, cu
tezaurul naţional, cu Delta Dunării, cu fosta flotă a
României, cu apele minerale, cu petrolul, gazele
naturale, bauxita, oţelul, marmura, cheresteaua şi cu
aproape tot ce ne-a mai rămas. Pentru că toate
contractele şi documentaţia aferentă acestor afaceri
nebuloase sunt secretizate, că aşa-i în cleptocraţie, e
greu, dacă nu imposibil, de ajuns la ADEVĂRUL cu
care administraţia ne goleşte nu doar vistieria, ci şi
măruntaiele munţilor. Cu munţi cu tot! Datoriile
externe, ce nu mai pot fi plătite, ne vor da ultima
lovitură. Incompetenţa, hoţia patologică şi minciunile
ordinare au produs catastrofa, distrugându-ne fiinţa
naţională cu găleata de plastic electoral. De cât timp
mai dispunem până când interesele străine, ce ne
împrumută acum bani contra resurse, vor închide
robinetul, aruncându-ne în insolvenţă, la groapa
comună a datornicilor?
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ORGANIZAREA
„NORUL” SCRIITORULUI TITI DAMIAN
BISERICEASCĂ
- ROMANUL UNOR CAUZE DEMNE A CADRILATERULUI

Norul, cea mai recentă carte a scriitorului Titi Damian,
roman apărut la editura Edithgraph, Buzău, (2009), 388
pag., după precedentele Fagul şi Umbra, încheie o trilogie
dedicată unei lumi rurale din zonele deluroase şi montane
ale meleagurilor buzoiene încărcate de o istorie străveche,
o istorie semnificativă pentru originile îndepărtate ale
constituirii românilor ca popor, cu entitate etnică distinctă
în spaţiul european. Cartea de faţă cuprinde file de istorie
socială, de viaţă diurnă ale unor oameni trăitori pe
pământurile natale în anul 1989, îndeosebi în lunile care
au premers înlăturarea violentă a regimului totalitar
comunist şi a conducătorului acestuia, al cărui cult
exacerbat impus de sistem românilor sufoca şi exaspera un
popor ajuns într-o situaţie disperată materială dar şi
morală. Scriitorul abordează cu gravitate teme majore ale
existenţei umane a cărei condiţie de viaţă şi gândire a fost
puternic viciată şi distorsionată de sistemul abuziv şi
intolerant al colectivismului neperformant economic. De
la o astfel de schimbare, nu numai metaforic dar şi în plan
real, scriitorul surprinde şi tratează fenomenul în
esenţialitatea sa.
De aici lumea umană dar şi vegetală se confruntă cu o
amarnică singurătate. Singurătatea câinelui, singurătatea
Fagului, dar şi singurătatea omului, a ţăranului, a
individului în general. Şi, prin extensie, satul este singur.
O astfel de situaţie îi determina pe mulţi să-şi abandoneze
locurile natale, să plece spre aşezări urbane.
Copiii Mândruţilor, ca şi nepoţii familiilor vârstnicilor
din sat trăiesc în mediul urban într-o altă lume, sunt supuşi
altor reguli şi norme de comportament şi de adaptare, dar
într-o asemenea nouă ipostază apare şi fenomenul de
alienare psihică. Pentru cei rămaşi la rosturile lor din
mediul rural sentimentul inutilităţii prestării unei activităţi
care nu le aduce satisfacţii materiale dar şi morale ei îl
exprimă succint dar şi relevant : „muncă multă şi în
zadar”. Elanul creativ al gospodarului liber a fost brutal
înlocuit şi anulat de o muncă în colectiv care nu generează
emulaţia individuală şi înăbuşă vrednicia productivă şi
creatoare. Aşadar se distinge în acest perimetru de viaţă
rurală o coordonată dureroasă a existenţei acestor ţărani
care devin, ca şi întreaga populaţie a ţării, victime ale unui
dezastru economic greu de imaginat şi, în plus, debitori
împovăraţi, pentru a achita o datorie externă sufocantă.
Lumea satului românesc - dar nu numai ea - descrisă de
autorul Norului, este oripilată de un asemenea subiect
trâmbiţat demagogic la anostele şi inutilele ore de
învăţământ politic. În contrast vădit cu chemările adresate
de regim oamenilor, de a face sacrificii pentru ţară, ţăranii
sunt prejudiciaţi de legitimele lor drepturi pecuniare şi
cuvenitele produse alimentare, ceea ce le lasă un inevitabil
gust amar resimţit dureros şi nedrept, generând o frustrare
generală. Mărturisirile lui Ion Mândruţă către nepoţii săi
dezvăluie o tragedie umană de proporţii incomensurabile:
„Am ajuns slugi pe pământurile noastre”, iar cei mici care
nu înţeleg încă prea bine un asemenea adevăr vor medita
asupra semnificaţiei lui şi-l vor recepta aşa cum se cuvine.
Domnul Titi Damian a reuşit să contureze în persoana lui
Ion Mândruţă un personaj emblematic pentru lumea
satului românesc din anii colectivizării forţate. Eroul cărţii
întruchipează revolta ţăranului român îngenuncheat şi
umilit de către regimul comunist care i-a impus cote
împovărătoare, l-a obligat să intre în gospodăria agricolă
colectivă unde l-a silit să semneze contracte onerose şi
arbitrare. Dar toate aceste poveri şi silnicii nu i-au putut
împovăra, sechestra sufletul: aceasta este o a doua temă
majoră a cărţii sale. Autorul revine la personaje întâlnite şi
în celelalte romane, readucând în atenţia cititorilor fauna
pestriţă a activiştilor de partid, şapcaliii inculţi, abuzivi şi
agresivi atât cu vorba cât şi cu fapta. Astfel de oameni
ocupă funcţii mai mari sau mai mici şi alcătuiesc un
segment distinct, artificial, în structura societăţii. De aceea
lumea îi respinge, aşa cum corpul sănătos nu acceptă
intruziunea unui corp străin sortit să fie eliminat datorită
periculozităţii sale infecţioase. Oameni de bun simţ,
ţăranii nu îi consideră pe şapcalii decât nişte străini care nu
au nimic de împărţit cu ei. Şapcaliii sunt desemnaţi de
săteni cu forma prenumelui demonstrativ care indică un
dispreţ fără echivoc: ăştia, ăia. Şapcaliii fac parte dintr-o
altă lume, nu au nimic în comun cu ţăranii, sunt obiectul
oprobriului şi al dispreţului celor mulţi. Banalul obiect
vestimentar, şapca, purtat la un moment dat de Florin
Mândruţă îi provoacă tatălui său Ion o reacţie furibundă,
întrucât acesta asocia acoperământului capului cu
purtătorii lui din structurile aparatului de partid şi de stat
comunist. În partea finală a cărţii se impune o scenă
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memorabilă cu valoare antologică prin naturaleţea ei, dar
şi naturalistă în acelaşi timp: o sănătoasă uşurare
fiziologică a unui grup de ţărani spre şi peste veşmintele
mai multor şapcalii capătă un sens aparte. Nu este numai o
batjocorire firească, umană, dar şi o răzbunare morală
împotriva celor care i-au jignit şi umilit pe ţărani nu de
puţine ori în fel şi chip, nemeritat, ani de-a rândul.
Tema învăţământului românesc în ultimii ani ai
regimului dictatorial reprezintă în optica scriitorului un
domeniu de referinţă în care activitatea instructiveducativă basculează între conservatorism şi modernitate,
eficienţă şi inovare. Lumea dascălilor se revelă cititorului
cu luminile şi umbrele ei ca şi în alte domenii în care
intelectualitatea se confrunta cu un pat al lui Procust.
Corpul didactic, dar nu numai el, este copleşit, sufocat de
un torent de citate, indicaţii din cuvântările „tovarăşului” ,
ale documentelor de partid şi de stat, exprimate într-o
limbă de lemn, osificată şi obositoare, şi ca fond dar şi ca
formă. O notă aparte, care dă culoare unui peisaj tern oferit
de o şcoală ideologizată la maximum este oferită de
inteligenţa elevului Daniel Tudor, inspiratul autor al unui
eseu cu certe virtuţi de fond şi formă literară în cuprinsul
căruia politicienii de ieri, ca şi cei de astăzi, sunt descrişi şi
comentaţi prin prisma judecăţilor şi analizelor de gen ale
lui Mihai Eminescu. Autorul Norului, el însuşi un valoros
cadru didactic, profesor de Limba şi literatura română la
Colegiul Naţional „Grigore Moisil” din Urziceni, judeţul
Ialomiţa, îşi înzestrează personajul de la catedră cu
atribute novatoare. Profesorul Florin Mândruţă se
manifestă ca promotorul unui învăţământ formativ,
eliberat de o supraîncărcare excesivă a elevilor, cu un
balast inutil de cunoştinţe, neproductiv. Unei asemenea
mentalităţi şi atitudini constructive, pozitive, Florin
Mândruţă devine ţinta unor invidii nefondate din partea
unor colegi de breaslă, oameni puţin convinşi sau deloc în
privinţa necesităţii modernizării şcolii româneşti.
Prozatorul reia în mod benefic pentru susţinerea ţesăturii
epice a cărţi un laitmotiv prezent şi în celelalte două
romane amintite. Fagul este şi aici acelaşi suport trainic,
solid al oamenilor de pe meleagurile muscelene ale
Buzăului. Slujba oficiată de preot în ajunul marii sărbători
a Naşterii Domnului capătă, paradoxal, atributele Învierii
Mântuitorului, semnificaţia Învierii sufletelor enoriaşilor
care nu şi-au pierdut credinţa în Dumnezeu rezistând
cruntei opresiuni exercitate asupra lor de către regimul
totalitar comunist. Motivul Norului, cel care dă titlul
romanului are o semnificaţie simbolică, privită din diferite
unghiuri şi oglindită pe diferite planuri. Norul, în sens
metaforic, îndeplineşte rolul unui arhanghel care răzbună
suferinţele oamenilor oropsiţi şi copleşiţi de un pârjol
(totalitarismul comunist) suportat cu stoicism decenii de-a
rândul. În alte registre ale naraţiunii, norii ameţesc, îmbată
pe privitorii lor sau vor genera ploi ce vor scoate la
suprafaţă toată murdăria, o aluzie evidentă la eliminarea
mizeriei materiale şi morale a regimului comunist. Sau
prezenţa unor nori pe cer chezăşuieşte speranţa oamenilor
în mai bine, ori puţinătatea norilor este generatoare de
secetă şi contrastează cu ploaia de vorbe seci, amăgitoare,
aidoma unor nori - mase de vapori aflate în suspensie în
atmosferă.
Stilul scriitorului Titi Damian se distinge printr-o
evidentă plasticitate şi eleganţă. Are un simţ al detaliului
ieşit din comun, ceea ce-l apropie de marele Sadoveanu.
Sunt foarte multe astfel de pasaje pline de culoare care îl
încântă pe cititorul avid de virtuţile estetice ale unei
literaturi proaspete, contemporane. Peisaje de culoare
sugestive şi exemplificatoare reţin atenţia: „fagii înalţi şi
subţiri sprijină cerul; soarele se sprijinea obosit pe
vârfurile fagilor celor mai înalţi ai pădurii; salcâmii rari
abia se ghiceau prin noaptea de smoală,” etc. Scene ca
acelea ale jocului Brâului de către bătrânii satului şi
Concereala femeilor, un obicei inedit după nuntă, sunt
unice în literatura română.
Şi în Norul domnul Titi Damian oferă un exemplu
concludent încărcat de substanţă despre o temă puţin
abordată: calvarul ţăranului român în socialism. Afirmaţia
cu care scriitorul îşi motivează demersul său literar:
„Uitarea înseamnă moartea memoriei” se regăseşte în
Norul, deoarece romanul, pe lângă valoarea sa artistică,
este şi o carte – document reconstituind un timp istoric
apus pentru totdeauna. Credem că Norul este un roman
reprezentativ pentru un scriitor a cărui maturitate
creatoare se aliniază celor mai înzestrate condeie ale
literaturii noastre contemporane.
Mircea DUMITRIU

(1913-1940) (III)
(urmare din numărul trecut)

Pr.Constantin Mihăilescu, student, numit la 15
decembrie 1939, la parohia Dragoş-Vodă; Pr.Vasile
Chiru, absolvent al Seminarului, numit la 15 decembrie
1939, la parohia Chioipeler;
Pr.Ioan Chivu, student, numit la 15 decembrie 1939,
la parohia Başbunar; Pr.Ştefan Dima, licenţiat în
teologie, numit la 15 decembrie 1939, la parohia
Balagea; Pr.Sandu Sârbu, student, numit la 1 ianuarie
1940, la parohia Stânca; Pr.Marin Alexandrescu, licenţiat
în teologie, numit la 1 martie 1940, la parohia Ghiaur
Suiuciuc II; Pr.Ioan Apostol, student, numit la 1 martie
1940, la parohia Alfatar II34.Preoţii îşi îndeplineau
sarcinile misionare bine, iar sancţiunile date au fost rare,
în anul 1939, spre exemplu, fiind consemnat un singur
transfer disciplinar. Pe de altă parte, ca şi în cazul
Basarabiei, Cadrilaterul a constituit o parte de ţară vizată
cu predilecţie pentru transferuri disciplinare; aşa a fost
cazul celor trei preoţi din judeţul Ialomiţa, transferaţi în
iulie şi august 1939, în parohii din cele două judeţe ale
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Cadrilaterului .
Un capitol aparte l-a constituit, până în vara anului
1940, constituirea sau modificarea unor parohii. Din cele
opt parohii extrabugetare înfiinţate în Episcopia
Constanţa în 1939-1940, şase erau în cuprinsul
Cadrilaterului, anume:
-Parohia Stânca (jud.Caliacra), formată din satele
Stânca şi Calâcichioi, prin dezlipirea de la parohia
Sarimeşe (Unirea); se justifica înfiinţarea acestei parohii,
,,întrucât în această comună s-a pripăşit renegatul
Arhimandrit Teodosie Bonteanu, trecut de la uniţi, care
tulbură spiritele ortodoxe, făcând propagandă pentru
catolicism”.
-Parohia Dragoş-Vodă (jud.Caliacra), prin dezlipirea
de la parohia Mansârova.
-Parohia Balagea (jud.Caliacra), prin dezlipirea de la
parohia Cuiungiuc.
-Parohia Chioipeler (jud.Caliacra), prin dezlipirea de
la parohia Ghelengic.
-Parohia Başbunar (jud.Caliacra), prin dezlipirea de
la parohia Gen.Stan Poetaş.
-Parohia Alfatar II (jud.Durostor), prin dezlipirea de
la parohia Alfatar.
De asemenea, din şapte modificări de parohii,
efectuate la sfârşitul lunii martie 1940, cinci erau din
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jud.Durostor .
În anul 1940, nori negri se abătuseră asupra Europei,
dreptul forţei şi tăvălugul războiului afectând stat după
stat. Odată cu prăbuşirea Franţei, sistemul Versailles,
fundament al aşezării europene după primul război
mondial, a încetat să mai existe, iar România Mare a fost
şi ea expusă pretenţiilor revizioniste ale vecinilor săi. La
presiunile Berlinului, autorităţile române au fost nevoite
să înceapă tratative cu partea bulgară, în problema
Cadrilaterului, revendicat de Sofia. Conferinţa românobulgară, desfăşurată în paralel cu tratativele românomaghiare de la Turnu-Severin şi după ce, sub
ameninţarea forţei, România cedase Uniunii Sovietice
Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei, a început
la 19 august 1940, în Craiova şi a durat peste două
săptămâni. Rolul acesteia a fost însă doar de a stabilii
anumite detalii tehnice, Berlinul insistând asupra
acceptării revendicărilor bulgare, ceea ce partea română
a şi îndeplinit, sub considerentul de a avea linişte măcar
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la sud .La 7 septembrie 1940, când deja România Mare
încetase să mai existe, reprezentanţii României şi cei ai
Bulgariei au semnat tratatul de la Craiova, prin care
primul stat ceda Cadrilaterul, către cel de-al doilea.
Pentru a evita alte revendicări, s-a procedat la schimbul
de populaţii; art.III stabilea ,,schimbul obligatoriu dintre
supuşii români de origine bulgară din judeţele Tulcea şi
Constanţa (acesta din urmă în delimitarea dinainte de 14
iunie 1925) şi supuşii români de origine română din
judeţele Durostor şi Caliacra”38.Firesc, acest schimb de
populaţie a determinat şi refugierea tuturor preoţilor
români, împreună cu acei compatrioţi ai lor pe care îi
păstoriseră; lăsând în urmă satele lor din Durostor şi
Caliacra, luau calea pribegiei, către Constanţa, Tulcea
sau Ialomiţa. Toate bunurile bisericeşti imobile,
respectiv zecile de biserici şi pământurile acordate prin
reforma agrară din anul 1921, rămâneau sub noua
autoritate statală, mărturie a bunei organizări misionare
şi a progresului pe care Cadrilaterul îl cunoscuse, şi sub
aspect bisericesc, sub administraţia românească.
Prof. Dr. ŞTEFAN GRIGORESCU

DE PE URMA ARTEI…

NIVELUL SEMNIFICAŢIILOR
ÎN PROZA LUI VALENTIN ŞERBU
Povestea despre un “impostor”, cum a fost înscris
personajul cu numele “domnul Costea” într-o categorie
desprinsă din lumea-puzzle a primelor decenii de după cel
de-al doilea război mondial, conţine o serie amplă de nuclee
de semnificaţie decelată din chiar inerţia de date a unei
existenţe ce pare să se desfăşoare nestingherită. Între
cadrele ei trasate dramatic ca pentru a izola o atmosferă
contagioasă, încep să încolţească semnalele unei opoziţii
apăsătoare care se cere examinată: nararea este realizată de
o voce auctorială provincială sau de vocea unui autor de
provincie, bun cunoscator al acestui mod de viaţă?
Pătrunzând mai adânc în substanţa operei, este creată
imaginea literaturii provinciale ca făcând parte din celelalte
arte cu manifestare provincială sau doar o ipostază realistă
conţinută în literatura autentică despre provincie a unui
scriitor mare din provincie?
Scenariul epic se construieşte scurt într-o expoziţie cu
tapiserii, unde criticul de artă, domnul Pandoc, vorbeşte cu
eleganţă şi stil despre dificultăţile acelor creaţii ce presupun
cunoaşterea concomitentă a mai multor meşteşuguri
migăloase precum brodatul, croşetatul, torsul, ţesutul la
război sau la gherghef, în timp ce autorul lucrărilor percepe
aceste aprecieri drept insulte fără să-şi poată manifesta în
public indignarea. Din nevoia de confimare a valorii, cere
părerea unui apropiat, sculptorul Cristian, care, într-un
acces de superioritate, respinge autoritatea oricărei arte în
faţa sculpturii, pe care o consideră magistrală. Personajulcheie, domnul Costea, nimerindu-se în sală, gaseşte un mod
inteligent de a face rost de bani şi, prin şantaj pe terenul
culturii, obţine de la fiecare suma cerşita, de “10 lei”.
„– Dă-mi zece lei. (…)
– Şi de ce, mă rog, să vă acord suma de bani?
– Fiindcă te-am ascultat, am avut această răbdare, am
depus nişte sforţări supraomeneşti spre a mă împiedica să
nu urlu la un moment dat. Sensibilitatea mea a avut de
suferit. Mi-ai împuiat capul, m-ai silit să rămân imobilizat
într-o poziţie incomodă, m-ai supus unor torturi
insuportabile. Oratorii trebuie să plătească publicul care
le acordă atenţie.
– Asta-i culmea obrăzniciei. Dacă nu părăseşti imediat
localul, chem portarul să te alunge.
– Şi nu numai pe mine m-ai chinuit, începu să strige
domnul Costea, ci şi pe toţi care te-au ascultat. Dacă ai fi
om de înţeles, ne-ai da fiecăruia câte zece lei. Dumneata
mi-ai micşorat durata vieţii, mi-ai consumat nervii. Voi
muri, în urma acestei audiţii, ca să zic aşa, mai devreme cu
două ceasuri. Eşti, care va să zică, un asasin, iar eu un om
care şi-a vândut o părticică din sine.
Întrucât începuseră să se adune curioşi, dorind să pună
capăt acestei scene compromiţătoare, domnul Pandoc
scoase bancnota de zece lei şi i-o înmână scandalagiului.”
Aceeaşi atitudine întâmpină şi din partea autorului
tapiseriilor:
„– Dă-mi zece lei, îi ceru el încercând să fie mai
neînduplecat decât data trecută.
Domnul Bunda întoarse spre el o faţă mirată şi
contrariată totodată.
– Nu găsesc necesar, continuă solicitatorul, să explic pe
ce se întemeiază cererea mea. Voi pomeni doar că, aflândumă aici, în expoziţia aceasta, m-am otrăvit îndeajuns. Dacă
dumneata eşti autorul acestei zdrenţe pestriţe atârnate de
ziduri, atunci în numele omeniei, al înţelegerii între
oameni, al dragostei ce ne-o datorăm ca urmare a faptului
că respirăm atmosfera aceleiaşi epoci, îmi vei răsplăti
eforturile. Nu-i drept să chinui pe cineva de pomană.(…)
Domnul Bunda fu nevoit să-şi spună că un scandal i-ar
fi adus grave neplăceri şi se descotorosi de nebun,
strecurându-i în palmă o bancnotă.”
Încercările nu se opresc decât după întâlnirea cu
sculptorul, în faţa căruia subliniază imperfecţiunea artei
sale după o teorie obscură, enunţată însă cu precizia unui
expert:
„– Dacă nu-mi acordaţi această sumă de bani, declar
tuturor oamenilor prezenţi aici că aţi săvârşit o imensă
greşeală cu ţeava aceea.
– Vrei să mă şantajezi?
– Deloc, domnule, am nevoie de bani, şi pentru
obţinerea lor pot folosi chiar violenţa.
– Atunci ne vom bate!
– Totuşi, gândiţi-vă, cinci lei poate…
– Cinci lei? Mda, mi-ai fost la urma urmei, de un real
folos criticând judicios una dintre cele mai importante
creaţii ale mele. Trebuie să te răsplătesc. Ţine!”
Firul epic se încheie la fel de spontan cum a început,

prin retragerea “impostorului”, rămas încă marcat de
incidentul provocat.
Scrierea captează atenţia pe mai multe direcţii. Se spune
despre un titlu că este bine stabilit dacă se rătăceşte,
pierzându-i-se urma de tot până la finalul lecturii. Inclusă în
volumul “Provinciale”, unde toate scrierile sunt
consemnate prin cifre romane ca într-un inventar menit să
înregistreze şi să ordoneze riguros toate aspectele unui
fenomen, naraţiunea aleasă deschide această serie, purtând,
între paranteze subtitlul de identificare „De pe urma artei”.
O astfel de sintagmă provoacă de la început suspiciuni cu
privire la atitudinea serioasă a scriitorului, întrucât
orizontul de aşteptare care se deschide înaintea parcurgerii
rândurilor ridică dileme îndreptăţite cu privire la finalitatea
materială a artelor. În plus, însuşi registrul lingvistic
actualizat prin structura locutionala “de pe urma”, înscrisă
între locuţiunile prepoziţionale care cer cazul genitiv,
presupune ieşirea din spaţiul metafizic al artelor,
încărcătura ei semantică, oricât de abstractă, vizând
obţinerea unui bun concret, semnificaţie incompatibilă cu
natura artei. Pe de altă parte, după încheierea lecturii, care
prinde spiritul ca într-o menghină prin tipul de personaj
reprezentat de domnul Costea, exponent, de altfel
interesant, al universului provincial, însa contrariant prin
îndrăzneala de a se apropia cu intenţiile sale mercantile şi de
universul pur al artei, se ajunge la concluzia ca problema
aflată la un nivel mai adânc al receptării nu este nici pe
departe dată de aventura temerară a personajului, care s-a
încheiat destul de tolerant, cu doar trezirea uşoară a
conştiinţei sale, ci problema artei. Titlul dirijează fără să-şi
impună prezenţa. Ba chiar păstrează legătura între cele
două niveluri intuite prin strecurarea, în formulare, a unor
indicii de lectura. “De pe urma artei” devine astfel orientare
sigură către adânca problematică a esenţei artei.
Nivelul temei literare se subscrie deopotrivă titlului de
volum, dar şi celui particular al textului. In plus, include
indiscutabil dihotomia amintită la începutul lucrarii,
ilustrând o modalitate modernă şi extrem de actuală a
abordării acesteia de conştiinţa creatoare a lui Valentin
Şerbu. Angajarea operei pe acest parcurs tematic include
conturarea a doi poli de semnificaţie: arta de provincie (cu
natura sa limitată, aflată în imposibilitatea de depăşire a
mediocrităţii) şi arta în provincie (dar artă autentică, pură,
supusă unor contorsionări agresive, dar fără a-i atinge
substanţa nobilă). Discuţia se deplasează, asadar, numai pe
teritoriul artei, fiind de un real interes statutul şi funcţia
operei de artă, modul ei de existenţă.
Sigur că rămâne loc pentru dezbaterea privind
preocuparea unui scriitor în cadrul unui domeniu care
aparţine mai curând filozofiei decât literaturii. Este demnă
de luat în discuţie ipostaza scriitorului de a reproduce un
film desfăşurat pe teritoriul artei, a cărui substanţă rămâne
totuşi colaterală. Iar asta cu atat mai mult cu cât demersul
scriitorului implică nu doar capacitatea de observare a unei
realităţi care se pare că îi era destul de familiară, ci mai ales
o intuiţie superioară capabilă să întreţină, în spaţiul ascuns
al expresiei, multitudinea de simboluri vizate. Scriitorul nu
reproduce o realitate cu fidelitatea unui reportaj, ci o
creează, respectând natura lăuntrică a domeniului în care a
pătruns. Vorbind despre artă, el nu se îndepartează de
preocuparea sa fundamentală; obiectul său este
literaritatea, aşadar nu literatura, ci orice ar putea fi
transformat în literatură, deci şi arta. Nu este o depăşire
nebunească a unui nivel de competenţă, ci o extrapolare,
accesul scriitorului în acest domeniu fiind în primul rând
susţinut de apartenenţa literaturii înseşi la categoria mai
amplă a artelor. Dar e impresionant modul de racordare a
limbajelor specifice. Literatura atrage discuţii privind chiar
statutul ei de compartiment limitat al unui domeniu mai
vast şi totodată clarificări în aceste cadre mai largi, pornind
de la mecanismele identificate în substanţa proprie. Ba
chiar se poate spune că artisticul, ca gen, este mult mai la
îndemână decât înseşi clarificările teoretice operate în
spaţiul restrâns al literaturii. Este mai uşor de identificat
atributele generale ale artisticului, aşa cum literaritatea este
mai la îndemână decat împărţirea pe genuri literare a
scrierilor. În spatele textului există sigur conştiinţa atingerii
naturii mai ample a artei, precum şi a angajării în intenţia de
a descrie statul operei de artă în provincie. Este foarte
posibil ca autorul să fi identificat o criză instaurată în
literatura provinciei, uşor identificabilă şi la celelalte arte,
şi să se simtă chiar obligat să atribuie aceste aspecte
alarmante unui domeniu mai general, în care consecinţele
să se dezvolte mai periculos. Şi se poate vorbi, de

asemenea, de o utilizare a limbajelor diversificate ale
artelor cu scopul de a ilustra valoarea lor convenţională,
determinată estetic, în relaţie cu efortul de imitare a
spaţiului mai amplu geografic, spiritual, moral al lumii în
care ele există. Urmează a se constata inadecvarea dintre
limbaj şi această lume, cititorul fiind provocat chiar să
aprecieze singur justeţea logică a unuia (o logică a corectării
limbajului) sau a celeilalte (o logică a compensării lumii).
Mesajul textului înscris pe traiectul original al abordării
unei astfel de teme, atrage o serie de aspecte privind ori
fidelitatea abstractă a operelor de arta în spaţiul provincial
faţă de natura artei autentice, ori, la modul concret, actul
săvârşit de provincie în onestitatea fiinţei sale, de a cultiva
sau de a deforma esenţa artei. Nu se pune problema dacă în
provincie s-ar practica fapte de cultură pe teritoriul artei. Nu
încape discuţie că acestea rămân acte fireşti, oamenii de
oriunde resimţind în mod conştient nevoia de artă atâta timp
cât se află înscrişi pe un anumit nivel de civilizaţie. În ceea
ce ne priveşte, un soi de democratizare a unor forme de
manifestare premergea înseşi democraţiei postdecembriste,
în înţelegerea ei superficială, ce presupunea amestecul în
ceea ce nu se cunoaşte sau chiar pledoaria impertinentă
pentru ceea ce se cunoaşte insuficient. Nu doar că au nevoie
să îi simtă prezenţa într-un anume fel (activ sau pasiv), dar
devin ei înşişi creatori, avand orgoliul de a fi făcut din artă
chiar modul propriu de existenţă, fără să aibă importanţă
motivele aflate la origine: convingere, snobism sau
complexe de provincial. Dezbaterea vizează însă nu dacă, ci
cum se practică arta la periferia unui centru cultural.
Originalitatea abordării tematice constă în popularea
universului artistic de provincie cu patru figuri
emblematice, capabile să devină purtătoarele unor
simboluri esenţiale: 1. artistul, reprezentant al uneia dintre
artele cu statut clar (precum sculptura), 2. artistul creator de
produse sincretice ori sublimând, prin tendinţele artei
moderne, produse cu statut intermediar la nivelul functiilor
estetice şi pragmatice, 3. criticul si 4. consumatorul de artă.
Pare că toţi pot să practice arta, ca toţi sunt avizaţi. Lumea
ambiţioasă a provinciei, ca să existe, este foarte important
să fie activă, iar pentru aceasta îşi cultivă chiar orgoliul de a
se implica, cu toate energiile, în acţiuni care să-i promoveze
imaginea, care să o salveze din anonimat. Mai mult, acest
mediu îşi creează iluzia săvârşirii unor acte de mare
prestigiu, promovând satisfacţia de a fi în acţiune, de a fi
prezent, de a pune probleme. Primatul textului conduce
către toate aceste impresii, generând o privire ironică
necruţătoare. Este speculată cea mai patrunzătoare
suficienţă specifică vieţii de provincie, aceea de a crea
ocazii pentru a se produce opera de artă şi nu de a se întreba
când este operă de artă. Frământările unui travaliu teoretic,
care să militeze pentru o adevarată teorie a artei, îi sunt
straine. Dând dovadă de relativism şi de moderaţie, autorul
culege numai figurile exponenţiale, propunând o grilă de
observaţie după tiparele tipologice ale populării lumii
provinciale. Manifestările culturale ale acestor personaje
devin emblematice. După consumarea lor, scriitorul lasă loc
redimensionării spirituale a spaţiului. Ultimul personaj care
iese din scenă se încarcă cu o atitudine semnificativă, de tip
vizionar:
“Dupa care domnul Costea, salutându-l cu plecăciune
pe sculptor, părăsi subsolul, apoi sala de sus, şi ea plină de
oameni. Aruncă în treacăt o privire unor tapiserii, apoi ieşi
în stradă gânditor.”
La ce se gândea? Mesajul privind factorul uman al
acestei lumi poate să transmită un soi de optimism: o lume
care nu este iremediabil pierdută, în care conştiinţa poate
rămâne, în mod onorabil şi salvator, trează. Dar se păstrează
enigma. Exemplarele umane culese dintr-o lume mozaicală
ilustrează o coerenţă perfectă a substanţei acesteia. Ele se
află la limita derizoriului. Configurând o lume a
aparenţelor, ele nu se amestecă deloc în adâncimea unor
straturi spirituale. Sunt manechine care defilează
memorabil, expunând o imagine plastică a existenţei
(criticul de artă, plin de elocvenţă, dar fără subiect; artistul
megaloman, dar lipsit de o elementară ştiinţă a artei sale
etc.). Sunt construcţii inferioare realităţii, care câştigă
interesul prin invitaţia la problematizare, venită din partea
scriitorului. În timp ce ele se iau în serios şi refuză să-şi
accepte făţiş limitele, autorul le radiografiază cu ironie,
detaliind tocmai aspectele ce s-ar fi vrut camuflate.
Evidenţele se transformă, prin bunăvoinţa scriitorului, în
disimulare. Personajele îşi joacă bine rolul, cu seriozitate,
fără nici cea mai vagă suspiciune că s-ar putea trada.
Cititorul, la rândul lui, le permite până la final să-şi
interpreteze comedia. Abia la sfârşit se conturează
sentimente tranşante faţă de aceste caractere impure,
dirijate cu măiestrie de intervenţiile naratorului.
Personajul care deschide firul epic este generosul critic
de arta, domnul Pandoc. Imaginea sa este suficientă,
fragmentele dialogate dezambiguizând redarea sa
descriptivă.

Drd. Anca-Teodora Butiuc

(continuare în numărul viitor)
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Al XVI-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale
a Muzeelor de Agricultură – Slobozia, 5-10.09.2011
În perioada 5-10 septembrie, Slobozia a fost gazda celui de-al XVI-lea Congres al Asociaţiei Internaţionale a
Muzeelor de Agricultură (AIMA). Au participat 53 de membri AIMA din Bulgaria, Canada, Cehia, Croaţia,
Estonia, Franţa, Germania, Japonia, Polonia, Republica Moldova, România, Serbia, SUA. Organizatorii,
Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Muzeul Naţional al Agriculturii din Slobozia, au făcut faţă cu succes unui
eveniment de asemenea amploare, activităţile complexe desfăşurate în această perioadă beneficiind de o
organizare fără cusur. Domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa, prof. Vasile Silvian Ciupercă şi
domnul Gheorghe Petre, directorul MNA, au fost şi gazde atente dar şi participanţi activi la lucrările congresului.
În afară de întâlnirile de lucru ale membrilor şi ale prezidiului AIMA, în zilele de 5, 6 şi 7 septembrie, la Centrul
Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia au fost susţinute 19 comunicări ştiinţifice având ca temă Pâinea
şi vinul – corespondenţe istorice, etnologice, tehnologice şi culturale, au fost vizitate obiective istorice,
culturale şi agricole din judeţele Ialomiţa ( Mănăstirea Sfinţii Voievozi din Slobozia, catedrala episcopală din
Slobozia, situl arheologic Târgul de Floci Giurgeni, ferma Agrofam Holding din Feteşti), Buzău (cramele
Săhăteni şi Urlaţi) şi Tulcea (Mânăstirea Saon, crama Niculiţel, Delta Dunării). A fost un prilej extraordinar de a
face cunoscută în rândul specialiştilor zona Ialomiţei, lucru reuşit pe deplin.
Adunarea Generală AIMA, desfăşurată marţi, 6 septembrie, a ales noul preşedinte în persoana domnului
François Sigaut, director cercetare la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.

Membri Asociaţiei Internaţionale a Muzeelor
Agriculturii prezenţi la Congresul de la Slobozia:
Judith SHERIDAN, Terrence SHERIDAN (SUA);
Peter WATSON, Mary WATSON (SUA); Kerry-Leigh
BURCHILL (Canada, Muzeul Agriculturii); René
BOURRIGAUD, Huguette CHARLIER (Franţa); Jacques
COQUET, Lydia MARAIS (Franţa); François SIGAUT
(Franţa); Didier BOUILLON (Franţa); Pierre DEL PORTO
(Franţa); Mouette BARBOFF (Franţa); Ivan ŠESTAN
(Croaţia); Hanka WAWRUCH (Muzeul Agriculturii din
Szreniawa, Polonia); Hanna IGNATOWICZ, Urszula
N O WA K O W S K A , ( S z r e n i a w a , P o l o n i a ) ; J a n
MACKOWIAK (directorul Muzeului Agriculturii din
Szreniawa, Polonia, secretar AIMA); Merli SILD
(directorul Muzeului Agriculturii, Estonia); Mare
VIIRALT (Muzeul Agriculturii, Estonia); Mai KUKK
(Estonia); Inna RAUD (Estonia); Liina KALJULA
(Estonia); Hisashi HORIO (Japonia); Varvara BUZILĂ
(director adj. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie
Naturală, Republica Moldova); Hans Henning
BAATZ,Birgit BAATZ (Germania); Jan KISGECI
(Serbia); Vítĕzslav Koukal(vicepreşedinte AIMA),
Radoslav Vlk, secretar AIMA (Wallachian Open-Air
Museum in Rožnov, Cehia); Zdravka Mihaylova (National
Agricultural Museum, Bulgaria); Emilia CORBU (Muzeul
Judeţean Ialomiţa); Ion M. BĂRBUCEANU (directorul
Muzeului Ianca, Brăila); Radu ŞTEFĂNESCU (directorul
Muzeului judeţean de Istorie Braşov); Viorica
CROITORU-CAPBUN (şef secţie, Muzeul Naţional al
Agriculturii); Magdalena PETRE FILIP (muzeograf
MNA); Fănica GHERGHE (muzeograf MNA); Fideliu
RUBINESCU
(muzeograf
MNA); Marina ILIE
(Slobozia); Mihaela GHERGHEL, Eugen Marius
GHERGHEL (Muzeul Astra, Sibiu); Marian NEAGU
(directorul Muzeului Dunării de Jos, Călăraşi); Florin
VLAD (directorul Muzeului Judeţean Ialomiţa); Elena
RENŢA (Muzeul Judeţean Ialomiţa); Dana Mihai
(Institutul Naţional al Patrimoniului); Ion CHERCIU
(Institutul de Etnografie şi Folclor, Bucureşti); Virgil
NIŢULESCU (directorul Muzeului Ţăranului Român,
Bucureşti); Dragoş NEAMU (Reţeaua Naţională a
Muzeelor, Bucureşti); Voinea Cătălin (Muzeul naţional al
Satului „Dimitrie Gusti”).
Comunicări ştiinţifice prezentate la congres:
Ivan ŠESTAN, Croaţia: “Podgoria – o amprentă
umană asupra naturii”
René BOURRIGAUD, Franţa: „Două muzee ale
vinului în aceeaşi podgorie”
François SIGAUT, Franţa: „A inventaria pentru a
înţelege diversitatea pâinilor”
Pierre DEL PORTO, Franţa: „AFMA şi muzeele de
agricultură care se ocupă de Pâine şi Vin.
Exemplul muzeului Désaignes din Haut Vivarais, în
Ardèche, Franţa”
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Mouette BARBOFF,Franţa: „Întoarcerea aromelor de
altădată”
Hanka WAWRUCH, Polonia: “Pâinea în tradiţia şi
cultura poloneză”
Hanna IGNATOWICZ, Polonia: “Tipare de fier pentru
coacerea pâinii, din colecţia Muzeului Naţional al
Agriculturii şi Industriei Agroalimentare din Szreniawa,
Polonia”
Varvara BUZILĂ, Republica Moldova: „Consumul
vinului din perspectiva normelor sociale”
Emilia CORBU, România: Anexe gospodăreşti
(cuptoare menajere şi gropi de bucate) din aşezarea
medieval-timpurie (secolele IX-XI) de la Vlădeni-Popina
Blagodeasca (jud.Ialomiţa)
Radu ŞTEFĂNESCU, România: „Mărturii ale unui
martor ocular despre sfârşitul Şcolii de Agricultură de la
Feldioara – Braşov”
Mihaela GHERGHEL, Eugen Marius GHERGHEL,
România: “ Alimentaţia tradiţională reprezentată în
Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale Astra,
prepararea pâinii în trei localităţi din Mărginimea
Sibiului: Răşinari, Gura Râului, Orlat”
Marian NEAGU,România: „Elemente comune ale
habitatului dunărean”
Marina ILIE,România: „Pâinea şi vinul în
spiritualitatea şi tradiţia românească”
Florin VLAD, Elena RENŢA, Dana Mihai, România:
„Dovezi arheologice despre practicarea agriculturii întrun oraş medieval – Oraşul de Floci, jud. Ialomiţa”
Ion CHERCIU, România: „Pâinea şi vinul în Atlasul
Etnografic Român”
Cătălin VOINEA, România: „Un parcurs al vinului
prin Muzeul Satului”
Peter WATSON,USA: „Brazde noi în câmpul
necultivat al istoriei practice”
Judith SHERIDAN, USA: „Influenţa micilor centre de
vinificaţie din nord-estul statului Ohio asupra pieţei
turistice. Vinurile şi traseele vinului”
Viorica CROITORU-CAPBUN, România: „Pâinea în
cultul morţilor”
François Sigaut – noul preşedinte AIMA
Biografie
De formaţie inginer agronom (INA – Paris), specializat
în etnoistoria tehnicilor agricole.
Autor al unei teze asupra Agriculturii şi Focului.
Director cercetare la EHESS (Ecole des Hautes Etudes
en Sciences Sociales, Paris), unde conduce un atelier de
cercetare privind „Tehnici şi mijloace de trai în societăţile
preindustriale”, membru fondator al AFMA (Federaţia
muzeelor de agricultură şi patrimoniu rural), membru al
Academiei de Agricultură din Franţa şi preşedintele actual
al AEHA (Asociaţia pentru Studiul Istoriei Agriculturii).
A publicat recent:
- În colaborare cu Pierre Morlon: „Tulburătoarea
istorie a ogorului – practici pentru cultivatori, savanţi şi
concepte de probleme sociale”, ed. Quae – educagr
edition, 2008
- În colaborare cu René Bourrigaud: „Noi arăm –
Documente ale colocviului Tehnici de lucrare a
pământului, ieri şi astăzi, aici şi acolo”, Centrul de istorie a
Muncii din Nantes, 2007.

“EU” în 2021 de cuvinte, “EU” în 2021 de
caractere tastate pe chat, “EU” şi 2021 de adjective
ce mă definesc, sau, mai sublim, “EU” şi 2021 de
lucruri pe care le doresc de la viaţa mea, în viitor.
Şi acum, voi ce mă citiţi, aruncaţi repede o
privire pe foile mele, aşteptând să vedeţi infinita
listă de aşteptări, inexistentă, de altfel.
Mă gândeam să-mi chinuiesc mintea scriind
calofilic despre aspiraţii, dorinţe, o lume utopică a
anilor viitori şi despre un “EU” bun, frumos, smerit
ce trăieşte în armonie cu natura şi cu divinitatea.
Greu nu mi-ar fi: o enumeraţie, nişte epitete
cromatice sau nu, metafore cât cuprinde şi clasica
schemă subiect + predicat + complement + atribut
însoţită de jocuri de sunete şi sugestii simboliste,
(scuzaţi semipleonasmul! ). Aş face abuz de tehnica
descrierii în detaliu a unui spaţiu în care mi-aş dori
să trăiesc şi, gata, aş scăpa atât de uşor de adevărata
sarcină a acestei teme propuse. Să îmi fi lăsat
fantezia să zburde în Microsoft Word şi să înşire
rânduri pictate de “artistul” din mine era prea uşor.
Şi totuşi, îmi e teamă că asta ar fi scos la suprafaţă o
mare dorinţă de a-mi schimba drumul prescris de
soartă. (Acesta nu ştiu dacă e neapărat un lucru rău,
dimpotrivă.)
Mi-aş fi dorit prea mult, aş fi vrut poate mulţi
bani, averi şi recunoaştere. Şi din această cauză,
prefer să nu fantazez despre cele ce vor fi ca să nu
fiu sancţionat, fie şi doar estetic, aşa cum proceda
moralistul Slavici cu personajele sale ce voiau să-şi
schimbe soarta prin încălcarea normelor morale.
Şi aşa am adus scrierea mea într-un alt punct
semnificativ deseori abordat în zilele noastre: banii
şi averea. Urmează propoziţia bombastică a eseului:
“În jurul meu toţi aleargă după bani”. Ba chiar la
şcoală, rezolvând un eseu argumentativ pe această
temă, a banilor, am asistat siderat cum mulţi îşi
manifestau dorinţa nebună de înavuţire şi cum
credeau cu tărie că nu mai e loc de altceva, de
prietenie, de sentimente adevărate, de cinste. De
parcă ai mei colegi descoperiseră înaintea lui Plaut,
Moliere sau Balzac patima înavuţirii şi acum
perorau cu mândrie cât sunt ei de originali. Întradevăr, societatea ne oferă mostre de lăcomie, iar

Eu, în 2021 …
multe evenimente sunt discutabile, însă noi, ca viitori
cetăţeni responsabili ai acestei ţări, ca să zic aşa,
împotmolindu-mă într-un clişeu, parcă trebuie să
învăţăm să alegem şi să facem diferenţa. Şi acest lucru
chiar nu mi-ar plăcea: să trăiesc într-o lume avară,
plină de neîncredere, alături de oameni ce se
transformă în hiene. Şi dacă ştiu un lucru despre viitor,
îl ştiu sigur: o să fac tot posibilul să trăiesc cât de bine
se va putea, la standarde materiale şi spirituale înalte,
dar bine să nu însemne ceea ce mulţi înţeleg azi. Să
însemne ceea ce ne spunea profesoara de franceză “o
viaţă de calitate, în care să facem orice ne bucură,
respectându-ne pe noi înşine datorită modului în care
îi respectăm pe alţii ”. Dar stop, să nu deviez de la tema
impusă.
“EU” meditez acum asupra sorţii mele şi mă
visez. Îmi aduc aminte de un interviu al lui Paulo
Coelho în care mărturisea cum stă în curtea vilei sale
luxoase de la malul mării, la o masă de mahon, cu
laptopul în faţă, admirând soarele ce se scufundă în
marea sângerie şi scriind. Cred că admira de fapt cum
lumea îi stă la picioare din pricina talentului şi a
norocului său. Mă imaginez şi eu aşa, numai că până
atunci stau în curtea părinţilor mei ce nu are nici măcar
ieşire la şosea, pe patul a cărui lenjerie mimează un
apus de soare, înconjurat de imprimarea ieftină, pe A4
a tabloului “Deşteptarea României” al lui Gheorghe
Tattarescu. În rest, visez…
Acum, cititorul probabil se aşteaptă să urmeze
partea “vreau să trăiesc într-o societate tolerantă,
care să aprecieze adevăratele valori, în care artiştii,
talentele, promoterii celor trei valori: de bine, frumos
şi adevăr să fie pe deplin răsplătiţi. M-am săturat de
vedetele de carton ale anului 2011, vreau cu ardoare
ca în 2021 să fie promovate numai geniile şi
personalităţile de marcă ” şi alte formulări
asemănătoare, plus o critică acidă la adresa României
de astăzi. Aceste remarci stârnesc mereu admiraţie.
De ce ? Fiindcă multora dintre noi ne e greu să căutam
calea cea bună, modul cel mai potrivit de a ne schimba
viitorul şi de a îl face plăcut. Cel mai uşor e să criticăm

tot ce avem, fie bun, fie rău, să vorbim cu patos
despre ce vrem de la viaţă, de la Dumnezeu, de la
societate. E la îndemâna oricui să îşi afirme dorinţele
şi să-şi strige nemulţumirile sau să-şi plângă
aşteptările înşelate. În schimb, nu sunt la fel de mulţi
cei care pun mâna pe o carte sau fac ceva la propriu
pentru viitorul lor, care îşi doresc o carieră, care, pur
şi simplu, merg înainte fără să ştie ce îi aşteaptă,
încercând să asimileze cât mai mult azi. Căci poate
acesta e secretul: Învaţă azi pentru ziua de mâine. Şi
“învaţă” să nu se citească “toceşte” , căci DEX-ul ne
dă multe explicaţii pentru acest cuvânt.
Iar tu, omule, nu face un scop dintr-un reper
anume, fie el şi temporal. Nu visa că până la apusul
soarelui te vei transforma într-un prinţ fermecător
sau într-o zână minunată. Nu faci decât să te
amăgeşti. Şi cu cât mai mari sunt aşteptările, cu atât
mai mare e durerea eşecului, spune o vorbă din
bătrâni. Dar ce ştiu eu despre durere şi eşec şi despre
viaţă? Nimic, ar spune unii, puţin zic eu. Dar tot
“EU” mai adaug că am destul timp să aflu, am o
veşnicie înainte. Şi totuşi nu garantez că peste zece
ani voi şti cu o boabă mai mult. Ziua de mâine poate
să aducă lozul cel norocos ori un rău nesperat. Clipa
o trăieşte fiecare cum vrea.
În final, în spiritul discursurilor glorioase, să
mulţumim fiecare cui vrea: lui Dumnezeu, sorţii,
înaintaşilor, lui Decebal sau lui Traian, că nu avem la
purtător o staţie “meteorologică” ce ne-ar arăta cum
o să fie în 2021. Ar strica farmecul experienţei. Şi
pentru ce am mai trăi dacă am şti de dinainte totul şi
am fi capabili să răspundem dintr-o suflare marilor
întrebări ale lui Iona: “Cum se numea drăcia aceea
frumoasă şi minunată şi nenorocită şi caraghioasă,
formată din ani, pe care am trăit-o eu? Cum mă
numeam eu?”
RAREŞ PETRU VLAD absolvent al
Colegiului Naţional “Mihai Viteazul” Slobozia,
student - University of Essex
MENŢIUNE
la CONCURSUL DE ESEURI IORDAN
CHIMET-2011-organizat de CLUBUL
KIWANIS BUCUREŞTI

Căsuţa iepuraşului
Poveste pentru oameni mari, rămaşi, într-un anume fel, copii
Aş vrea sã mã extrag dintr-o poveste. Sau să-i
transform finalul într-unul fericit. Aşa cum, în
copilărie, voiam sã schimb finalul poveştilor care se
terminau trist.
Bunica îmi spunea povestea căsuţei iepuraşului.
Iepuraşul avea o căsuţă de gheaţă. Acolo se simţea
apărat de toate, dar mai ales de vulpe. Totul era bine şi
frumos iarna. Dar când venea primăvara, soarele
începea sã topească gheaţa, căsuţa dispărea, iar
iepuraşul era... un biet iepuraş. Plângeam şi îl rugam
pe bunicul să îi construiască el o cãsuţă. Una
adevărată, din scânduri, pe care să n-o mai poată strica
nimeni. Bunicul îmi promitea de fiecare dată că i-o va
construi. Însă, de fiecare dată, bunica îmi spunea
povestea la fel. O puneam mereu s-o repete, în
speranţa cã va schimba finalul. Dar ea se încăpăţâna să
mi-o spună mereu la fel. Iar plângeam, iar reproşam,
imploram... bunicul iar promitea... mâine. Şi mâine
povestea se repeta. Identic.
Din acea poveste nu m-am putut extrage niciodatã.
N-am înþeles de ce n-am schimbat-o eu, să mi-o spun
singură, aşa cum voiam. Probabil, simţeam, pe
undeva, că n-ar fi fost decât o amăgire, o înşelare.
Speram, credeam, aşteptam minuni. Aşteptam cu
sufletul la gură s-o aud altfel. Chiar credeam că
bunicul va construi o căsuţă bietului iepuraş, iar
bunica se va grăbi să-mi aducă la cunoştinţă.
Într-o zi, sătulă de insistenţe fără rezultat, mi-a
venit o idee. Am găsit uşa atelierului deschisă, am
furat nişte scânduri, cuie şi un ciocan. Încercam să
schimb finalul poveştii. Am cărat totul în fundul
curţii, unde am meşterit nestingherită de nimeni.

A ieşit ceva care, cu multã indulgenţă, putea fi asemuit
cu o căsuţă. Avusesem grijă să mă interesez cam cât de
mare poate fi un iepuraş, şi am probat căsuţa pe pisică.
O concepusem pentru două locuri, nu-mi imaginam cã
o fiinţă poate să trăiascã singură. Gândeam cã, într-o
zi, şi iepuraşul se va însura, aşa cum se însurase
bunicul cu bunica şi-o adusese în casă nouă.
Aveam căsuţa. Dar unde era iepuraşul? Am avut un
moment de derută, am vrut să întreb, apelând la
serviciile oamenilor mari, dar am renunţat repede; mă
dezamăgiseră destul. Mi-am zis că e imposibil ca
iepuraşul să nu ştie că eu am construit o căsuţă pentru
el. Cum să nu simţi când cineva te iubeşte? O să vină
el! Am găsit un loc mai ferit, dar destul de la vedere.
Nu voiam sã caute prea mult ori să n-o găsească.
În fiecare zi, mă duceam de mai multe ori, să văd
dac-a venit. Când seara se-aşternea peste sat, îmi
spuneam c-o să vină mâine. Până într-o zi, când
„opera” mea construită cu trudă, dar mai ales cu
dragoste, a servit drept lemne la foc. Atunci am
crescut dintr-odatã. Şi-am înţeles că nu te poţi extrage
singur dintr-o poveste; cum nu te poţi scoate dintr-o
mlaştinã trăgându-te de păr. E nevoie de cineva să te
scoatãă.
Uneori, mã simt de parcă mi s-a topit căsuţa de
gheaţă.
Şi-aş vrea să mă extrag din poveste sau, şi mai
bine, să-i scriu un final fericit. Închid ochii şi-mi
imaginez că undeva, cineva îmi construieăte o căsuţă,
una adevărată, poate chiar rănindu-se, aşa cum eu îmi
rănisem mâinile de copil. Înainte s-adorm, nu uit să
repet… Mâine…
Florentina Loredana Dalian

Desene de Marian Cioban
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„ nu e bine să te îndrăgosteşti în timp ce ninge
şi ninge. şi gigi dobre vine şi bate la uşă
şi ninge. deschid
hai mă teo să bem ceva am ceva vid
în mine hai să astupăm această întristare
această groapă de mirare. Dă-mi o ţigară şi haidem.
recomandabil ar fi să fi fost şi îngerul de faţă
şi îngerul să poarte numele de bianca
mai tacă-ţi fleanca, zise helistul.
eu o fac pe tristul şi bem şi vorbim şi vorbim
până aproape de ţintirim
şi întorcându-mă acasă şi vâjâindu-mi capul îmi zic
trebe că am ceva nimic
trebe că am făcut-o lată
prin viscol trecu o părere de fată
şi ninge şi ninge până la cantina săracilor
şi lupul singuratic are în ochi un ultim fior
pleacă, sunt prea bătrân şi prea departe de dor”
Aceasta a fost poezia lui Nicolae Teoharie la prima
temă dată de mine: „Îndrăgostire”. Mi-a dat voie s-o
includ în articol. Astfel, nădăjduiesc că mi-a crescut şi
mie cota. Ei, nu vorbesc de cotele celea care mi-au
cam crescut în ultimul timp şi care, zice-se, în mod
normal trebuie să fie 60. Văleu!
Teoharie ne-a dat şi el o temă. De gândire. Zice că a
observat, trâgând cu urechea ba ici, ba colo, ba, mai cu
seamă la televizor, câte vorbe deşarte folosesc
oamenii în conversaţii. Câte banalităţi şi inutilităţi
spun doar de dragul de a se auzi vorbind. E-adevărat,
atât de des uităm avertismentul Mântuitorului: „Vă
spun Eu vouă că pentru orice vorbă deşartă pe care o
vor rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii.”
(Matei: 12, 36). Dacă am crede aceasta (păi, de ce s-o
credem? E mai demn de crezare un neica-nimeni care
înşiră tâmpenii la televizor!), ne-am cutremura. Şi am
fi mai atenţi cu fiecare vorbă rostită. Teoharie are şi o
soluţie (brr!): încearcă să-şi imagineze o lume în care
oamenii ar avea „de cheltuit” un anumit număr de
cuvinte pe zi („Femeile mai puţine”, zice, uitându-se
către mine. Păi da! Şi vă mai miraţi când femeile devin
extremiste. Am vrut să zic feministe). Crede că, dacă li
s-ar aloca numai un anumit număr de cuvinte pe zi,
oamenii ar fi mult mai atenţi cu ceea ce spun. Şi – zic
eu – şi-ar perfecţiona arta mimatului. Mi-a sugerat caş putea folosi ideea în proză. Mă voi strădui să n-o
ratez şi să fiu la înălţime… atunci când o astfel de idee
mă va inspira.

Cronică de Stână (6)

Vreau să călcaţi
pe inima mea
Întâlnirea noastră a avut loc, ca de obicei, sâmbăta.
Pe 06 august. Au semnat condica: C. Bunoaica, Ghe.
Dobre, N. Teoharie, F. Ciocea, subsemnata şi…
Căprioara. Nu ştiţi cine-i Căprioara? Se cuvine să vă
spun: Căprioara e soţia lui Florin (ciobăniţa, cum ar
veni). Ei, o cheamă Teodora, dar nu asta-i important.
Porecla de Căprioara şi-a câştigat-o pe merit. Ca să fiu
sinceră, eu aş fi preferat s-o „cheme” Melcuşoara. Sau
Ţestosişoara. Veţi vedea de ce. Într-un sfârşit de
săptămână din iulie am fost la munte împreună cu
Florin, Căprioara şi alţi câţiva prieteni. Această
exasperantă Căprioară, împreună cu al său consort
(Căpriorul, va să zică) au scos sufletul din mine. Întruna din zile am urcat către vârful Iezeru-Păpuşa. Şiam urcat, şi-am urcat… Şi cine credeţi că era mereu în
fruntea plutonului? Căprioara! Mă enerva la culme.
Pândeam momentul când rămânea în urmă, să mai
culeagă nişte fragi, nişte plante medicinale. O luam şi
eu mai repede la picior şi-mi ziceam, victorioasă:
„Adio, Căprioară!”. Dar ţi-ai găsit! Când mă bucuram
mai tare, numai ce-o vedeam trecând pe lângă mine ca
un Inter-City pe lângă o haltă părăsită. Nici măcar naveam timp să-i pun piedică. Şi mai şi zâmbea! Şi mă
mai şi încuraja: „Hai că mai e puţin!”. Să vă mai spun
că are şi nişte ani în plus faţă de mine? Florin, şi el, pe
de altă parte, cu încurajările: „Hai că acum urmează o
pantă lină!”. Atât de lină, încât respiram ca peştele pe
uscat. Vorba lui Bogdan, unul dintre tinerii veniţi cu
noi (reţineţi, tineri!): „Dacă asta e pantă lină, nu-mi
doresc să aflu cum arată o pantă abruptă la nenea
Florin!”. Nici eu, se-nţelege.
Mi se pare mie, sau aşteptaţi ceva? Dacă aşteptaţi
să vă spun ce s-a petrecut la stână, aşteptaţi mult şi
bine! S-au petrecut nişte lucruri atât de înalte, încât eu,
care nu stau prea bine cu înaltele, ci mai degrabă cu
sunetele joase, am preferat să ies afară, la câini. Ăia nu
umblă cu farafastâcuri. Ori te mănâncă, ori te iubesc.

Mi-a ajutat Dumnezeu de-am scăpat nemâncată. Dar
te pui cu fiinţa superioară numită om! Omul a inventat
acea noţiune zisă şi „dragoste cu năbădăi”. I-am lăsat
pe prietenii mei să-şi „declare dragostea” reciproc, pe
tonuri care mai de care mai înalte, apoi, când m-am
întors, sătulă de dragostea canină exprimată cu salivă
din abundenţă, spiritele deja se mai calmaseră, iar
„combatanţii” trecuseră la declaraţii adevărate şi
demne de luat în seamă. Cândva, Dobre ne spusese:
„Voi, orice-aţi face, rămâneţi prietenii mei şi, orice miaţi face, eu tot vă iubesc. De iubirea mea nu scăpaţi. Iar
pe tine – zice către mine – eu aşa te percep, dar sunt
convins că şi ceilalţi, ca pe sora noastră. Fie că-ţi place,
fie că nu”. Îmi place, cum să nu! Cu atât mai mult cu
cât – recunosc – eu n-am ajuns atât de sus pe scara
iubirii, încât să continui să iubesc pe cineva orice miar face. Dar tind către asta. Ceea ce înseamnă că am
şanse să şi reuşesc. Sau cum ne-a spus Teoharie acum:
„Voi nu-nţelegeţi? Eu chiar vreau să călcaţi pe inima
mea!” Ce declaraţie de dragoste mai frumoasă ţi-ai
dori? Ei, dragi prieteni, scumpii mei fraţi, şi eu vreau
să călcaţi pe inima mea. Însă vă rog, scoateţi-vă
bocancii-nainte! Promit că şi eu voi face la fel. O inimă
nu-i nici tren de aterizare, nici drum de călcat cu
şenilele. În schimb, poate să-ţi fie palat, câtă vreme te
găzduieşte într-însa.
Închei rotund, tot cu una dintre poeziile poetului
Nicolae Teoharie, scrisă la cea de-a doua temă: „Iubire
şi credinţă”:
„ eram eu, eu şi bunul Dumnezeu
pe o stradă însorită şi înverzită în munteni-buzău
o grămadă de nisip
o mină uşoară fără chip, aproape săracă
şi patru copii la joacă.
şi zice un copil: eu nu am frică
mama are maşină mică şi mulţi bani şi-i frumoasă
şi mama, zise altul,
îmi aduce dulciuri şi înaltul când vine acasă.
eu, zice adi, o ajut pe mama la treburi şi o ascult.
ea munceşte până la mult. şi o dor şalele
şi o ajut să-şi pună sandalele, să se ridice sus
c-o vrea şi ea să fie mângâiată de Iisus …”
Florentina Loredana Dalian
Slobozia, 27 august 2011

Florian ABEL

MOŞTENIREA VOICULESCU
Paternalismul unor voiculescologi suferă de exces
afectiv. Inimoşii săi descendenţi, Gabriela, Ion şi Radu,
preocupaţi să-l repună mai repede în drepturi şi să-l
readucă în conştiinţa naţională, au dus imaginea marelui
om spre zona geografică natală, de multe ori atraşi în
cursă de interesul politic al instituţiilor culturale care au
folosit în nume propriu simbolul Voiculescu. Trebuia
reconstruită locuinţa lui Costache şi transformată în casă
memorială. A fost un drum lung şi întortocheat care a
început în 1986 şi s-a încheiat 10 ani mai târziu. Se ştie că
ideologii comunişti foloseau cu drag „teoria reabilitării”
personalităţilor culturale strivite de părinţii lor politici.
Pentru a respecta adevărul, putem afirma că Poetul însuşi
a contribuit la renaşterea imaginii sale prin uluitoarea
postumitate literară. Sonetele şi povestirile au avut un rol
decisiv în „lupta Voiculescu”. Ele au constituit argumente
de netăgăduit, susţinute cu ardoare de criticii literari
restituţionişti, avocaţii cei mai pertinenţi ai marelui
scriitor. Eugen Simion, Adrian Marino, Perpessicius,
Marin Mincu, Dumitru Micu, Ion Pop, Virgil Ardeleanu,
Ion Vlad, N. Manolescu, Alexandru George, Mihai
Ungheanu, Aurel Martin, N. Balotă, I. Apetroaie, Ov. S.
Crohmălniceanu, Mircea Tomuş, Al. Piru, Mircea Braga,
Rodica Pandele, N. Florescu, l-au prezentat pe noul
Voiculescu, întregind portretul schiţat anterior de G.
Călinescu, T. Vianu, Ovidiu Papadima, N.I. Herescu, Zoe
Dumitrescu Buşulenga, Adrian Maniu, Ion Pillat, N.
Iorga, Şerban Cioculescu, Pompiliu Constantinescu.
Între 1964 şi 1972 s-au publicat atâtea lucrări inedite încât
uitarea a fost tulburată şi interesul general resuscitat, în
timp ce autorităţile politice şi-au continuat atitudinea
duplicitară, ţinând ascunse cauzele detenţiei.
Recunoaşterea unor jumătăţi de adevăr le stătea în fire.
Buzoienii din cultura judeţeană, mânaţi în luptă de
porniri sincere, au sechestrat imaginea Voiculescu,
scormonind ca odinioară Dile după comoara Manciului,
dar şi fabulând, ceea ce confirmă presupunerea lui Andrei
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Voiculescu, precum că s-a dorit îndepărtarea din capitală a
„cultului Voiculescu”, pentru a nu concura pe Primul şi
Strălucitul Bărbat al Ţării, Unicul, Măreţul Conducător.
Patimile genealogiştilor s-au materializat într-o bogată
bibliografie locală, care trebuie interpretată cu prudenţă,
deoarece seamănă din multe puncte de vedere cu neuitata
întrecere socialistă. Negreşit, scriitorul trebuie recitit cu
ochiul critic, măcar că zelatorii văd în el pe autorul total,
iar delatorii doar pe poetul religios din perioada Antim.
Într-adevăr, opera postumă oglindeşte sfâşierea
interioară, presentimentul sfârşitului, ostilitatea mediului
politic. Nefericit prin umilire, dar conştient de valoarea sa,
scriitorul s-a genializat după moarte. A părăsit lumea,
înţelegând şi acceptând oportunismul unor confraţi:
„Trebuie să trăiască şi ei!” După ieşirea din infern, cine
să-l fi căutat, cine să-l fi ajutat? Era un proscris, un deţinut
politic, un individ interzis prin lege să comunice cu
semenii săi. Cu diagnosticul de duşman al poporului
însămânţat în mentalul consătenilor, a fost greu de luptat
între 1960 şi 1970. Când, după dezvelirea bustului şi
refacerea casei părinteşti, pârscovenii au început să se
lămurească, puteau exclama compătimitor: „Bietul
Voiculescu!” Cine să-i fi pomenit numele mai devreme?
Că doar „nu se făcea” la şcoală… Şi apoi, Costache Voicu
avusese mult pământ. Fusese cârciumar. Carevasăzică, un
exploatator. Prin şedinţele de partid combăteau activiştii
analfabeţi şi învăţătorii semidocţi. Studentul şi medicul
care le săriseră altădată în ajutor le era indiferent.
Să nu revendice pârscovenii mai mult decât se cuvine
din moştenirea Voiculescu! Deschiderea biografilor,
răstălmăcirile, decretarea marelui om ca un martir al
neamului, un fel de Sava Gotul contemporan, toate ţin de
un timp frenetic, de grabă şi de făţărnicie.
Din volumul în pregătire „Viaţa şi opera lui Vasile
Voiculescu”

Gheorghe POSTELNICU

Criza. Aripa financiară.
M-am dus să sparg o bancă ieri,
Eram flămând precum un câine.
Patronul şi cinci casieri
Plângeau, şi mi-au cerşit de-o pâine.
-Ce faceţi măi băieţi, aici?
Zisei cu voce mai domoală,
-Lăsaţi flămânzi tâlhari cinstiţi?
De ce-i casieria goală?
Aşa de mulţi pungaşi de soi,
Nu sânt decât în Parlament!
Ia, hai, sunaţi la unu - doi,
Să vină poliţişti urgent!
-Să mă iertaţi, da-i suspendat,
Şi nu mai merge nici butonul!
N-am mai plătit, deci ne-au tăiat
Lumina, apa, telefonul...
Am scos mobilul şi-am sunat
Plin de năduf, cu insistenţă
Şi, dup-o zi de aşteptat,
Preluară-apelul la urgenţă.
-Un jaf la banca...orişicare,
Veniţi urgent, vă rog frumos!
-Aveţi trei săptămâni răbdare,
N-avem cocârţ, venim pe jos!
Luai atunci patronu-n ture:
-Mergi şi-adu-i cu maşina, bre!
-Io dat ţiubuc ca să mi-o fure,
Că nu plateam la ReARe!
Ce să-i mai bagi la închisoare,
Când vezi că-i vai şi-amar de ei?
M-am căutat prin buzunare
Şi le-am lăsat vreo patru lei.

Cu inginerul Vasile Berbecel
despre cea de a 2011-a toamnă
a Bărăganului

Cum e această toamnă, domnule inginer? Toamna
din hambar, nu cea din calendar, la ea mă refer intrând
direct în subiect, cum intră plugul în brazdă, gândindumă că în toamnele scurse aici în Bărăgan – iată, 2011 la
număr –, între atâtea şi atâtea vieţi contopite cu
câmpul, se află şi viaţa dumneavoastră, toamnele
inginerului Vasile Berbecel, aproape cincizeci la
număr, dacă nu mă înşel…
- Patruzeci şi şase, mai exact,anul acesta… Ce pot
spune despre toamnă? Decât să exclam, eventual, precum
poetul: Niciodată toamna nu fu mai frumoasă... Despre
toamna din hambar însă… Răspunsul e mai delicat şi mai
complicat; eu mă gândesc la cum ar fi putut să fie toamna
din hambar aici la noi, în Bărăgan, cea care este o ştim sau o
intuim. Toamna aceasta este una clasică, aş spune,
specifică Bărăganului. Căci acesta este Bărăganul: câmp
întins, câmp cât vezi cu ochii, unde bate vântul, unde
asculţi pustiul, chiar şi numele Ialomiţei pare-se că
vorbeşte despre apa care curge în pustiu… Numai că
Bărăganul – să se fi uitat tocmai acest amănunt? –
înseamnă pământ. Un pământ pe care puţini îl au pe acest
Pământ! Câmp roditor şi răbdător, pământ pe care alţii,
dacă l-ar avea, cum sta scris în presa vremii, l-ar folosi
drept îngrăşământ. Spre a fi şi eu direct, spun că toamna din
hambar nu este pe măsura pământului pe care-l avem. Nu
Bărăganul e de vină, fireşte. Şi mai ales cei care trudesc
pământul. E vânt, e secetă în Bărăgan, dar apă avem, nu?
De ce n-ar avea şi plantele apă? Agricultură fără apă nu se
poate. Nu întâmplător, am încropit un sistem de irigaţii.
Mult, puţin – însemna totuşi ceva. Din cele 360.000 ha ale
judeţului, reuşiserăm să irigăm, înainte de 1989, 180.000
ha. Din păcate, după `89, ceea ce plămădiserăm din propria
noastră sudoare, căci românii au realizat tot ceea ce au
realizat, nu altcineva, tot ce plămădiserăm, deci, nu s-a
mai păstrat, nu s-a mai valorificat, iar de îmbunătăţit nici
vorbă… Astăzi, în Ialomiţa, dacă se mai irigă 20-30 000
ha… Tot înainte de `89, în ţară, puteam iriga în jur de 3
milioane ha, acum… Acum invocăm irigaţiile, precum
paparudele ploaia, numai că irigaţiile rămân doar invocate.
Ba chiar vorbim de altfel de irigaţii, precum cele din zona
subcarpatică, irigaţii mai puţin costisitoare, cu apă care să
vină în cădere, să se facă economie de energie şi câte şi mai
câte…
Vorbim de Siret-Bărăgan…
- Siret-Bărăgan e un program început, dar abandonat şi
el, eu mă refer la discuţiile privind irigaţiile din zona
subcarpatică, discuţii ce se tot poartă de vreo 50-60 de ani
încoace, fără se vadă ori să se întrevadă ceva anume. Câtă
vreme n-am fost în stare să păstrăm, să conservăm, să
valorificăm ceea ce am avut deja, ajungem să nu mai
credem că vom nu vom mai putea înfăptui ceva şi nu e
bine… Dar iată că, în loc să răspund la întrebări, formulez
eu însumi întrebări… Vechile sisteme, cât de cât, mai sunt,
mai sunt şi canale, chiar cu apă, dar, dacă aici se irigă,
dincolo nu, mai încolo iar se irigă, nu însă şi alături, preţul
apei a tot crescut, energia electrică nu mai e subvenţionată,
lucrurile se complică… În plus, la plata energiei ne
confruntăm şi cu următoarea aberaţie. Cine e mai aproape
de Dunăre plăteşte mult mai puţin decât cel mai depărtat de
fluviul respectiv. Cei aflaţi în treapta patru-cinci plătesc,
deci, mai mult. De ce? La bloc, apa e mai ieftină la parter
decât cea de la etajul patru iar cea de la etajul zece e mai
scumpă decât cea de la patru?
Aberaţie, într-adevăr… Dar chiar trebuie să
depindem de această subvenţie?
- Depindem, pentru că energia trebuie plătită în avans.
Or, nu toţi au posibilitatea să plătească în avans, mai ales că
agricultorul obţine bani la recoltat, iar recoltatul nu se face
imediat după ce ai aruncat bobul în brazdă. Sigur, păstrezi
nişte bani de la valorificarea recoltei anterioare, dar
irigatul, pe timp de secetă mai ales, merge în paralel cu
creşterea plantei şi această creştere presupune alte şi alte
cheltuieli, multe dintre ele chiar neprevăzute, aşa că
agricultorul nu are cum sta tot timpul cu banul în mână,
pentru că nu are nici de unde nu? Mai toate preţurile au

crescut, preţul grâului a rămas acelaşi… Nu ar fi lucruri de
nerezolvat, ci de reglementat, de corelat, dar cineva trebuie
să se îngrijească de toate acestea, cine? Cei care se ocupă
de soarta agriculturii, veţi spune. Există astfel de persoane
sau de structuri, investite ca atare, care să poarte o astfel de
grijă, să aibă o astfel de răspundere? Ce să fac, dacă
răspunsuri nu am, recurg şi eu la întrebări… Irigaţiile – apa
pentru plante, de fapt – constituie o problemă naţională, nu
e numai problema fermierului, a proprietarului de pământ,
pământul însuşi fiind avuţie naţională pe care se cuvine, se
impune să o păstrăm, dar să şi o valorificăm. În Ialomiţa sar fi putut şi astăzi iriga cele 180.000 hectare, jumătate din
câmpul Ialomiţei putea fi, aşadar, verde, dar… Prin irgaţii,
producţiile ar fi crescut desigur, pe lângă hambarul umplut
cu producţia recoltată în această toamnă, ca să răspund întrun fel întrebării iniţiale, am mai fi avut nevoie de încă alte
două hambare poate, vorbind de număr sporit de hambare,
nu doar de umplerea hambarului. Specialiştii au făcut
calcule şi au apreciat că dacă se cultiva la adevăratul
potenţial întreaga suprafaţă a ţării, România ar fi putut
asigura hrană pentru 80 de milioane de persoane, nu doar
pentru 20 sau 22, hrană, deci, pentru trei Românii!
Fenomenul încălzirii globale nu este o glumă, savanţii
avertizează, realitatea confirmă. Anul acesta vorbim de
secetă şi în America, şi în Canada, seceta ridică reale semne
de întrebare şi în Europa, Germania, Franţa; Rusia,
Ucrania se confruntă şi ele cu acest fenomen… Cu un
pământ atât de generos ca al nostru, în această conjunctură,
am putea avea un cuvânt de spus pe piaţa mondială, nu?
Dar nu făcând agricultură cu ochii pe cer, mai ales că
pământ avem…
Pământ avem, dar avem şi strategia cuvenită?
- Nu, categoric nu. Schimbăm miniştri, s-au tot perindat
vreo 20 la agricultură după 89, chiar 5 miniştri într-un
singur an, schimbăm nu numai miniştri, ci şi secretarii şi
chiar staful tehnic de prin direcţiile de sus şi de jos, e o
brambureală totală – iertată fie-mi exprimarea –, nimic nu
se începe pentru că nimic nu se continuă, nimic nu se
definitivează…
Dar autonomia locală, despre care se tot discută, nu
ar putea avea un cuvânt de spus, nu neapărat strict
local, dar măcar zonal, căci şi despre zonare se discută
la fel de aprins. În fond, Bărăganul este o zonă distinctă,
Ialomiţa, aflată chiar în buricul acestuia, este ea însăşi
Bărăgn…
- Nu, pentru că toate măsurile vin de la nivel central, iar
ca să realizezi ceva în plan local trebuie să ceri aprobări, nu
beneficiezi nici de cadru legislativ adecvat, nu ai nici forţa
financiară cuvenită, sunt multe lucruri de pus la punct… Şapoi, de unde autoonomie locală într-un domeniu unde nu e
nici o strategie? Da, nu dispunem de o strategie agrară, nu
există nici măcar o organizare agrară corespunzătoare, cu
structuri adecvate, proprietatea privată, în loc să ne dea
impuls, ne-a blocat pur şi simplu, ne-a derutat. Structurile
cooperatiste, care au existat înainte de `89, nu erau structuri
comuniste, cooperative întâlnind, de fapt, şi lumea
occidentală, în lumea capitalistă, ca să folosesc termenul
consacrat. Păstram organizarea, adică asocierea, pentru că
asociera nu este o invenţie comunistă, şi schimbam
regulile, adaptându-le atât cerinţelor decurse din dreptul de
proprietate. cât şi cadrului conferit de economia de piaţă.
Or, noi ce-am făcut? Am distrus asocierile deja existente şi
am fărâmiţat pământul. Nu se poate face agricultură pe
suprafeţe mici. La noi în ţară – în Ialomiţa, din acest punct
de vedere se stă mai bine, în sensul că nu există o fărâmiţare
chiar aşa de mare – s-a ajuns la milioane şi milioane de
parcele, de fâşii, de petice de pământ. Trei moşenitori ai
unui hecta au creat trei petice de pământ din acel hectar…
Cum să foloseşti utilaje mari, productive, pentru a lucra
astfel de proprietăţi? Ca şi irigaţiile, şi comasarea
terenurilor este o problemă serioasă de rezolvat pentru
bunul mers al agriculturii noastre. Sigur, nu vorbim de o
altă colectivizae. Nici vorbă de aşa ceva. Vorbim de o
reaşezare a câmpului în aşa fel încât lucrarea pământului să
fie benefică, rentabilă, şi pentru proprietar şi pentru
economia naţională. Vorbim de asociere, nu de
colectivizare. E adevărat, colectivizarea a speriat atât de
rău, încât îndemnul la asociere este privit tot ca un fel de
colectivizare, mai ales că s-au produs, nu peste tot, dar s-au
produs, şi unele abuzuri, reţinere pe care trebuie să o
înlăturăm în primul rând prin măsuri de stimulare a
asocierii, de demonstrare a beneficiilor ce le poate ea

genera. Uniunea Europeană ne oferă destule exemple
demne de urmat în acest sens. Nu e posibil ca, după mai
bine de 20 de ani, agricultura românească să se prezinte aşa
cum se prezintă acum. Anul acesta, în Romania, în jur de 3
milioane de hectare au rămas nearate. Practic, din cele
aproape 10 milioane hectare cultivate efectiv, de pe care,
înainte de `89, se strângea şi recolta, 1 milion a dispărut din
sfera productivă, prin fel şi fel de amenajări, 3 milioane nu
s-au lucrat deloc iar alte 3 s-au lucrat prost. Aşa că în
hambar… România, ţară producătoare, a ajuns să fie
importatoare de produse agricole! Cum spuneam, Uniunea
Europeană ne oferă destule exemple de urmat. Franţa, ca şi
Germania, am fost acolo, am văzut despre ce e vorba, are
diverse forme de asociere chiar pe suprafeţa mai puţin
întinse, de 50-100 ha, acolo, ca şi în America de altfel,
existând şi nişte cutume, nişte legi nescrise datorită cărora
pământul nu ajunge să fie fărâmiţat ca la noi. Dacă
proprietarul decedat, spre exemplu, are trei copii,
proprietatea lui nu se împarte în trei, ci se lasă doar unuia
dintre urmaşi, lucrurile aranjându-se în aşa fel încât toţi să
fie mulţumiţi şi să nu se ajungă, nici nu se ajunge de fapt, la
revendicări în instanţă. În aceeaşi Franţă sau Germanie,
sunt chiar mai multe tipuri de cooperative, cu dimensiuni
de la 1000 până la 20.000 ha. Cu pământ propriu, cu utilaje
proprii. Cooperativele respective construiesc cu fonduri
comune unităţi de prelucare, de depozitare, lucrând
împreună, valorificând împreună. Aşadar, e o mare
diferenţă între cum se lucrează pământul în ţările Uniunii
Europene şi cum se lucrează la noi. Cu reguli stricte,
obligatorii, reguli care se respectă, fiind vorba şi de
sancţiuni pe măsură. În ţările din Vest, dacă nu eşti atestat,
nu demonstrezi că eşti măcar tehnician agricol, nu primeşti
credit de la bancă pentru a lucra pământul. Calificare,
calificare, nu cursuri urmate la nu ştiu care fundaţie ori
direcţie agricolă, de o săptămână-două şi gata patalamaua.
Vorbind de cooperative, vorbim, aşadar, de structuri
agricole bine consolidate, cu atestări corespunzătoare.
Cu camere agricole pe măsură.
- Da, cu camere agricole pe măsură. În Uniunea
Europeană, camerele agricole sunt camere agricole, nu ca
la noi, unde nici cei de la camera agricolă nu ştiu ce-i aceea
o cameră agricolă. În Europa, sunt vreo 18 feluri de camere
agricole. Ele au un rol desebit de important, un rol activ, nu
decorativ. Ne tot chinuim de câţiva ani să înfiinţăm şi noi
camere agricole. De înfiinţat am înfiinţat ceva, dar de reuşit
n-am reuşit. N-am reuşit, pentru că pe noi ne preocupă
posturile create acolo, spre a fi oferite clientelei politice, nu
şi importanţa acestora, nu rolul lor, activ şi efectiv, pe noi ne
preocupă în subordinea cui să fie acele camere şi aşa mai
departe… Un fermier din Occident, bunăoară, care nu-şi
permite să angajeze un specialist la suprafaţa pe care o
gestionează, se duce la camera agricolă din zonă, încheie cu
aceasta un contract şi are oricând la dispoziţie specialistul
cuvenit. Specialistul vine ori de câte ori este nevoie de el
sau atunci când el însuşi, specialistul, consideră că trebuie
să vină, pentru că acesta se implică producţiei din acea
fermă, devine chiar răspunzător de ea, munca prestată de
specialist se plăteşte pe bază de chitanţă, există, aşadar, un
mecanism clar de funcţionare.
Camerele agricole respective sunt structuri
privatizate, sunt structuri ale statului?
- Sunt mixte. Primesc bani pentru prestaţia făcută, dar
au şi rol de reprezentant al Guvernului în teritoriu, cu
misiuni bine stabilite. Adună fermierii din zonă, discută cu
ei, fac proiecte, cei care lucrează în cadrul acestor camere
fiind specialişti de marcă, bine dotaţi, din toate punctele de
vedere, şi bine informaţi. Se poate spune că sunt un fel de
structuri guvernamentale în teritoriu cu misiune de
transpunere în practică a strategiei agrare guvernamentale.
Nu-i greu să organizăm şi noi astfel de structuri, specialişti
avem, nu ne putem plânge de specialişti, numai că aceştia
au treabă. Nu sunt doar detalii ce evidenţiază alte şi alte
lucruri de rezolvat. Sunt chiar imperative. Despre toamna
din hambar ce să spun? Ce aş putea să mai spun de fapt.
Doar că aceasta nu este cea care s-ar fi cuvenit să fie a
Bărăganului, a acestui spaţiu din inima Bărăganului şi
înclin să cred chiar că ea nu e nici măcar cea de a 2011
toamnă, căci parcă suntem mult mai în urmă în timp, cu zeci
de ani în urmă… Nu vi se pare?
A consemnat Ion ALECU
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Când nebunia din ochiul tău stâng doarme,
Un circ de nerăbdări ascunse, o arşiţă infinită în mii de răni,
Nevindecată mă aleargă până-n zori,
O umbră, ca să scriu colorat cum exist.
Sunt un spaţiu alb lângă fereastră
Care încă te mai aşteaptă,
Un vid deghizat în om, nu o fiinţă umană,
Te simt aproape când tu nu mai eşti,

U

Pe „You Tube” puteţi viziona un fel de interviu
neconvenţional cu regizorul (!) Dragoş Buliga, încercând
să-şi dea cu părerea despre.. propriul film „Vine Poliţia!”:
„ A fost foarte tare şi încă mai este .. (!) Am avut o echipă
foarte tare, iar actorii au fost pur şi simplu (Cum credeţi?)
.. foarte tari. Ne-am amuzat şi ne-am distrat … foarte tare!
(În acel moment intră în cadru o domnişoară zvăpăiată şi
îl pupă pe obraz) .. Iar Ilin (Face semn spre duduiţa ..) ..
este .. foarte bună!” Recunosc că şi după părerea mea, de ..
nespecialist şi fără un casting riguros, domnişorica mi s-a
părut „bunicică”, aptă de promovare pe celuloidul moale.
Noi, „regizorii” mai bătrâni, chiar dacă nu mai tragem nici
o dublă, avem ochiul format.
Acum, la cât mişto fac cei din neamul şmecherilor
bucureşteni la adresa noastră, a ţăranilor cu wc-ul în curte
şi vaca legată în living, daţi-mi voie să fac şi eu puţină
caterincă (sper că am nimerit cuvântul din argou care
desemnează hlizeala prostească, oricând şi din orice).
Dragoş Buliga este regizorul unui film ce se toarnă în
Fierbinţi şi se încheagă în laboratoarele MediaPro
Pictures. Ca să păstrăm proporţia cuvintelor ar trebui să
spunem că întreg procesul seamănă izbitor cu fabricaţia
brânzei, nefiind mare brânză! Filmul este, se pare, o
comedie de situaţii desfăşurate la ţară, cu personaje rupte
din tipologia capodoperelor „Vacanţa Mare” şi „În puii
mei”, adică foarte tare din punct de vedere
cinematografic. Pentru tinerii noştri creatori (sper să nu
creadă nimeni că i-am înjurat spunându-le astfel) ţăranul
român este un amestec de mister mârlănesc şi idioţenie
feciorelnică. Scenariul atacă marile teme ale
neosictirismului autohton, adică alegerile faţă în faţă cu
prostia, munca în Italia şi drama dezrădăcinării, ultima
noapte de dragoste, prima dimineaţă de post, banul şi
aviara. Regizorul s-a remarcat în realizarea clipurilor
publicitare şi muzicale, experienţă pe care o duce acum la
păscut pe câmpiile realităţii.
Ceea ce m-a determinat să-mi pierd 15 minute din
noapte şi să scriu aceste rânduri a fost informaţia
halucinantă că acest film se va numi „Las Fierbinţi”!!
Presupun că folosirea particulei „Las” vrea să ne ducă cu
gândul la Vegas, ca oraş al tuturor posibilităţilor, una din
replicile filmului fiind chiar: „Băi, suntem în Fierbinţii de
Jos, aici orice este posibil!” Lăsând de-o parte sonoritatea
profundă a apelativului „băi”, ultimul „i” din toponimic
pare a fi începutul unei abordări cubiste în lingvistică.
Curajul de a folosi numele real al unei localităţi într-o
producţie artistică, şi spun artistică cu toată naivitatea de
care sunt în stare, îmi pare semnul de maturitate al unor
oameni care ştiu ce fac. Sper din tot sufletul ca acest
proiect să iasă decent şi să nu supere gratuit o comunitate
ce nu numai că îşi duce cu stoicism istoria în spinare, dar
care a şi suferit de pe urma unor golănaşi fără minte.
Oricum, ar fi fost cu mult mai înţelept să nu se
personalizeze locul acţiunii filmului, mai ales că acest
fapt este „la mişto”, fără nici o legătură cu personajele şi
întâmplările relatate.
„Artiştii” vor pleca spre cluburile bucureştene, acolo
unde îşi vor lua interviuri unii altora, tari de tot, şi eu
trăiesc cu iluzia respectului pe care îl vor purta oamenilor
ce le-au împrumutat, cu voia sau fără voia lor, locurile şi
numele.
Dan Elias

Mai îngăduie-mi, Doamne, o necunoscută întâmplare,
Am să-i dedic poeme până când ochii mei răzvrătiţi în uimire
Iedera îi va acoperi roată - roată cu înfrigurare.
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Las Vegas-ul
dintre diguri

Primitiv gândul meu te caută disperat cu gesturi viclene,
Refuzând să vadă durerea mea renăscută,
Enigmatic spectacol al umbrelor când pictezi
Azurii depresii pe umărul meu.
Bine că mi-am ferecat zorii şi am plecat.
Iubirea trebuie să crească şi eu să scad.
Nimic nu-mi lipseşte pentru a fi fericită, dar
Eu ştiu că nu sunt, trăiesc aşa cum visez: singură.

Încă nimic n-are nevoie de mine,
Numai hăul obsedant, divizat în mine şi în tine
Cuprinde o nelinişte zigzagată: viaţa.
Aici, acolo-n amintire topesc şoaptele
O, voi, imaculatele!

Rugă fără patimă şi părtinire
„La ce bun poeţii în vremuri sărace? (Holderlin)
1.
arde-n mine
un trup de fată
de femeie sau iubită
ca-ntr-un zid de monastire
trupul anei
înzidită
şi mă doare colţul pietrei
tâmpla umărului stâng
şi mă doare cărămida de cuvinte
lăcrimând
doamne
nu-mi săruta gura
ca pe un sân de fată mare
pe-a ei golgotă rostirea răstignită
să mă are
să fiu bob în brazda albă
să-ncolţesc
şi să dau rod
peste piatra ce mi-e dragă
să-nverzească ochiul orb
ca să pot rosti azi verbul
îngânat de atunci-nainte
de pe gura anei smulge-ţi
cărămida de cuvinte!
2.
ştiu
nu mi-am depăşit propria-mi condiţie
mizeria clipei
luciul oglinzii retrovizoare
umbra mea obosită bolborosind câte ceva
stau înapoia cuvintelor
ca un gardian ipocrit / atent
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la mişcarea cefei tinerei vocale
cu mâna pe trăgaciul alb translucid
şi numai de trădare
mă tem uneori
ştiu
nu-mi vorbiţi de kafka
sartre nietzsche marinetti joyce
andrei gide sau cioran
eliade blaga
mihai eminescu
creangă bacovia arghezi bogza
marin preda stanescu sorescu & company
la frontiera dintre cuvinte
ei n-au executat decât Ordinul Alb
toţi au mâinile pătate de sânge
toţi au ucis uneori
3.
lumi stele
lumi stele paralele care nu există
există doar o câmpie
undeva pe fundul cenuşiu al mări albe unde
odată
demult
cineva a inventat numărul
(printre cearceafuri umede
fiecare aleargă în spaţiul celui rămas liber
fiecare cifră cât mai multe zerouri
fiecare trup cât mai multe direcţii
între brazde de carne aburinde
veselii amorţite sclipesc în soare)
Petruţ Pârvescu
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