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Domnului Profesor,
cu drag.
Toi oamenii pe care îi întâlnim ne marchează întrun fel sau altul, lasă urme în mintea și caracterul
nostru, ne schimbă puin, uneori imperceptibil. La
fiecare oră de limba și literatura română și la fiecare
întâlnire de cenaclu, d-nul Profesor Anatol
Pavlovschi ne întinerea cu câteva minute, ne apropia
de literatură și ne inspira să citim și să scriem.
Bustul realizat de artistul Aurelian Apostol îl
readuce printre noi pe Domnul Profesor. E aici, cu

Apare în SLOBOZIA 1,0 LEI

acea privire sfredelitoare, cu elegana inutei și a
gesturilor, și mai ales cu cravata în vânt, cutreierând
mările și oceanele literaturii.
Vă scriu din depărtare și cumva din apropiere.
Așadar:
Cu drag, Domnului Profesor Anatol Pavlovschi,
Cu drag, Artistului plastic Aurelian Apostol,
Cu drag, Vouă, celor care ai venit să intinerii cu ei.

Marius Stan
14 iulie, 2017

FESTIVALUL DE POEZIE DE
LA BITOLA, MACEDONIA
7-9 iulie 2017

C

u mari eforturi financiare, profitând îndeosebi de
relaiile personale, Zoran Peicovski a reușit să
organizeze și anul acesta festivalul internaional de

poezie. Mai puin strălucitor decât cel din 2016, dar compensând
prin entuziasmul nedisimulat al participanilor.
Pentru noi, românii, adică subsemnatul și Firiă Carp, directorul
revistei Detectiv Cultural, călătoria spre Macedonia a început cu
o zi mai devreme, deoarece ne-am propus să vizităm Velico
Târnovo din Bulgaria și Scopje, capitala Macedoniei, unde urma
să-l recuperăm pe amicul Dina Cuvata, invitat și el la festival.
Scopje este un oraș care merită văzut: bulevarde largi, aerisite,
monumente grandioase și mai ales bazarul, un fel de Lipscani de
zece ori mai mare, unde amprenta balcanică, multiculturală, se
evideniază pregnant, mai ales în clădirile vechi, restaurate cu
minuozitate.
Ne-a condus prin acest încântător labirint amicul Dimo (Dina
Cuvata ), iar dimineaa, a doua zi, am plecat împreună spre Ohrid,
„marea ” Macedoniei. Parcurgând ruta spre acest oraș-staiune ai
impresia, mai ales în zona montană, că te afli pe Valea Prahovei,
dar aici vegetaia este mai palidă. Înainte de a ajunge la Ohrid,
bem o cafea pe malul lacului la Struga, de unde Drimul, se smulge
ca un fuior de lână. În Ohrid vizităm portul turistic, catedrala Sf.
Sofia și ne rătăcim pe străduele medievale pline de farmec.
Restaurante la tot pasul, iar în meniul afișat al unuia, îi atrag
atenia lui Firiă, se servește CARP, adică crap în macedoneană.

F

Izvorul

rumuseţea nu este abstractă. De fapt, „abstract” nu e
aplicabil decât la lucruri care se petrec numai şi
numai în gândire, la o parte din construcţiile mentale
care nu au corespondent în realitatea imediată. Frumuseţea
este topită în realitatea înconjurătoare şi în fiecare din noi.
„Topită” fiind, ea trebuie descoperită, dar pentru asemenea
descoperiri creierul uman trebuie să aibă un minimum de
antrenament intelectual şi o mare disponibilitate afectivă.
Primul degajează frumosul din diversitatea înconjurătoare
şi a doua, prin luare (sau nu) în posesie, certifică alegerea
primului.
Frumuseţea nu are o formă şi un conţinut anume, forma şi
conţinutul frumuseţii suntem noi, ea se „încearcă întru
devenire”, cum ar fi spus Noica, ea se vădeşte şi într-un
mineral, şi într-un copac de pe malul Ialomiţei, şi într-o
fântână în mijlocul câmpului, şi în galopul unui cal într-o
dimineaţă de septembrie. Dar mai cu seamă, ea îşi face
încercarea de milenii în om.
Există, din păcate, o anume inflaţie în folosirea acestor două
cuvinte, intenţiile bune, fără îndoială, producând efecte
contrarii celor pe care am fi îndreptăţiţi să le aşteptăm. Un
lucru poate fi frumos şi util totodată, dar un lucru util
rămâne de cele mai multe ori doar ceea ce este: un bloc în
care fantezia arhitectului se dovedeşte zero, o şosea plină de
gropi, o poartă de fier, o discuţie cu miză minimă, etc.
Deci, frumuseţea se învaţă. Dar cine să ne facă s-o învăţăm?
Şi când? Dar utilul şi el trebuie învăţat, cu tot instinctul
foarte dezvoltat al unora, care poate că nici nu mai au nevoie
de învăţare? Şi cine trebuie să ni le combine în minte şi să ne
înveţe să le păstrăm într-un echilibru cât mai astabil?
Dascălul. Şi mai ales profesorul de limba şi literatura

română.
El trebuie să fie mult mai mult decât un meseriaş care vine la
catedră ca la strung, face nu ştiu câte şuruburi bune şi
pleacă, misiunea lui încheindu-se aici. El trebuie să ştie că
celelalte materii sunt mijloace utile pentru atingerea deplină
a scopului unic: vădirea şi mai accentuată a frumuseţii în
oameni deplini, liberi să judece corect şi să simtă curat. Şi
totul în limba română!
El trebuie să fie pedagogul care ştie să depăşească
schemele, care ştie să planteze dorinţa de cunoaştere,
discernământul în fiecare personalitate umană în formare
care este elevul, care să-l facă să înţeleagă că diferenţa
dintre un vers şi o formulă matematică e doar diferenţa
dintre două moduri umane de cunoaştere, că ele nu se
exclud, că o floare poate schimba viaţa unor oameni la fel de
mult ca o nouă descoperire tehnică.
Enorma responsabilitate a profesorului, micul profesor de
limba şi literatura română, cere oameni pe măsură. Unul
dintre aceştia este Anatol Pavlovschi. Sutele de oameni
deplini, modelaţi de căldura lui sufletească stau mărturie
spuselor mele. Chimişti, fizicieni, matematicieni, biologi nau uitat nici o clipă, datorită lui, că frumuseţea nu este
niciodată abstractă.
Şi trăiesc, acolo pe unde viaţa i-a dus, căutând-o!

Ne amuzăm și, după un timp, scurt din păcate, plecăm spre Bitola.
(Continuare în pagina 12)

F.M. Ciocea

(Acest text este scris acum 35 de ani. Pe atunci n-aveam
cum să ştiu că, peste ani, Domnul Anatol PAVLOVSCHI se
va transforma în statuie. Sculptorul Aurelian APOSTOL l-a
ajutat să iasă din marmură şi să ne privească blând încă o
eternitate.)

Gheorghe DOBRE
Florin Ciocea şi Dina Cuvata

H E L I S - mai-iunie 2017

HELIS, mai-iunie 2017
Titi Damian, p. 1 - Domnul Damian poet, ce
surpriză, unul bun, care până la urmă a trădat poezia
pentru proză. Probabil că plaiurile muscelene aveau
nevoie de un cronicar și l-au desemnat pe dânsul să
fie acesta.
g.alex, p. 1 – Până la urmă, scrutând dimensiunea
timpului, constatăm că dăinuie doar geniul uman.
F.L. Dalian. p. 1 - Scriei o carte pentru copii?
Dan Elias, p. 1 – „Ai iz de sânge parfumat și
moale/tu risipitul cioturilor goale/doar fum și praf
de-a pururea egale./Ce zeu nebun le-așează
verticale”.
P.I.Creu, p. 1 – „tușim pe ascuns tu i-ai uitat
tăcerile/în mine eu fiul nenăscut./când mă trezesc
mi-ai spus să/nu-mi pară rău a fost doar un vis
atât/femeia plecase demult din visul ei/din trezirea
mea toată/am să-i scriu în visul tău o erată”.
Ion Roșioru, p. 3 - Nu mi-a parvenit MISS
UNIVERS.
F.M.Ciocea, p. 4 - Dacă mă strigai ,/Vor răspunde
doar privighetorile solitare/ Și scâncetul vântului
prin frunzele arborilor”.
Ion Cioran, p. 4 – „rana din ochi nu se mai
vindecă/iar femeia ce plânge e tot ce a rămas/din
această noapte”.
Mihaela Aionesei, p. 4 – „nu vrei să fii o
tornadă?/în mijlocul ei îmbrăișai ne-am iubi
și/peste tot ar cădea sărutări, ar mirosi/a primăvară
tot ce n-a fost”.
Silvia Bitere, p. 5
- „odată tristeea
pierdută/moartea e ca și moartă/deci te invit să luăm
cina/într-un cimitir de fie” .
Costel Bunoaica, p. 5 – „Sunt trist și n-am motiv să
fiu - în calendar de-acum/e primăvară! Pe case bate
ploaia cadenat. Și știu/că nu-i târziu să te învă pe
dinafară.”
Florentina Vărzaru, p. 5 - Prezenă inedită în
universul HELIS. Atenie la versurile prea
încărcate, baroce. „Îi promit/că n-o să ating umbra
de asfinit,/nici nu o să abdic, ca zarzărul în
grădină”.
Gheorghe Dobre, p. 5 – „când în gravide copiii se-

ntorc în somn/ca niște busole cumini/atunci, doar
atunci/ești cel mai aproape/de perfeciunea morii”.
R.A. Ilie, p. 6 – Volumul acesta, realizat cu atâta
devotament de către Gheorghe Dobre, este un
monument. Un monument închinat prieteniei și
deschiderii culturale.
Maria Dobrescu, p.6 - Cam de mult timp nu ai mai
fost prezentă în paginile Helis-ului.
Loredana Stan, p. 8 ; Vasile Iordache, p. 8 - Doi
autori, ale căror cări vibrează anonime în sertare,
așteptând să fie tipărite.
Ion Roșioru, p. 9 – „Respiră greu bătrânul
muezin/Pe tot mai lungă scară spiralată./ În dreptul
minaretului mă-nchin/ Să nu ajung la vârsta-i
niciodată!”
Paul Sârbu, p.10 – Bun venit la Helis. Poezia
dumneavoastră este simplă, sinceră și transmite
firesc și nepervertit mesajele pe care le-ai gândit.
g.alex, p.10 – Ca și Vasile Iordache, o să traversai
grania spre beletristică. Chiar merită.
Dan Elias, p. 11 – Profesionist.
P.I. Creu, p. 11- „știai că sufletul meu încă
tresare/când înflorești ori când zburăm
împreună/peste satul meu”.
Cătălina Stroe, p. 12 – Nimic nu o să ne mai mire.
Previziunile SF se vor confirma chiar mai devreme
decât estimam, iar impactul acestor acceleraii
tehnologice va fi deosebit de frustrant pentru
societatea obligată să se adapteze acestui ritm
trepidant.
Victor Nicolae, p. 13 - O lume nebună, nebună,
nebună.
Marian Ștefan, p. 14 – Să mai spunei că nu
întinerii!
Augustin Mocanu, p. 15 - Vezi comentarii.
Petcu Cela, p.15 – Exerciiul continuu o să formeze
cu timpul un stil propriu, amprenta fără de care nu
poi fi un scriitor veritabil.
Leonard I. Voicu, p. 16 – Nostalgia pământului
natal? Bună proza.
Marian Ștefan, p. 17 – În tineree, l-am întâlnit la
un eveniment pe tatăl lui.
P.I. Creu, p. 17 – „cresc rădăcinile luminii în noi
ca niște curcubeie/ în marșul nostru tăcut cu
smerenie spre veșnicie.”
Alin Pahonu, p. 18 - Un dramaturg în devenire.
Succes!
F.L. Dalian, p. 19 - Dacă ai imaginaie, cultura o
poi face și promova oriunde.
C.T. Ciubotaru, p. 19 – Rememorările d-lui
Ciubotaru au un farmec deosebit, sunt ca șampania
bine pritocită, spumoase și recofortante.
Marian Ștefan, p. 20 – Marin Constantin este un
poet valoros. Cât despre numele străzilor, dacă ar fi
împrumutate de la personalităile fierbinene, mă
tem că municipalitatea ar trebui să mai construiască
câteva.
Adrian Bucurescu, p. 20 –Vezi comentariile la
„Dragoste în limba română”.
Marin Moscu, p. 20 – „Prin sânii durdulii de nectar
ai luminii/ Străpung telegrame transmise de sfini.”
04.08.2017
Paris
Dan Simionescu

AUGUSTIN MOCANU
ÎN CURGEREA VREMII
I-am sugerat cândva d-lui Augustin Mocanu să adune
povestirile sale într-un volum distinct, deoarece aceste
bijuterii literare, datorită lor, este propulsat în elita
scriitorilor români.
Poate, contribuia domniei sale în folcloristică este
importantă, dar nu egalează opera beletristică. Dacă
vrem să facem o paranteză, a construit pentru Bojul natal
cel mai trainic monument, la fel cum a făcut d-l Titi
Damian pentru Muscelul buzoian.
Dar valoarea operei este conferită nu de temele abordate,
ci de stilul și limbajul inimitabile, care-l definesc pe autor
drept unul din marii scriitori ardeleni.
La 85 de ani, d-l Mocanu este posesorul unei mini de
cristal și îi urez să rămână astfel până la sfârșit. Vă
recomand ca de acum încolo să insistai îndeosebi pe
memorialistică, fiindcă este păcat să se piardă experiena
și trăirile unor oameni, care au traversat o epocă
zbuciumată, și au de împărtășit atât de multe generaiilor
viitoare.
30.07.2017
Paris

Dan Simionescu

LILI BALCAN

ALTE MOMENTE
Am mai spus-o, doamna Balcan este memoria vie a
Urziceniului, și-a asumat acest rol. Povestirile inserate
în carte le citisem în Helis și au savoarea fructelor
proaspăt culese din pom, sunt vii, nepervertite.
Punându-le cap la cap îi poi face o idee despre viaa
socială a urbei ialomiene, cu toate picanteriile de
rigoare.
Sper că doamna Balcan va continua această serie de
relatări delicioase, care au o priză la public de
netăgăduit.
26.07.2017
Paris
Dan Simionescu

INCULE BĂLAN

DRAGOSTE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Merită toate laudele iniiativa de introducere în
peisajul literaturii române a unui poet valoros, stins
prematur, a cărui operă s-ar fi risipit altfel.
Al. Buleandră și Gheorghe Dobre au făcut o treabă
bună.
Poemele sunt structurate pe două perioade: una până în
1985 și a doua din 1985-1986.
Ei bine, versurile din a doua perioadă îl definesc cel
mai corect pe Incule Bălan. Discursul este simplu,
lirismul debordant, observi imediat maturitatea
creativă a poetului.
Probabil aceasta a fost și cauza sinuciderii sale:
înelegerea valorii propriei opere și rigiditatea
mediului cultural comunist în promovarea talentului
autentic.
În literatură niciodată nu este târziu și cine știe?
Cândva, poezia lui Incule Bălan își va găsi poziia
corectă în ierarhia valorilor literare românești.
01.08.2017
Paris
Dan Simionescu

POEZIE
DANIELA ANDONOVSCATRAICOVSCA
(Macedonia)

Cauţi tot ce ai şi nu ai
Dai la o parte oboseala
Laşi lucruri răscoapte
Laşi lucruri rupte, plecate
Toate le laşi dacă îti spune sufletul.

ZIUA
Îi dezbrac frunzele
Una după alta
Şi le vopsesc cu roşul liliacului.
Frunzele le-mpletesc
Cu şofran
Şi ziua o îmbrac
Pentru ca mâine
Să mă îmbrăţişeze
Cu mirosul blândeţii,
Cu respirare de trăinicie,
Cu taina florilor.

PEISAJ
A îmbrăcat
Sacoul plouat
Şi aşa ud a trecut
Prin iarba verde
Şi florile roşii.
Peisajul a inclus atunci
Un cap de om bătrân,
Un costum cenuşiu şi
O umbrelă.
Apoi
Panglica a înfăşurat
Trecutul prezentul şi viitorul
Iar privirea a îngheţat pe nesimţite.

Dar tu suflet nu ai.

INFIDEL
Auziseră
Trei ferestre se deschid
Trei ferestre se închid
Ciclic
Ca un şoc electric
Ca fuiorul de la furcă
Timp schimbător
Trei uşi se deschid
Trei uşi se închid
Fără de gând, fără de vină
Fără mândrie şi pizmă
Fără proceduri şi iertare
Şi să fie ce nu se poate
Şi să fi fost cum nu a fost
Noi aşa credem
Noi ne împiedicăm
Iar ochiul vede strâmb
Iar ochiul nu ştie de saţ

(Macedonia)

DRUMUL
Cerul s-a deschis
Şi a-nceput să plouă.
Eu mi-am ţesut mâinile
Ca să-l primesc.
Pe umeri l-am pus
Acolo să se odihnească.
Apoi m-am trezit.
Îmi arunc ochii
Şi mă gândesc:
Totuşi, drumul meu duce la tine,
Cerule.

FURTUNĂ
Iarbă spălată
De ploaie
Iar ea
Strivită
A ţipat.
Pietrele
Aruncau
Scântei
Iar pământul
Mort
Căzu în adâncimi.
Tare au ţipat
Munţii
Şi au curs lacrimi
Ca un râu.
Se supăraseră
Şi rădăcinile.
Şi buruienilor
Le-a rămas
Doar aşteaptarea.

SNEJANA ALEXICI
STANOILOVICI
CURG
Apă sunt …
Fără de gheaţă, fără golf …
Nu fac valuri …
Nu mă tulbur, nu mă limpezesc …
Nu mă înspumez, nu fac scânteie …
Pietricelele nu le rostolesc pe drum…
Malurile nu le clădesc …
Fundul nu-l ating …
Nu inund, nu mă vărs …
Numai curg …
Azi …

PALETĂ
În nimicnicia
Trecerii
Îţi împleteşti
Traiul …
Amurgul îl prefaci
În zori de zi …
În lacrima
Din ochiul femeii,
Luciul din roua dimineţii
Îl prefaci în mărgăritar …
Un măr
Mamei,
Ca odinioară
În mână i-l pui …
Cu paleta culorilor
Dai viaţă întunericului …

VANIA ANGHELOVA
(Bulgaria)

MILIŢA DIMITRIJOVSCA
RADEVSCA
(Macedonia)

SCHIMBARE
Vrei schimbare
Vrei înlocuire
Vrei asalt
Cauţi petece şi ace
Cauţi fire şi zurgălăi
Cauţi ciucuri şi scuturări

DE CE
Răsfrânt, un orizont liliachiu
Se revarsă peste iarbă.
Gingăşia şi dragostea mea le omoară
Şi credinţa că odată voi reuşi
Să înving umbrele din mine,
Şi bezna neagră să strălucească.
De ce nu pot să prind o zi doar a mea?
De ce nu este uşoară viaţa?
De ce mă pierd în dimineaţa oarbă?
Osândită şi plânsă mă sting.
Prin infern sufletul meu rătăceşte,
Îngropată în el ea tot creşte.

Selecţie şi traducere: Dina Cuvata
Stilizare: Gheorghe Dobre

Nikolina Andova Shopova

(Serbia)

VESNA MUNDIŞEVSCAVELJANOVSCA

dragoste….
Tinereţea – pasărea din mine zburată.
Şi merg, merg eu aşa binecuvântată,
Dar o parte din mine e dată.

AMINTIRI
Ca Heros hoinăresc prin noapte
Şi dau cu peria pe copitele calului.
Cineva în întuneric luminează
Şi-mi dăruie o icoană.
Goneşte în bezna nopţii
Calul. Eu zbor printre altare.
Şi purificată mă duc, zbor
Peste frumoasa mea Bulgarie.
Sentimente. Amintiri. Pasiune şi

S

-a născut pe 03 februarie 1978 la
Skopje, Republica Macedonia. A
absovit Facultatea de Filologie
„Blaže Koneski“ din Skopje, în cadrul
Catedrei de Literatură Macedoneană și
Sud-slavă.
Pe lângă poezii, scrie și povești și poeme
pentru copii. Opera ei haiku este inclusă în
Antologia noului val de haiku macedonean.
Prima ei carte, „Intrarea este pe partea
cealaltă“, publicată în 2013 de editura
Templum, a câștigat premiul „Podurile din
Struga“ pentru cea mai bună carte de
debut pe care o acordă Festivalul „Serile
de Poezie de la Struga“ și UNESCO. În
2014 apare a doua carte de poezii „Unește
punctele“, din nou publicată de editura
Templum. În 2016 apare selecia trilingvă a
poeziilor ei în limba engleză, macedoneană
și franceză, publicată de Éditions Bruno
Doucey.
Poezia ei este trădusă în limba sârbă,
croată, bosniacă, bulgară, engleză,
franceză, germană și chineză și este
inclusă în mai multe antologii ale poeziei
macedonene.

Totul este găurit
Aici totul este găurit
cerul zărit prin lentilele telescoapelor
și dosarele de pe birourile noastre
ferestruicile cabinelor din bărci când
călătorim
și zidurile masive din templele în care ne
rugăm
Și păturile amanilor secrei arse de igară
sunt găurite
și lumea văzută prin inelele strămoșilor
amintirile ca aluat pentru dulciuri atunci
când le formăm
intele în forme umane pe care practicăm
tragerea
totul, totul este găurit
vizoarele ușilor închise pentru cerșetori
pământul împrăștiatelor case ale furnicilor
Dumnezeul căutat prin deschiderile
circulare ale cupolelor

Ne micșorăm
Pășim în lucruri și deja suntem o parte din
ele
Oare ne-au spus cândva că scoicile sunt
unghiile mării
și că unghiile ne devin scoici când intrăm
în ea

că stomacul ne este o estoasă marină
atunci când înotăm
că piepturile ne sunt meduze
ochii ne sunt pești mici separai de banc la
suprafaă
părul ni se transformă în alge când îl
scufundăm
pielea ne este mușchi de apă, firele de păr
ne sunt iarbă din pietre
care se leagănă de la apă ca de la vânt
Urechile ne sunt călui de mare, degetele
tentaculele caracatiei
oferite ca o specialitate în meniurile
scumpe
Ne micșorăm
ca stelele de mare ce prin porturi stau
uscate
ce vor atârna undeva ca un decor pe
perete
ca o lumină oprită, un suvenir semnat

Virgule
Am găsit o fotografie în pivniă
Despre locul casei mele
înainte de a fi construită
când era doar o schiă
în mâinile arhitecilor
Știu aproximativ de când există
anul în care a fost construită
este însemnat în betonul dintr-un col al
curii
dar nu știu cât timp înainte
nu a existat
și înainte să existe
arbuștii, iarba și cerul
care dispăreau în fotografie
Oare inexistena e mai veche
decât existena
și cât de veche este nimicul
De la praful care s-a ridicat
de pe fotografie
ca virgule în aer
am tușit

În corpul meu
Sunt un turist în corpul meu
și nu am hartă în mâini
Cineva care o să treacă întâmplător
îmi va arăta drumul spre cartierul
muzeelor
spre parcurile mari, spre piaă
spre râul care se scurge în numele meu
Ce fac între timp
Beau un macchiato într-o cafenea liniștită
și răsfoiesc ziarele
scrise într-o limbă pe care nu am învăat-o
niciodată
Mereu, îmi amintesc, când mă întorceam
dintr-o călătorie
cerul se însenina, Soarele cădea peste
îngerii din marmură
și doar atunci le observam
zâmbetele de pe faă

Bate înainte de a intra
Mereu să fii atent, bate înainte de a intra
știi că în camerele care se află în tine
există întotdeauna cineva
Rămâne cel mai mult în acelea în care te
vor primi fără reproș
în care vei intra și vei sta
mult timp tăcând
Unii dintre ei îi vor cere numele, te vor
invita să stai jos
îi vor oferi dulcuri, îi vor ine paltonul
vor veni după tine dacă uii umbrela
Pe unii îi vei vedea numai prin vizorul
tăcerii
ușilor veșnic închise
și adeseori nu vei știi dacă toi aceştia
sunt musafirii tăi
sau dacă tu pur și simplu nu ești acasă

Traducere: Tatjana Betoska

POEZIE
Pantunuri
575
Trag cai cu care-n curte la spital
Cum altădată-n vechile oboare.
Mă scol cu greu din patul meu letal
Şi ies la geam când morţii-s puşi în care!
576
Nepăsători şoferii taximetrelor gri
Clienţii-n faţa porţii spitalului îi lasă.
Mă tem de clipa neagră când nu vei mai veni
Ca-n repetate rânduri să mă conduci acasă!
577
Puhoaiele de rude fac moartea mai uşoară.
Maşinile vin droaie. Un aromân s-a stins.
Că nu mai am pe nimeni pricep întâia oară
Şi-aştept ca-n faţă timpul să râdă că-s învins!
578
O noapte fără seamăn pe lume stă să vină
Cu cai ce-şi sting galopul albastru în rachiu.
M-ademeneşte umbra în lamura-i divină,
Dar nu mai am putere în niciun fel s-o fiu!
579
C-or să intre în sevraj
Toţi alcoolicii se jură.
Bând acum îmi fac curaj
Să mă las de băutură!
580
C-un nohai strunindu-i cârma
Luntrea taie apa-n lat.
Dansul meu de foc pe sârma
Vieţii tale s-a gătat!
581
Uneori mai lentă, alteori grăbită,
Strada-şi toarce murmurul oliv.
Ceaţa din lăuntrul meu ivită
Mi-a rămas pe ochi definitiv!
582
De-a latul primăverii ce n-are nici ea loc
Se duce vara fără să fi venit vr'odată.
Cu moartea nu mai intru la jocuri de noroc
Fiindcă trişând mă-nvinge de fiecare dată!
583
Nepăsătoare trece şi vine strada mare
Şi triluri noi se iscă-n frunzişul de arţar.
În dimineaţa clară salut toţi morţii care
Pe scara de la morgă aşteaptă să apar!
584
Sub presiunea multor lumini interioare
Monedele arama nici nu şi-o mai ascund.
Azi zăbovesc la vorbă cu vişinul în floare
Ce-mi împrumută tainic tot văzul lui profund!
585
Prin luna mai cireşul o să bată
C-o ramură-n fereastra de la trei.
Scanându-ţi draperia nemişcată,
O să-nţeleg subit că nu mă vrei!
586
Doar prin neîmplinire iubirile-s mereie
Ca apele ursite să plângă sub pământ.

Distinsă cititoare ce nu mi-ai fost femeie,
Oricine-ai fi menirea îmi este să te cânt!

Spre amiază, puf alb, stau să zboare.
Uităm, de parcă-am fi nemuritori,
Că viaţa noastră-i pură întâmplare.

587
599
Furtuna cu săgeţi de gheaţă
Răpune bivolul de foc.
Voi regreta întreaga viaţă
Că n-am scris Moara cu noroc!

O albină vizitează unica floare de prun
Cruţată prin minune de iarna-n recidivă.
În gândul de pe urmă presimt c-o să te-adun
Să mă împaci de-a pururi cu soarta punitivă!

588
600
Pe Canara răsare aliorul
Să-i ţină crucii negre de urât.
Paradoxal, îmi dă târcoale dorul
De tine şi ignor că m-ai urât!

Învins se lasă cucul în făget
Invidioşi cocoşii vrând să-i facă.
Nu renunţam uşor s-ajung poet,
De nu erau atâţia să mă-ntreacă!

589
601
Lasă-n zborul lor cocorii
Umbre lungi pe eleşteu.
Obosit, în pragul morii,
Mă pozez cu Dumnezeu!

Se-ncheie înfrunzirea în fagii de pe coastă
Şi cucu-având de unde, tot risipeşte ani.
Lângă fântâna plină speranţa mea adastă
Să te cufunzi, avidă, în ochii mei avani!

590
602
Soarele pe guşa verde a hulubului se joacă
Stârnind apele uitate ale vrednicei oglinzi.
Retrăiesc într-o clipită primăvara ta buimacă
Şi-mi acoper cu batista ochii încă suferinzi!

Tot mai puţini sunt oamenii prin sate
Încât şi parastasele-s pustii...
Doar amintirilor de tine-n dar lăsate
Le-adaug alta nouă în fiecare zi!

591
603
Luna plină coafează teii de pe bulevard.
O ţigancă somnambulă rupe dintr-un parc o floare.
De iubirea pentru tine nu mai prididesc să ard.
Mă înceracă însă teama să nu ies din sărbătoare!

Presimţitor din fire că ploaia stă să vină,
La gard îşi sparge pieptul cocoşul răguşit.
Ca niciodată astăzi mă simt bătut de vină
Că te-am visat o viaţă şi nu te-ai mai ivit!

592
604
În siajul barjei albe face tumbe un morun
Care valurile negre le agită şi mai tare.
Îmi doresc să intru-n rolul cascadorului nebun
Care de pe creasta stâncii pentru tine-n apă sare!

De singur ce-i vorbeşte cu pietrele vecinul.
Azi noapte, răposata i-ar fi trecut prin vis.
Din lipsă de prieteni mi se acreşte vinul
Şi-mi reproşez poemul pe care nu l-am scris!

593
605
Pe un fag din fostul castru
Roman a poposit un cuc.
Fur flori de liliac albastru
Pe care-n cimitir le duc!

Ceaţa stăruie de-a lungul micii văi susurătoare.
Zice-se că o să plouă, în mod sigur, zile-n şir.
Pe terasa mohorâtă dau la vrăbii de mâncare,
Uşuindu-mi însă teama c-o să uit să mă mai mir!

594
606
Păstrează figurantul scutul
De la filmări şi-l crede bun.
Hai să vorbim despre trecutul
Ce prea puţin ne-a fost comun!

Acelaşi deal. Aceeaşi cărare neumblată.
Acelaşi mal. Aceeaşi platformă de gunoi.
Acelaşi şal. Aceeaşi nefericită fată.
Acelaşi bal. Aceeaşi absenţă grea de noi!

595
607
Zăpada rea şi lungă a mieilor a fost
În măr doar de o floare umilă înfruntată.
Speranţa că urma să-mi intru-n rost
Nu mi-am pierdut-o, Doamne, niciodată!

De noime doar de ea ştiute i-s vorbele mai încărcate
Şi tot mai colţuroşi genunchii nebunei tinere cândva.
De-o fi să mă înhame soarta la carul nostru de păcate
Să ştii că onorez blestemul rostit amar de gura ta!

596
608
În noaptea niciodată mai intactă
Trei lampadare roşii s-au aprins.
De nu mă operam de cataractă,
Că eşti aceeaşi rămâneam convins!

În zori livada-i plină de triluri argintii
Şi de miresme care au irizări de stele.
Te rog fierbinte, Doamne, secunda-n loc s-o ţii
Să pot să-i râd în faţă singurătăţii mele!

597
609
Tot mai rar şi fără vlagă cântă cucul peste gârlă
În pădurea unde fagii s-au rărit de ger şi ei.
De pe dala funerară mă priveşte o şopârlă
Cu hipnotici ochi de rouă escortându-i pe ai mei!
598
De aur erau păpădiile-n limpezii zori.

Îmbătat împărăteşte de mireasma creponată,
Cintezoiu-şi cântă doru-n liliacul zăpeziu.
Neastâmpărul cu care m-ai învrednicit odată
Nu m-a părăsit nici astăzi când pentunuri noi îţi
scriu!

Ion Roşioru

POEZIE
Ispita
Doamne! Ce-ai făcut, Doamne?
Nu cumva Tu mi-ai trimis-o pe ea,
pe femeia, pe ispita aceasta
care îmi răvăşeşte zilele?
Care îmi scotoceşte prin gânduri
şi mă buzunăreşte de vise?
Nu cumva Tu mi-ai trimis-o
pe femeia aceasta care îmi macină zilele?
Care în moara trupului ei de prăpăd
îmi macină zilele una câte una?

şi copacul nu se deschide;
bat cu pumnii-n pământ şi pământul nu!

Femeia secretă
Locuiesc într-o bătaie de inimă.
De când ai trecut pe la mine cu norul de vrăbii,
aici locuiesc. De când ţi-ai uitat mâinile pe masa de scris
şi picioarele printre cearşafuri.
Libelula, desigur, ar fi prea puţin pentru freamătul
pe care l-ai lăsat la mine aseară.

Spăimântat este sufletul meu în înaltul serii,
spăimântat de femeia tăvălită, goală,
în privirea mea.

Da, prezenţa ta îmi face de prisos toate armele pe care
le-am trezit din somn pentru a da piept cu întunericul.
Cu întunericul, care vrea să pună stăpânire pe mine.

Neliniştea şi tulburarea cu braţele ei mă încing.
Neliniştea şi tulburarea mi-au ajuns casă.

Vezi, de când râsul tău mi-a intrat în casă
întunericul bate-n retragere; tot mai mult în retragere.
Râsul tău decapitează capetele balaurului cu şapte capete,
singurătatea. Nu mai am nici o grijă,
lumina picioarelor tale intră în mine.
Da, ele îmi dau peste cap toate planurile de viitor,
toate victoriile care mă aşteaptă cu surle şi trâmbiţe la
uşă.
Lumina picioarelor tale! Freamătul dintre perne!
Floarea soarelui ascunsă între pulpe.

Doamne, ia Tu lumea din mâinile mele,
pentru o clipă, şi vezi ce faci.
Lasă-mă singur. Am de iubit!

Cetatea Ciulin
Stau de vorbă cu gâzele care ies din pământ.
Şi cu suratele furnici.
Nimeni nu ştie mai nimic despre tine, mamă,
numai eu bat în porţi şi întreb în tot locul de tine.
Ba pe la casa greierilor, ba pe la cărăbuşi…
Bat în copac şi copacul nu se deschide.
Bat în pământ şi pământul nu!
Până şi porţile Cetăţii Ciulin au rămas închise.
De-a dreptul închise, deşi eu mai aştept şi acum
să iasă cineva şi să-mi spună. Ce să îmi spună?
Stau şi aştept până ce aşteptarea ţese pod între maluri.
Stau şi aştept până ce aşteptarea ţese pod
între verdele ierbii şi câmpul cenuşii.
Deşi eu încă nu pot să trec podul ţesut între maluri.
Încă nu pot să trec, aşa că voi mai petrece o vreme
în inima mea. Noapte de noapte în inima mea, printre
rugi.
Printre fetele-rugi gata de drum.
Încă nu pot să trec podul ţesut între maluri, mamă,
ca un animal tânăr lumina se răsfaţă la picioarele mele.
Şi floarea de cais acoperă cerul.
Îmi voi petrece şi primăvara aceasta în cuiburi, îmi spun,
aşteptând ca vrăbiile nimănui să înflorească în văzduh.
Deja primăvara înflorită în cais pune pe fugă
fiara care se plimbă pe cer: întunericul.

Iată, aşadar, freamătul pe care îl port întotdeauna cu mine.
Mai ales atunci când dau ocol lumii, prin camera mea.
Încă mai ţin pumnii strânşi, libelula nu are scăpare.
Vezi, până şi zilei i-am închis toate ferestrele,
de teamă să nu pleci. Oricum, sunt cu ochii pe tine,
ai grijă ce faci! Sunt cu ochii pe floarea soarelui,
iubito, ai grijă ce faci!
Şi coboară mai repede din florile de cireş, pe pământ,
unde te-aştept de câteva ceasuri; poate de la-nceputuri…
Coboară, până nu pun leii pe tine.
Şi nu mai veni la întâlnire cu norul de vrăbii!
Prea se uită toată lumea la tine când vii cu norul.
Prea stă toată lumea cu ochii pe tine, ca la vânătoare.
Vezi, eu voiam să rămână totul secret,
poate o taină, aşa cum o taină a rămas naşterea ta,
da, naşterea ta din gândurile mele puse cap la cap,
vrabie lângă vrabie şi floare de cireş lângă floare.
Da, eu voiam să rămâi o femeie secretă,
ca să nu mai stea lumea cu ochii pe tine, ca la vânătoare.
Eu visam să rămână totul secret,
deşi zăpăcitele astea de vrăbii cu care ieşi pe stradă
au dat încă de la început sfoară-n ţară
cu clinchetele lor, iar floarea de cireş ţi-a făcut public
încă de la început surâsul. Surâsul, floarea de cireş.
Atât îţi mai spun: nu mai chicoti prin camera mea!
Vezi să nu trezeşti întunericul!

Deja floarea de cais acoperă cerul.
Să fie ea copilăria care mă strigă la geam?

Pagina de istorie
Copilăria, floarea de cais care mă ceartă
pentru Cetatea Ciulin pe care o ţin în viaţă.
Care mă ceartă cu lumina şi cu verdele ierbii,
cu floarea Paştelui şi cu buş-cărăbuş pentru fiara pe care
o plimb pe cer: singurătatea…
Copilăria, care tocmai a surpat
podul dintre verdele ierbii şi câmpul cenuşii cu
clinchetele ei,
precum trâmbiţele Domnului zidurile Ierihonului.
Copilăria, care m-a oprit lângă ea, pe malul florii de cais.
Şi care păzeşte drumul dintre răsăritul desculţ şi lacrima
mamei.
Care păzeşte cu sabia ei de lemn porţile Cetăţii Ciulin
şi nu mă lasă să intru. Copilăria, care nu mă lasă să intrun cetate,
cum stau de vorbă cu gâzele care vin din pământ.
Care nu mă lasă să intru-n cetate, cum stau de vorbă cu
fraţii
şi surorile mele care vin din pământ; fraţi şi surori, unchi
şi mătuşi, de la care am deprins, în ultima vreme,
întunericul.
Toate, rude ale mele mai vechi care vor să-mi vorbească.
Ce mai aveţi să îmi spuneţi, întunecatelor?
Ce mai aveţi?
Da, numai copilăria îmi ascunde mâinile printre florile de
cais.
Altfel, eu mai bat şi acum cu pumnii în pieptul copacului

Încă o zi îngropată în discursurile electorale
care mă golesc de tot misterul picioarelor lungi şi de
piersică
ce au trecut pe la mine aseară.
Pe străzi înfloreşte demenţa.
Ca dovadă, partidul saurienilor modificaţi genetic,
modificaţi genetic până la cămaşa de mătase
şi trandafirul de la butonieră, îşi lansează chiar sub ochii
noştri
pe piaţa politică ultimele clone ideologice.
În ele ne putem citi de pe-acum viitorul, tot viitorul.
Fireşte, de aici, din timpul în care privim,
încă nu se vede cămaşa de lemn în care viitorul stă
ţeapăn,
nici crucea de pe piept, în formă de seceră.
De fapt, de aici nu se vede decât fluturând tricolorul
şi nu se aude decât discursul de-a dreptul cocoşat al
alesului
care încă mai lustruieşte tresele care l-au pus pe soclu…
Încă o zi în care nostalgicii roşii
fac un pas mai în faţă în istorie,
iar întunericul aprinde lumânări pentru viitorul
dus de curând la groapă.

care, ajutaţi de sindicatul dricarilor, au reuşit, în fine,
să facă ordine în cimitir. În cimitirul nostru cel de toate
zilele.
Şi să ne aducă, în sfârşit, liniştea. Mult aşteptata linişte.
Ba chiar s-au încheiat alianţe de-a dreptul memorabile,
de vreme ce reprezentanta găinilor democrate
semnează chiar acum cu vulpea tricoloră
tratatul de pace veşnică.
Aşa că putem dormi mai departe liniştite pe ouăle noastre,
a declarat naţiunii reprezentanta găinilor democrate,
retrăgându-se discret în coteţul ei şi adormind imediat
pe pagina de istorie. Chiar aşa a declarat tânăra
luptătoare,
asigurându-şi în acest fel un loc în noul guvern…
Circul e-n toi şi, dacă ai răbdare, printre coteţele
galinacee
şi palatele cumetrei putere poţi vedea cum trece Istoria.
Iată aleşii naţiunii cocoşaţi de tresele şi misia lor pe
pământ,
iată corul electoral şi corul lăudătorilor
cântând pe o singură voce.
Iată vulpile comunitare cum adună zi şi noapte
ouăle rămase-n cuibare; cum le adună unul câte unul,
pitite în spatele imunităţii lor de vulpi
ajunse în fruntea ogrăzii.
Ai spune că lucrează pentru igiena coteţelor,
aşadar pentru patrie. O poliţie a cuibarelor
primită în aplauzele cotcodacee şi pusă întotdeauna
la loc de cinste pe peretele dinspre răsărit
al inimii tale electorale.
Numai eu, ca şi flacăra, sunt mereu în avangardă.
Mereu în avangardă, în această cazarmă de cocoşaţi,
în acest refugiu al întunericului care aprinde lumânări
în memoria paginii de istorie.
În memoria acestei pagini de istorie
îngropată de vie în aplauzele tricolore.

Întunericul
Încă puţin şi voi intra în noapte.
Încă puţin şi noaptea va intra în mine.
Şi întunericul va intra în mine
ca un hoţ printre odoare de preţ,
neştiind pe ce să pună, mai întâi, stăpânire.
Prima ispită va fi femeia, desigur, femeia
pe care o poţi afla peste tot prin ungherele mele.
Căci despre ea este vorba prin ungherele mele.
Despre femeia care mă apără de neguri! Despre femeia
care îşi povesteşte peste tot surâsul şi mâinile.
Care se tăvăleşte cu lumina în fiecare dimineaţă,
care face dragoste cu clinchetul zăpăcitelor vrăbii.
Despre femeia care întocmai aşa se apără de întuneric
şi îl pune pe fugă, cât este ziua de lungă.
Întunericul intră la mine ca un hoţ,
neştiind pe ce să pună, mai întâi, stăpânire.
În afară de ea, de flacăra care îmi aleargă prin vene,
de copilăria aceasta cu cireşe la urechi,
tot ce mai poate găsi el la mine
sunt câteva fulgere bine închise în norul lor:
poemele singurătăţii. Drumul spre piramide!
Eu sunt în slujba Domnului, vezi,
întunericul nu mă poate atinge!
Eu înfloresc cireşul, dau glas zăpăcitelor vrăbii.
Fac totul ca să n-o ia lumea la vale,
să nu se ducă totul de râpă.
Eu sunt în slujba Domnului! A Domnului
care mi-a promis solemn că se va întoarce la mine.
Da, după femeia în flăcări şi poemele care îmi aleargă
prin vene, întâlnirea cu Domnul este singurul lucru
ce mi-a rămas de făcut. Întâlnirea cu nevăzutul!
Dacă nu cumva tocmai Domnul se strecoară în sufletul
meu
sub chipul de nepătruns al întunericului.
Dacă nu cumva tocmai El mă pune la încercare,
îmi ispiteşte femeia şi gândul,
îmbrăcat în negru, de sus şi până jos.
Încă puţin şi voi intra în noapte.
Încă puţin şi noaptea va intra în mine.

Virgil DIACONU
Încă o zi stinsă de râvna şi aplauzele patrioţilor de
serviciu

POEZIE
CEASUL DEȘTEPTĂTOR
Unica,
tradiţionala noastră sursă de iluminat –
sângele,
mereu și mereu
obiect de fraudă!...
Și iar se întunecă-n perete!...
Şi iar avem nevoie de donatori!
Iar corbii
se rotesc deja
în așteptare!...
Un ceas deșteptător
construit din oasele martirilor
sună din nou alarma...
O stea căzătoare
ne arată încă o dată drumul
spre libertate ...

CAPCANA
Pretutindeni,
peste crengile pomilor din grădină,

prin grajd,
la ușa și ferestrele colibei mele
i-ai întins plasele albastre, capcanele și
laurile,
cârligele de safir ale ochilor tăi,
pentru a-mi captura sufletul ademenit
ca pe o insectă!...
Sufletul meu
pe care l-ai ferecat
cu privirile tale lunatice
ca ale zeiei pagâne Bastet,
cu trup de femeie și cap de mâă,
purtând aurul soarelui
şi argintul lunii la urechi!...
Și trupul meu stă la panda, noaptea,
ca un cadavru viu
rugându-se la fereastra ta, luminată
privindu-te fără vedere,
chemându-te fără glas,
rugându-se ca sufletul meu
să se întoarcă înapoi
în trupul pustiu,
precum o casă părăsită

în care cucuvele și-au făcut cuiburi la
streașină…
Trupul meu, rătăcind pe ulie
s-a întâlnit, din întâmplare
cu sufletul meu descumpănit:
și deodată trupul meu a simit gustul
morii
căci sufletul meu șovăia,
părea să nu-l mai recunoască,
de parcă şi-ar fi uitat vechea locuinţă!...
Fii aşa de bună, zeiă lunatică,
până nu începe să adie vântul morii
şi arată-i drumul înapoi sufletului meu!..
Trupul meu îşi caută sufletul,
ca un strigoi, bântuie,
pe uliţele, noaptea,
strigându-te fără glas,
căutându-te cu ochii fără vedere
privind la fereastra ta strălucitoare, seara,
fără să-i vadă lumina,
degerând fără să simtă gerul,
având pe buze gustul morii….

Dedicaie

Rugăciune

Icoana ării

Dacă aș vedea toate frumuseile lumii,
dar nu și faa ta luminoasă,
ar fi î n zadar.

Trimite-mi, Doamne, rogu-te, de sus
cuvintele care nu s-au mai spus,
cuvinte meșterite în raiul tău, alese
de îngeri, dar care să poată fi înelese

Nimic mai dulce și nimic mai sfânt
decât Icoana ării din Cuvânt.
Cu râuri iui și muni albii pe creste,
cu oameni care vin dintr-o poveste,

de ochii muritorilor de rând.
Cuvinte să-ncolească în inimă și-n
gând.
Precum sămâna îngropată pentru roadă,
cuvinte vii în scrisul meu să cadă.

ca niște zei din depărtări de mit,
fără-nceput și fără de sfârșit,
își duc tihnit prin veșnicie mersul,
de parcă sunt de-un leat cu Universul.

Dacă aș gusta toate bunătăile câte sunt,
dar nu și dulceaa buzelor tale,
ar fi în zadar.
Dacă m-aș scălda în cele mai albastre
mări,
dar nu și în cerul ochilor tăi,
ar fi în zadar.
Dacă aș asculta cum cântă cetele de
îngeri în Rai,
dar nu și vocea ta șoptindu-mi de drag
la ureche,
ar fi în zadar.
Dacă aș scrie cele mai frumoase poeme
de dragoste,
și nu m-aș gândi la tine în clipele
acelea,
ar fi în zadar.
Toate câte-mi sunt dragi, până și viaa,
nu ar avea culoare și farmec
fără dragostea ta.

Cuvinte-frunze și cuvinte-flori,
cuvinte-aripi pentru ca să zbori
spre înălimile în care
trăiește împăratul cel mai mare.
Cuvinte-soare și cuvinte-ploi,
ca să răsară floarea din gândurile noi,
cuvinte-pace și cuvinte-tihnă,
în care să-și găsească cei ostenii
odihnă.
Din înălimi divine, trimite-mi, Doamne
Sfinte,
în loc de mântuire, o mână de cuvinte,
să mi le-așez cu grijă și drag la căpătâi,
cum ai făcut Tu Însui în lumea Ta
dintâi.

Paris,
19 iulie 2017

1.
ceva din ceva trebuie să fi fost la un adică
la primul strigăt plâns
un crepuscul ceva
o amintire încrustată într-un perete
undeva clipa ca o bufniă surpinsă în prim plan
în timp ce tu ești atacat invadat de ceva
clipa unui refugiu
și zbang! zbang!
totul se termină brusc
filmul se rupe când nu vrei să i se rupă
de viaă
de viaa ta
adio Doamne!

2.
îmi spuse el străinul
într-o bună zi o să vezi
că totul este un clișeu vechi vechi
sunt acele clișee care se ascund în podul casei
ori în pivnia unde zace de ani buni
vinul lui tata
căci tata într-o bună zi ca și asta
a plecat departe de noi ca un străin

Paris,
18 iulie 2017

O, îndură-te , suflet al meu,
și întoarce-te, căci, dacă mai zăbovești,
ţărână va fi aruncată
peste trupul meu pustiit
în care ai locuit!...
Și vei rămâne ca o pasăre streină
rătăcind, fără cuib
între cer și pământ…
Astfel, trupul meu,
precum un tabernacul
rămas gol,
precum o casă
părăsită din sat,
se năruie
de singurătate,
în ţipătul buhelor
care s-au cuibărit sub streaşină
strigându-și sufletul
prins în ghearele de safir
ale pisicii lunatice…

Nimic mai sfânt și mai înălător
decât Icoana veșniciei lor,
decât altaru-n care pruncii-și leagă
cu Dumnezeu fiina lor întreagă.
În ara mea din gând și din rostire
mustește orice iarbă de iubire.
Și pe cărări de rouă, orice piatră
e inima mirosului de vatră.
Când Dorul ca o stâncă mă apasă,
doar în Cuvânt mă pot întoarce Acasă.
Vincennes,
11 iulie 2017

De-aș fi știut...
De-aș fi știut cioplitul în sunete,
i-aș fi făcut statuie în atingerea unei
viori faa de soare abia răsărit, părul de

Paul SÂRBU

tunete,
ochii de fluturi albaștri alunecând peste
flori.
Tânăr încă sau aproape de stingere,
aș fi strâns vioara la piept și în ea
te-aș fi aflat c-o ușoară atingere zeia mea,
frumoasa mea,
femeia mea...
Bois Colombes,
01 iulie 2017

PLECAREA
Într-o zi voi pleca pentru totdeauna.
Și atunci, ce va fi oare atunci?
Mame vor trece pe stradă cu prunci,
ziua cu soarele, noaptea cu luna.
Toate-și vor duce chinuitul lor rost.
Tot așa vor răsări florile,
iarna se vor așterne ninsorile
peste crucea de lemn - mărturie c-am
fost.
Cine și ce ne va plânge plecarea?
Poate că nimeni, poate nimic...
Hai viaă, tu, să mai trăim un pic,
până nu vine peste noi uitarea.
Vincennes,
8 iunie 2017

Petru BOTEZATU

și-a legat de stâlpul casei femeia
de atunci nu s-a mai șters de praf nicio icoană

ce păcat
ce păcat ar fi...

3.

mă deprimă doar gândul că iubirea lor
ar putea dăinui
când bineîneles ar fi o minciună deosebită
să poi crede în sensiblitatea unor iubii nebuni
aici e curat e liniște și e multă zăpadă
cum îi place ie
să dormi pe braul omului de zăpadă
în timp ce se topește
și doar gândul meu
că iubirea ar putea dăinui
ce bine ar fi și ce păcat n-ar fi

sunt atât de suavă ca o mamă
înzestrată cu toate durerile facerilor
cerești și mai puin cerești
inima-i beată pentru iubirea pruncilor
uciși de viaă
plângi tu? știi tu să plângi!
o măreule ce ești
de nu te poate vedea nimeni
arată-i odată colii din mătase
abandonează în sângele nostru iubirea de noi
nu vorbi despre apa schimbată-n vin
schimbă tot ce e dulce în sare pentru răni
mierea dă-le-o femeilor pentru frumusee
să stea lipite cu buzele la ferestre
în așteptarea unui călăre fără cap

4.
aici plouă dragul meu
am devenit imună la ploaie
ca la sensibilitatea iubiilor

5.
uneori avem nevoie de două mame pentru a supravieui
uite dragul meu fiu
aceasta este o mamă din care tu ai ieșit fără lacrimi
iar aceasta este cea din urmă
femeia ce te-a iubit și i-a îngrijit din răni
tu de ce nu vrei să orbești pentru totdeauna

Silvia BITERE

PROZĂ
Aripi frânte
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III.
Copilăria lui P ar fi fost una obişnuită, dacă nu s-ar fi trezit, aşa
din senin, pe la patru ani, să citească ziarul cu voce tare. Nu-şi mai
aduce aminte cum a reuşit. Şi atât de mult s-au încântat ai lui,
încât, în fiecare duminică, îl îmbrăcau frumos şi mergeau la rude,
sau la vecini, să le citească ziarul. Era un ziar vechi, din 53, unde
se anunţa moartea lui Stalin. Vin americanii, s-a bucurat atunci
Nicuţă, tac-su şi s-a îmbătat, la bufet, cu unu Dima, prietenul lui,
care era omul miliţiei şi al securităţii. De mult se ţinea de capul lui
Nicuţă să intre cu el în afaceri. Să vândă carne la negru, în
Bucureşti, era criză mare şi el avea oamenii lui acolo, că merge la
fix. Şi l-a convins pe Nicuţă, acum că murise Stalin, să-şi taie
vaca. N-au apucat să vândă nici jumătate din vacă, când, la un
avocat din Obor, i-au prins miliţia şi au făcut un an puşcărie.
Noroc cu Dima, că era de-al lor, altfel lui Nicuţă i-ar fi putrezit
oasele la canal.Atunci s-a ales P cu dădacă, Istina, o ţigancă adusă
de la munte de popa Toader. S-a certat cu popa şi a venit la
Rodica. Dumnezeu a adus-o, că era greu fără Nicuţă, cu trei copii
mici, cu câmpul, cu gospodăria, cu dările şi taxele, cu cotele şi cu
banca. Din când în când, se închidea în camera de zi şi plângea o
oră întreagă, îşi uşura sufletul. De, femeie tânără şi singură,
îngropată de griji şi nevoi. Noroc cu Istina, care muncea mai
abitir ca un bărbat şi se ataşase de P. Avea grijă de el, o trezea pe
Rodica noaptea, că plânge băiatul şi să-i dea ţâţă. Uite ce foame îi
este, cum caută cu gura, hai, fă, trezeşte-te odată.
– Fă, o să-ţi vorbească băiatul limbi străine, i-a zis Leana a lui
Oblete lui Rodica. În timpul războiului, americanii au trântit o
bombă, în miez de noapte, peste casa lui Istina, toţi au murit,
numai ea a scăpat, de atunci vorbeşte o limbă numai de ea
înţeleasă.
În duminica Paştelui, pe P, ai lui l-au dus la biserică, cu un ou în
mâna stângă, ăsta pentru a-l da popii pentru împărtăşanie şi cu
ziarul ăla vechi în cealaltă mână, să vadă şi popa ce copil deştept
au şi popa şi-a făcut cruce. A doua zi popa era la securitate, avea şi
el o fată, tot de patru ani, una Ştefania, care, la grădiniţă, îi tăia
calea lui P şi îi dădea tot felul de dulciuri, colivă, colaci, îi lega
şireturile la bocanci, iarna sau sandalele, când venea vara. Era o
fată de treabă, cam şleampătă şi fără de noroc. S-a sinucis când a
împlinit optsprezece ani. Nimeni nu a ştiut motivul. A înghiţit o
sticlă întreagă de verde de Paris.
Pe o hârtie ruptă dintr-un caiet de matematică, a scris o strofă
dintr-o poezie a Elenei Farago:
„Pentru cel care mi-a fost
Pentru cel ce nu-mi mai este
Visele fără de rost
Leagă cântec şi poveste"
Sub versuri a desenat, cu o cariocă roşie, o inimă ruptă în două, pe
o bucată de inimă era scris îngroşat litera P şi pe cealaltă litera Ş,
iar dedesubt a scris, cu litere înclinate uşor spre dreapta, „te
iubesc, cum nu cred că te va iubi cineva vreodată. M-ai făcut
femeie fără să mă atingi, fără să mă pătrunzi şi voi rămâne o
eternitate femeia ta, numai a ta. Dumnezeu îmi e martor. Mi-am
dat seama că nu pot să te ajut decât dincolo de moarte. Voi fi
îngerul tău. Voi veghea tot timpul asupra ta. Iar dacă e adevărat că
ne vom reîncarna, vreau tot îngerul tău să fiu. De câte ori vei simţi
o adiere în părul tău, să ştii că nu e vântul, sunt eu. De câte ori vei
simţi un gust sărat pe buze, să ştii că sunt eu. Numai şi numai eu,
acum când prezentul şi trecutul se împacă, deodată în mine. Te
iubesc." Popa a înnebunit săracul, umbla, aşa, prin sat, cu
cădelniţa-n mâna stângă şi cu busuioc în cealaltă mână, sfinţea
toţi parii pe care îi întâlnea. A mai slujit, după moartea fiicei sale,
aproape un an, până când, într-o zi, la slujbă, s-a întors cu spatele
la audienţă, şi-a ridicat patrafirul, şi-a dat pantalonii jos şi a arătat
curul babelor din primul rând. L-au internat la Sapoca.
După ce s-a dus popa Toader la securitate, a venit la Nicuţă, cu o
Volgă neagră, un căpitan de securitate, Amza, cum că şi-a pus
băiatul să înveţe pe de rost articolul cu moartea lui Stalin.
Degeaba se jura Nicuţă că n-are nicio vină, căpitanul o ţinea langa
cum că e un criminal imperialist, că a vrut să se îmbogăţească,
vânzând carne de vită la negru. Noroc că Miliţia e vigilentă.
– Bă, cheamă-ţi lighioana aia mică, zise Amza, un ţigan scund din
Bora, pe care, ţăranii din comuna Ciulniţa, l-au prins într-o
noapte, imediat după război, la furat de găini, la învăţător, care
avea trei găini amărâte şi ciufulite, că pe alea moţate i le-au
rechiziţionat ruşii. I-a luat şi ceasul de la mână.
– Bine că au avut răbdare să vi-l daţi jos, i-a zis ţârcovnicul Nae.
Că lui cumnată-miu i-au tăiat mâna, exact de la încheietură. După
ce au scos ceasul, au azvârlit laba mâinii la câini. Ceasul îl avea de
la un maior neamţ, un Atlantic de aur. I-a plăcut neamţului ţuica
fiartă şi după o ulcică d-aia mică, l-a luat pe după gât şi l-a pupat
pe obraji. Maiorul o rupea binişor pe româneşte, şi-a scos ceasul
de la mână şi i l-a pus la mâna dreaptă. O să mă pomeneşti toată
viaţa, i-a zis neamţul. Nenorocitul de cumnată-miu nu şi l-a mai
dat jos niciodată, până s-a întâlnit cu ruşii ăia doi, beţi mangă.
Ioo, voniucii ostolov, marte domenea. Davai ceasî! i-a zis unul
dintre ruşi. Şi de atunci, cumnată-miu, îl pomeneşte întruna pe
maiorul neamţ. Ceasul rău. L-a împins împieliţatul să-i fiarbă
ţuică de la munte şi să mai pună şi ciuşcă în ea. Bea neamţul ţuică
şi mânca gogonele murate. Că era meşter cumnată-miu ăsta, îl
chema tot satul să le pună gogonele. Acum aruncă copiii cu pietre
după el, sau le povesteşte sătenilor, la mat pentru o cinzeacă de
ţuică, cum îi strălucea, lui, ceasul acela, în noapte, că avea

cadranul cu fosfor.
L-au snopit din bătaie, pe Amza, ţăranii, l-au dezbrăcat în pielea
goală, l-au uns cu untură râncedă, baba Călina a rupt o pernă
deasupra capului lui Amza şi fulgii s-au lipit de untura întinsă pe
el. Arăta ca o găină curentată. L-au legat în mijlocul comunei de
un stâlp de salcâm uns cu păcură, special pus acolo din vremea lui
Ţepeş. L-au ţinut legat şi a doua zi, în soare. Era luna lui cuptor şi
secetă mare. Aerul frigea. Pentru a putea respira, ţăranii intrau, cu
căţel şi purcel, în beciuri adânci. Doar în ziua aia era ceva forfotă.
Aveau distracţie. Copiii făceu întrecere, care să nimerească, cu
bolovani, testicolele lui Amza. Nici nu mai putea să ţipe de
durere. Muştele se îngrămădeau, atrase de untura, care, acum,
încinsă de soare, îi frigea pielea mai rău decât focul. O vădană
miloasă, a alungat copiii şi i-a dat ceva apă de băut. Spre seară lau plimbat prin comună, cu mâinile legate la spate, târât c-o funie
de gât, ca pe vacă. Tot de gât i-au legat o talangă. Şi l-au plimbat
aşa prin toată comuna. Muierile îi dădea cu huo, copiii, ţinânduse ciorchine de alai, aruncau cu bolovani, care explodau, ca
grenadele, pe ţeasta lui Amza. Atraşi de mirosul unturii râncede
se adunaseră toţii câinii din comună, stăteau la o oarece distanţă,
câte unul, mai îndrăzneţ, se furişa pe la spate şi-l muşca de picior.
Apoi l-au scos la marginea comunei, spre Slobozia, i-au desfăcut
talanga şi funia de după gât, i-au dezlegat mâinile şi i-au tras şi
câteva bâte pe spinare, după care i-au dat drumul. Amza nu s-a
oprit din alergat până-n mahalaua ţigănească. N-a stat mult să-şi
lingă rănile şi s-a înscris in Securitate şi pentru că, evreul ăla
bătrân, care avea prăvălie la ei în mahala, l-a învăţat să citească şi
să scrie, a ajuns repede locotenent, apoi căpitan şi puţin mai târziu
comandant, acolo, în Slobozia. Pe evreu, nu ştia nimeni cum îl
cheamă, îi ziceau toţi uvreiul, căruia îi cam plăcea băieţeii şi
Amza, pentru un pumn de bomboane spirtoase, stătea să-l
pătrundă, pe la spate, evreul.
Acum ţăranii ăia, care şi-au bătut joc de Amza putrezesc undeva
pe la canal. Care or mai trăi. Baba Călina n-a rezistat, că a venit
Amza, noaptea, la ea în arest şi a sodomizat-o. De ruşine, săraca
babă s-a dat cu capul de pereţii celulei până a murit. După ce doi
soldaţi au azvârlit leşul babei într-o groapă, săpată la repezeală,
Amza şi-a dat nădragii jos şi s-a lăsat pe vine deasupra gropii,
deşertând, odată cu fecalele, toată ura strânsă de atât amar de
vreme.
– Bă, ţăran jegos, i-a mai zis Amza lui Nicuţă adu-l p-ăla micul,
hai, fuga marş!
Nicuţă a dat fuga şi l-a adus pe P, pe atunci un copil, mai degrabă
scund pentru vârsta sa, foarte slab, cu capul mare, tuns zero şi cu
ochii caprui spre verde închis, rotunzi şi iscoditori. Îl privea
curios şi oarecum mirat pe Amza, nu mai văzuse o astfel de
arătare. Amza era o piticanie tuciurie, avea un metru şi cinzeci şi
patru de centimetri şi o sută douăzeci şi cinci de kilograme. Era
aproape rotund. Faţa o avea transpirată tot timpul, iar transpiraţia
îi era uleioasă şi mirosea urât. A venit şi vremea lui. Toţi tremurau
de frică , până şi tac-su, un ţigan frumos, lăutar de faimă şi
îndrăgit tare de cucoanele din oraş. Cum le zicea el, din gură, de
inimă albastră, nu-l întrecea nimeni. Era vestit, de la Ploieşti şi
până la Halele Obor, toţi auzise de Lică, guristul din Bora. Nu era
o petrecere mai de soi să nu fie invitat. Asta până să intre Amza la
Securitate. Acum stă la mila lui fi-su. Fie ziua aia blestemată,
când, beat fiind, s-a culcat cu Nela lui Gae şi a rămas grea. Nela a
murit la naştere şi Gae i l-a adus pe Amza, să-l crească, altfel îi
făcea buzunar pe burtă cu şişul. Lică era ţigan de mătase şi fricos.
De Amza au avut grijă mai mult vecinii, asta până când a intrat
sub protecţia uvreiului. După moartea uvreiului, Amza trăia din
furtişaguri, până l-au prins ţăranii din Ciulniţa la furat de găini şi a
intrat în Securitate. Acum era domn mare. Vestit pentru cruzime
şi pentru ura viscerală ce o purta ţăranilor. Dacă era după el, i-ar fi
împuşcat pe toţi, dar avea şi el frică de ceva pe lumea asta, îi era
frică de partid.
– Vezi, măi copchile, în ce belea m-ai băgat? i-a zis Nicuţă lui P.
Tu şi ziarul ăla nenorocit. Uite, domn comandant vrea să stea de
vorbă cu tine. Şi l-a împins uşor pe P în faţa luiAmza.
– Mi-ai adus un ziar nou? l-a întrebat P pe Amza. Ăsta pe care-l
am s-o rupt ferfeniţă, abia dacă mai văd literele să citesc.Apoi, mam plictisit să citesc mereu şi mereu despre moartea lui nenea
ăsta cu mustăţi. În timp ce vorbea, P se uita, fix în ochii lui Amza.
Ceva ciudat se întâmpla cu Amza şi nu înţelegea ce. Brusc s-a
desprins de privirea lui P, parcă-l hipnotiza.
– Tu nu eşti de-al nostru, a zis cu năduf Amza. Şi constatarea asta
îl va urmări, ca un blestem, toată viaţa pe P.
Din ziua aceea, Amza îl trimitea, săptămânal, pe Ionică, un tânăr
sublocotenent, ofiţer din noul val, cu liceu şi şcoală militară, să-i
ducă lui P ziare, cărţi de poveşti, creioane colorate şi hârtie. Amza
a vegheat tot restul vieţii lui asupra lui P, chiar şi când a fost trecut
în rezervă, odată cu vântul schimbării din perioada de început a
domniei lui Ceauşescu. A încercat să-l ajute să treacă peste
handicapul înălţimii, pentru a se putea înscrie la liceul militar. P
avea un metru şi cinzeci de centimetri şi treizeci şi opt de
kilograme, cât o oaie. N-a reuşit, nu mai avea putere, era acum şef
de aprozar. Plus că şi P a reuşit să şi-l facă duşman pe procurorul
X de la Procuratura din Slobozia, bucureştean, libidinos şi
însurat. Trăia cu A, sora mijlocie a lui P. Odată, de Crăciun, prin
1968, parcă într-o zi de vineri, după ce joi, la tăierea porcului, a
asistat şi procurorul X şi s-a îmbătat criţă cu vodkă rusească,
adusă de el, că vezi doamne, ţuica de la părinţii Rodicăi, de prună
de la munte, pute şi el,de, om subţire. Şi la pomana porcului
procurorul a început să-l întrebe pe P tabla înmulţirii. Şi P nu a
scos niciun cuvânt, făcea cocoloaşe de mămăligă cu mâna, apoi
întingea în untura fierbinte şi mânca cu poftă. Din când în când
bea zeamă de varză dintr-o cană de lut. După ce s-a săturat a
mulţumit pentru masă şi a plecat să se joace cu cei doi băieţi, mai

mici ca el, ai vecinului din colţ. De fapt avea o bucată de şorici,
ţinută ascuns în sân, încă de când a ajutat la căratul cărnii în beci
şi vroia să o împartă cu ei. A doua zi, seara târziu a venit şi
procurorul, de data asta era treaz şi iar a început să-l sâcâie pe P cu
întrebări, ba tabla înmulţirii, ba cine ştie ce întrebare de istorie
sau geografie. Auzise că P, în clasa a patra fiind, a câştigat un
concurs de cunoştinţe generale, la care au participat, în special
fete de la liceu sau de la școala tehnică de contabilitate, toate de
aceeaşi vârstă cu A, sora lui. Până când P a luat un chibrit de pe
masă, a aprins un băţ şi uitându-se fix în ochii lui X, l-a întrebat ce
stare de agregare are flacăra. Procurorul a vrut să spună că e gaz,
dar nu era sigur.
– E plasmă, a zis P şi te rog să mă laşi să mănânc. O linişte
nefirească s-a aşternut în casă.
Şi Amza l-a urmat peste tot pe P şi la Motru, unde reuşise la liceu
şi la Feteşti unde s-a transferat P, din clasa a X-a şi-n armată la
Botoşani, unde P a făcut armată întreagă şi la Bucureşti, când P a
reuşit să intre la sociologie. A murit la cutremurul din '77,
aşteptându-l pe P în barul de la Dunărea. Barul era la etaj şi Amza
n-a avut nicio şansă. Vroia să-i spună lui P, care era aşteptat a
doua zi, la ora 11, la Departamentul Securităţii Statului, Directia
Securităţii Interne, să-l caute pe maiorul Ionică, fost subaltern la
Slobozia, să vorbească cu el, că mai există o şansă să rămână
student. P refuzase să se ducă, în vacanţa din 76, la un stagiu de
pregătire la Băneasa. A fost ultima dată când s-a mai încercat
recrutarea lui P. Amza l-ar fi vrut ofiţer sub acoperire. În aceeaşi
seară l-a mai aşteptat pe P şi Stan, un inginer agronom din satul de
baştină a lui P şi prieten. Venise cu logodnica în Bucureşti pentru
cumpărături şi s-a gândit să se întâlnească cu P, la Dunărea, unde
seară de seară ştia că-şi pierde vremea la o cafea şi ore
interminabile de discuţii cu prietenii. Stan a luat o masă în
restaurant, la geam şi aproape de uşă, să-l vadă pe P când vine.
Când a început prăpădul a mai apucat să-şi arunce logodnica prin
geam. Lui, nici măcar nu i-au găsit cadavrul. Ea a rămas
paralizată pe viaţă şi cu o spaimă continuă în suflet.

Epilog
P a hotărât, în fine, că e vremea să se sinucidă. Demult s-a gândit că
ar fi singurul lucru pe care ar fi putut să-l ducă la bun sfârşit. Totuşi
nu se face să mori, aşa, oricum. A chemat o femeie să-i facă curat.
Noroc că a chemat-o dis-de-dimineaţă, altfel trebuia să moară întro altă zi. A mai rugat o femeie s-o ajute pe prima. Le-a spus că sensoară, mitul Mioriţei, de… şi nu se cade s-o primească aşa pe
viitoarea nevastă. Se va duce s-o aducă de la oraş, cu căruţa. Şi la
căruţă o să aibă înhămate două iepe negre. Femeile îşi făceau
cruce, pe furiş. N-aveau curaj să hlizească, nici măcar sa-şi ridice
frunţile din pământ. P le plătise bine, cât pentru trei zile la sapă pe
câmp. P l-a rugat pe unul, Gică al Mariei, zis şi Buzilă, că avea nişte
buze de ziceai că sunt buci de vădană, i-a mai zis că vrea şi două
iepe negre. Buzilă n-avea decât o mârţoagă, un cal bătrân şi ăla era
roib, dar i-a zis că se face, dar o să-l coste cam scump.
– Cât? l-a întrebat P.
– O vadră de ţuică, i-a răspuns Buzilă.
Cam mult, se gândea P, aproape că se duce toată pensia pe ţuică. Şia aprins o ţigară. Scotea rotocoale absent. Buzilă a întins mâna spre
el, vroia o ţigară. I-a dat. S-au aşezat amândoi pe treptele casei şi
fumau, umăr lângă umăr.
– O să-ţi placă iepele, ai să vezi, V le-a luat imediat după revoluţie
de la Jegălia, de la herghelia aia de acolo. Nu-s bune la plug, dar
sunt frumoase si au mers de prinţese, înhămate la car. Acum V
vinde mânjii lor pe bani grei. Şi-a cumpărat pe banii aceia un Ford,
e bun că-i mare şi pe motorină, că mai cumperi de pe la tractorişti
cu bani mai puţini. Doar că e negru şi c-o cruce pe el. Băietul meu,
ăla de-i student, îmi zice că-i dric. Fugi mă de-aici, îi zic, cred că a
fost al unui popă mare, mitropolit. E dric, e dric, îmi tot repetă ăl
mic.
Ce să le faci, că de bătut nu-ţi mai dă voie legea.Aşa că-l las în plata
Domnului. E drept că-i mai ard câte una, dar pe întuneric, să nu
aibă martori.
– Să vii peste două zile cu căruţa la mine, zise P. Pe la opt fără un
sfert.Atunci îţi dau şi ţuica, ai Înţeles?
– Fiţi fără grijă că am să vin.
Cele două zile au trecut cu greu. E şapte deja şi încă mai are atâtea
de făcut. Femeile muncesc de zor. P mai întâi se bărbiereşte. Are o
chestie deşteaptă, cu trei lame, dar electrică. A primit-o cadou de la
S, feciorul lui. Acum bărbieritul nu mai e un chin. Degeaba. Că de
bărbierit uită cu săptămânile. Când îşi dă seama că a trecut mult
timp, zice că-şi lasă barbă. Nu-l ţine mult. Se duce la oraş şi-şi tunde
şi chica şi barba. E şapte şi-un sfert. Mai are ceva timp. Se spală pe
dinţi. Femeile au terminat, îşi numără banii lăsaţi de P pe televizor.
Sunt toi. Dau bună ziua şi-l lasă singur pe P. Or să vină mai târziu,
cu vreun motiv, acolo, să-i vadă nevasta. E opt fără un sfert. A venit
Buzilă. Sunt frumoase de adevărat iepele. P le privește cu drag şi
mirat. Se urcă-n căruţă, e îmbrăcat în costum negru, puţin uzat,
cămaşă albă, papion şi pălărie aşezată şmechereşte pe cap.
– Diiii, fetele mele, diiiii! șuieră P. Iepele se-aruncă într-un galop
nebun. Buzilă abia reuşeşte să se ferească, îşi face cruce. Câinii
vecinilor aleargă în urma căruţei şi muşcă furioşi praful stârnit de
roţi şi copitele iepelor.Aieşit din sat, acum se îndreaptă spre oraş.
– Ho, fetelor, ptrrr, ho, ho! zise P. Şi-a aprins o ţigară şi se uită, aşa,
lung, în zare. Era opt şi un sfert. Fix. Un câine urla, singur, aşa, de
nebun. O lumină galbenă coborâse din cer. P a coborât din căruţă, a
deshămat iepele, le-a împiedicat cu funia hamului şi le-a dat drumul
pe islaz. Apoi, hotărât, se-ndreaptă, fără a mai întoarce capul, spre
oraş. Nu se va mai întoarce niciodată în acest sătuc, prăfuit şi uitat
de lume.

Petre Ioan Creu
Brâncoveni, România

PROZĂ
FUNIA ROŞIE (II)
(urmare din numărul trecut)

Spre seară, luau drumul înapoi către Antoneşti, dar
nu înainte ca tanti Valica şi părintele Traian să-l încurajeze să
fie sârguincios la şcoală şi disciplinat. Ajunşi în faţa porţii
casei părintești, Dan Vardan primea binecuvântarea preotului,
după care, fără să ştie de ce, se simţea întotdeauna bine şi
pentru o perioadă de timp nu avea nevoie de nimic, toate
dorinţele părându-i-se deja împlinite.
Reîntoarcerea acasă coincidea cu ieşirea devale,
adică locul obişnuitelor întruniri de seară ale sătenilor. La
intersecia uliţei pe care stăteau ai lui Vardan, cu drumul
pricipal al satului, aproape de cârciumă, se adunau pentru a
vorbi, mai toţi vecinii, iar copiii erau nelipsiţi. Grupaţi pe
vârste, găseau fiecare câte ceva interesant de povestit ori de
făcut. Adeseori Dan Vardan împreună cu băieţii şi fetele de
vârsta lui, se jucau de-a v-aţi ascunselea, ajutaţi de căderea
serii şi a întunericului, iar când se săturau de alergat unii după
alţii, se aşezau jos pe marginea drumului şi cântau refrenele
populare ale timpului, dintre care nu lipseau melodiile lui Dan
Spătaru şi Dalida, precum Trecea fanfara militară şi Darla
Dirladada.
Apoi, pe rând, fiecare se întorcea la căminul său. De
multe ori Dan Vardan şi alţi câţiva copii rămâneau ultimii la
răspântie. Să meargă la culcare era o pedeapsă pentru tineri.
Asemenea generaţiilor anterioare şi a celor de azi, vroiau să
trăiască din plin fiecare secundă şi se grăbeau să crească mari
cât mai repede.
Astfel, viaţa satului se scurgea liniştită precum apa
Tinoasei, ce nu era tulburată decât de plescăitul rar al vreunei
plătici ce sărea deasupra luciului ei. Uniformitatea zilelor
menţinea o stare de pace interioară, o anume armonie în care
fiecare îşi cunoştea locul şi menirea.

§
Era dimineaţă. Să fi fost ora şase, nu prea mult după
răsăritul soarelui. Dan Vardan încă nu se trezise de-a binelea.
Raze timide se strecurau printre frunzele castanilor, atingeau
perdelele albe din pânză ieftină de in ce aveau modele cu
găurele de diferite mărimi, formând astfel un joc de umbre şi
lumini difuze ce se furişau spre paturile tinerilor. Colegii săi
de cameră dormeau neîntorşi, ghemuiţi sub cuverturile
sărăcăcioase ale internatului. Nu mai era frig, sosise luna
iunie, era începutul verii, dar elevii se înveleau în continuare
de parcă afară ar fi fost ger, iar în dormitoare singura sursă de
căldură era cea degajată de trupurile lor. Cufundat într-o stare
de reverie, Dan se refugiase ca de obicei în imaginaţia sa, era
foarte departe, străbătea prerii cu iarbă înaltă, întinderi
separate de râuri largi, pâlcuri de pădure ce ascundeau
animale sălbatice ori primejdii închipuite şi bineîneles, el,
călare pe un cal roib, mergând tot înainte, pentru a cunoaşte ce
era încă necunoscut, pentru a vedea cu proprii săi ochi tot ce
era de văzut. Am auzit că... nu-i era suficient, nu era felul său
de a fi. La fiecare pas, dâmb, ori fiinţă întâlnită era pregătit să
înfrunte orice situaţie neaşteptată ce i-ar fi dat ocazia să
dovedească cât era de în stare, să lupte dacă era cazul, ori să
ajute pe cineva la nevoie. Colegii săi ştiau deja că pot conta pe
sprijinul său, ştiau că e neînfricat. Toţi îşi aminteau de istoria
cu cei doi boxeri juniori care au venit şi la şcoala lor să facă
demonstraţii şi să invite şi pe alţi elevi, să vină la clubul de box
din regiune, să se antreneze. Toate au fost bune şi frumoase
până la seara de dans care s-a organizat şi la care au fost
invitaţi şi cei doi pugilişti.
Pentru că erau de aceeaşi vârstă cu grupul lui Dan
Vardan, la început s-au înţeles cu toţii de minune, spuneau
acelaşi gen de glume, aveau acelaşi limbaj. Până când
bunăvoinţa gazdelor a fost confundată de cei doi tineri boxeri
cu semne de slăbiciune. Fără vreun motiv aparent, au început
să se comporte cu superioritate, să-şi dea importanţă şi
lucrurile s-ar fi limitat doar la numai mici înţepături verbale,
dacă musafirii nu s-ar fi luat de Ana Pascu, prietena lui Dan.
Unul dintre cei doi boxeri a invitat-o la dans, dar ea l-a refuzat.
Atunci, s-a considerat ofensat şi a tras-o de mână ca să o ia cu
forţa. Aceasta a întrecut măsura şi Dan Vardan, care văzuse
scena, a intervenit imediat. După câteva schimburi de replici
verbale mai tăioase, boxerul şi-a chemat colegul în ajutor:
- Dinule, vino mă încoace! Agricultură ăsta o caută
cu lumânarea!
Nu a durat mult şi a început bătaia. O învălmășeală
năprasnică se stârni între cei trei tineri, dar fără să dureze prea
mult; cu toţii au văzut cum cei doi boxeri erau lipiţi de un
perete, unul lângă celălalt, acoperindu-şi feţele cu mâinile, iar
Dan aplica fiecăruia, pe rând, lovituri bine ţintite. Când au
intervenit pedagogii să-i despartă, un boxer avea nasul spart şi
plin de sânge, iar celălalt era vânăt împrejurul ochilor. Dan
avea mâinile roşii şi câteva julituri, probabil locurile de
impact între pumnii lui şi feţele celor doi arăgoși. De atunci,
nimeni nu s-a mai îndoit de curajul şi forţa sa.
Un coleg tuşi, o tuse seacă din capul pieptului,

scoţându-l pe Dan din starea sa de reverie. O dată, de două ori,
apoi tusea continuă fără întrerupere pentru mai mult timp, o
adevărată criză. Pneumoniile erau monedă curentă printre
elevi. Cu feţele palide şi slabi, unii dintre ei abia îşi târau
bocancii pe culoarele şcolii.
La cursuri, pe timpul iernii, când nimereau
câteodată în clase mai bine încălzite, cădeau ca puii de cloşcă
picniţi. Cel mai cald era în laboratorul de zootehnie. Acolo, pe
toţi îi cuprindea o moleşeală molipsitoare şi făceau eforturi
aproape supraomeneşti pentru a nu adormi ca nişte bebeluşi în
scutece, după ce au fost îmbăiaţi şi au supt lapte cald de la
sânul mamei. Ştim că se poate adormi din cauza unui consum
exagerat de alcool ori a oboselii. Pentru elevii de liceu căldura
avea efectul unui puternic somnifer. Alunecau pe spate într-o
poziţie confortabilă, îşi încrucişau braţele, apoi bărbia le
cădea în piept. Privirile deveneau din ce în ce mai înceţoşate,
orice zgomot se estompa, transformat într-un zumzet
monoton aproape imperceptibil. Pleoapele li se închideau,
muşchii se relaxau şi, fără să bage de seamă, respirau adânc în
timp ce fiecare se regăsea în vâltoarea unor acţiuni ciudate,
fictive. Visau.
- Care este ultima frază pe care am spus-o?
Aveau, câteodată, ghinionul să audă. În acele
momente, fiecare elev se întreba dacă profesorul se adresa lui,
ori altui coleg al său. Treceau câteva clipe pentru a se lămuri
dilema.
- Răspunde, animalule! şi pleosc, o palmă primită
după ceafă îi deschise ochii de-a binelea lui Dan Vardan.
Acum, era sigur, întrebarea i se adresa personal. Dar ce mai
conta? Era prea obosit şi tot ce dorea era să fie lăsat în pace, să
poată dormi în continuare. Din păcate, nu mai era posibil.
- Da don'... pro'esor... îl auziră ceilalţi mormăind cu
jumătate de glas.
- Ce ‚,don'pro'esor'', mă, berbecule? Tu dormi în
clasa mea? Ia ieşi la tablă să vedem ce ai învăţat pentru astăzi!
Ţi-ai făcut lecţiile?
- Da, don'pro'esor!
Cui îi mai ardea de dormit după o asemenea invitaţie
convingătoare? Tânărul elev se ridică cu greutate, privi în jur
spre colegii săi şi văzu numai figuri adormite ori rânjetele de
satisfacţie ale celor care erau fericiţi că beleaua ascultatului a
căzut pe altul, iar ei au scăpat. Fără să le dea prea multă
atenţie, Dan Vardan se scărpină după ceafă, ca să se
dezmeticească, şi porni fără niciun chef spre tablă, locul
supliciului. Urmară serii de întrebări din lecţia de zi, din
lecţiile din urmă şi chiar şi din lecţiile următoare. Subiectele
preferate ale profesorului erau rasele de animale, mai ales cele
de vaci.
- Sura de stepă a fost menţionată în vechi documente
istorice... De către cine şi dă-mi citatul!, porni o primă
întrebare, lansată precum ghiuleaua unui tun, direct spre
victima sa. În niciun manual nu era menţionată această
informaţie, dar elevii trebuiau să ştie mai mult decât era scris
în cărţile şcolare, mai ales cei care primeau o chemare atât de
specială, asortată cu o palmă după ceafă.
- A fost menţionată de Dimitrie Cantemir în
Descrierea Moldovei spunând că erau cirezile mari, iar boii
frumoşi şi zdraveni, răspunse Dan cu o promptitudine
surprinzătoare. Citatul îl auzise de la bunicul său de zeci de
ori.
Profesorul rămase cu gura căscată şi scăpă dintre
degete stiloul cu care se pregătea, satisfăcut în sinea sa, să
înscrie o mare notă 4 în catalog pentru Dan Vardan. Cum
primul atac frontal pe care îl declanșase nu avusese efectul
distrugător scontat, de a-l reduce pe Dan la o linişte întreruptă
eventual numai de nişte bâiguieli timide şi
incomprehensibile, ‚,Berbecu'', aceasta fiind porecla cea mai
cunoscută a profesorului, cuvânt ce-l folosea adeseori când se
adresa elevilor, se lansă într-un subiect vast, copleşitor, pentru
a putea ataca eventualele greşeli ori omisiuni ale victimei sale:
- Fă descrierea morfologică şi comparativă a Surei
de stepă, apoi subliniază avantajele şi dezavantajele, în raport
cu rasele actuale. Un mare zâmbet sarcastic se contură pe faţa
sa, având ferma convingere că l-a încuiat complet şi sine qua
non urma acea notă proastă, în catalog, pentru victima sa.
Ce nu ştia Berbecu'-profesor era că bunicul lui Dan,
fost învăţător la ei în sat, îşi crescuse nepotul cu dor de
cunoaştere şi drag de carte. Ii dăduse primele cursuri de
zootehnie şi tehnologia creşterii animalelor din fragedă
copilărie. Îi explicase importana animalelor în gospodăria
fiecărui ţăran, rasele fiecărei specii, cum şi cu ce se hrănesc, ce
utilitate au, modurile de reproducere şi obiectivele selecţiei.
Făcuse din nepotul său o enciclopedie în acest domeniu. Dan
Vardan nu prea îşi aducea aminte când le-a învăţat, deoarece
acest proces începuse de la o vârstă fragedă, dar le ştia pe
fiecare în parte - vaci, porci, găini, câini, raţe, gâşte şi aşa mai
departe.
- Toate au rostul lor! îi sublinia mereu bunicul pe un
ton melancolic, trist şi convingător. Dar ţine minte! Ţăranii
care au pământ, nu pot face nimic, dacă nu au şi boi.
- Şi noi de ce nu avem boii noştri, bunicule? voia să
ştie Dan Vardan. La început nu a observat, dar când s-a făcut
mai mare, l-a văzut pe bunicul său cum se întuneca la faţă şi se

întorcea cu spatele de fiecare dată când i se punea această
întrebare. Pentru câteva minute nu mai putea să vadă ochii
bunicului său. Apoi, când a înţeles că aceasta întrebare îl
întrista, l-a lăsat în pace. Dan se mira foarte mult că deşi ei
aveau un grajd pentru boi, spaţios, curat şi cu iesle mari, nu-l
foloseau la nimic. Măcar caprele ar fi putut să-l ocupe, dar
bunicul prefera să le ţină într-o altă încăpere mică şi
întunecoasă.
Revenind la ora de zootehnie, era caraghios de văzut
cum profesorul făcea încercări furibunde, ca să-l încurce pe
Dan cu întrebări despre detalii infime, complet inutile. Totuşi,
pentru Dan nu aceasta era partea cea mai dureroasă, cel mai
mult, îl deranjau rânjetele tâmpe ale colegilor săi din ultimele
rânduri, care acum, la adăpostul interogării sale în faţa clasei,
puteau să moţăie, aşezaţi confortabil în băncile lor. Supliciul a
durat ora întreagă şi, la sfârşit, toţi elevii au auzit următoarele
cuvinte rostite de profesor, drept concluzie:
- De data aceasta ai scăpat pentru că se sună de
pauză. Nu-ţi dau nicio notă, dar o să vezi tu pe naiba dacă nu
ştii data viitoare. Apoi, Berbecu a închis furios catalogul şi a
plecat grăbit fără să privească înapoi. Altfel, ar fi trebuit să
întâlnească zâmbetul triumfător al lui Dan şi să vadă încă o
dată figurile adormite şi zeflemitoare ale celorlalţi elevi.
Toate acestea aparţineau trecutului, erau uitate
astăzi, fiind ultima zi a anului şcolar, penultimul pentru Dan
Vardan înainte de sfârşitul liceului. Elevii terminau la prânz
cursurile, predau dormitoarele şi lenjeria de pat, îşi luau
bagajele şi cu toţii plecau în vacanţa mare. Soneria ce îi
deştepta în fiecare dimineaţă fiind semnalul începutului unei
noi zile de calvar, astăzi, era muzică aşteptată cu nerăbdare
pentru urechile tinerilor. În toate celelalte zile o urau când o
auzeau, toţi se prefăceau surzi, se întorceau pe partea cealaltă
şi adormeau iarăşi în grabă, dornici să mai fure câteva minute
de somn. Încercarea lor de evadare în braţele lui Morfeu nu
ţinea prea mult, vreo trei - patru minute. Otrava de sonerie
suna a doua oară şi de data aceasta chiar mai lung. Apoi toţi
auzeau vocea de stentor a pedagogului:
- Care mai sunteţi în pat mă? Mai doarme careva?
Uşile de la camere era izbite de pereţi în mod violent una câte
una. Repede trebuiau să deschidă geamurile, chiar dacă afară
erau -200 C şi în pas alergător, să meargă fiecare la baie. Apa
rece îi trezea definitiv, alungându-le orice urmă de atracţie
spre adăpostul cuverturii patului şi al lumii viselor.
- Ce este mai rece decât apa rece? se întreba,
invariabil, Dan Vardan când ajungea la spălător. Răspunsul
era acelaşi: ,,Apa caldă''. Încălzirea în dormitoare era aproape
inexistentă, iar apa caldă lipsea cu desăvârşire la robinetele de
la spălător. De aceea, nici nu se mai oboseau să facă vreo
alegere care dintre robinete să deschidă. Era tot una, în fiecare
dimineaţă, apa era glacială pe amândouă conductele. Precum
nişte roboţi, elevii se aliniau disciplinaţi şi se spălau pe faţă.
Pe atunci, Dan credea că este normal să-l doară dinţii când se
spăla cu periuţa, mai târziu a înţeles că era numai din cauza
temperaturii scăzute a apei.
Prin anul doi, vechiul pedagog, domnul Cavania
Nicolae, a plecat, mutându-se cu serviciul mai aproape de
casă. Aşa s-au trezit cu Iurin Petre, un tip înalt, de aproape doi
metri, slab, cu un gât lung, ca al unui cocostârc. Mergea
cocoşat, în timp ce capul său, prea mic în comparaţie cu
corpul, se bălăngănea precum inflorescenţa maronie a unui
lujer de papură spre stânga, spre dreapta, ori de sus în jos, după
cum bătea vântul, credeau elevii, după cum se întorcea să
privească spre ei, îi asigura Iurin.
Seara, afară, în curtea liceului, înainte de a intra în
dormitoare, se făcea prezenţa. Acele momente puneau
răbdarea adolescenţilor la mare încercare.
- Alinieeeerea! zbiera Iurin ca un apucat. Fiecare la clasa lui!
Mişcaţi-vă mai repede! Mucoşilor!Abia vă târâţi picioarele.
Noul pedagog întindea gâtul său lung, bulbucânduşi ochii de la înălimea sa de stâlp de telegraf, astfel încât toţi
elevii se simţeau văzuţi, chiar dacă erau aşezaţi în ultimul
rând.
- Drepţi! Niciunul să nu mişte! continuau ordinele
lui Iurin.Atenţie la apel!
Urmau minute lungi şi penibile în care zgribuliţi de
frig, elevii stăteau în ploaie, vânt, ori ninsoare, în timp ce el
făcea apelul, numind pe fiecare din cei peste două sute de
copii. Câteodată, dacă vreunul nu răspundea ‚,Prezent!''
destul de repede şi clar cum îi plăcea lui, ori dacă îşi aducea
aminte de vreo greşeală anterioară făcută de cel ce era strigat,
se lansa într-o inutilă serie de insulte adresate ghinionistului,
aceasta, prelungind agonia şi nemulţumirea tuturor.
Iar când, în sfârşit, intrau la dormitoare, venea după
ei şi îi controla să-şi cureţe încălţămintea, să aşeze hainele în
dulapuri, să deschidă geamurile şi câte şi mai câte reguli de
disciplină strictă, unele inventate chiar de Iurin în persoană,
făcându-i pe bieţii copiii să se simtă ca într-o închisoare chiar
în locul unde ar fi trebuit să aibă şi ei un pic de linişte şi
intimitate.
(continuare în numărul viitor)

Leonard I. VOICU
(Montreal, Canada)

PROZĂ
VEDERE DE LA MARE
Vara lumea se mută la plajă să simtă căldura soarelui în mod judicios distribuită pe
trupurile însetate după leneveala vacanţei. E puţin vânt şi asta face totul minunat.
Umbrelele aliniate de un arhitect estet își întorc ochii către cer, cupolele mici
deschizându-se către cupola uriașă a lui Dumnezeu. Oameni de toate condiiile se
agită abulic să fie totul bine și vacana exemplară, de povestit ca la carte colegilor de
birou și vecinilor de acasă.
Sunt aici și copii fără castele de nisip, copii spastici și ai lor părini nervoși, revoltai
de povara prea grea aruncată mai ales pe spatele blănos al tatălui. Tatăl visa frumos
până acum câteva secunde pe șezlongul din lemn, reglat în poziia culcat și femeia în
costum de baie albastru îl striga disperat să o ajute că a lăsat copilul la ărm. Până
ajung amândoi la apă, își adresează, printre dini scrâșnii, niște înjurături în care se
ascunde și o mamă, probabil rușinată de asprimea vorbelor unor oameni pe care
suferina ar fi trebuit să îi facă mai înelepi. Cei doi poartă copilul pe brae ca pe o
cruce pe o via dolorosa de fiecare zi. Tatăl duce trunchiul copilului, mama,
picioarele. Parcă ar fi trasat amândoi o seciune prin trupul copilului și au împărit
sarcinile în mod chibzuit, luând fiecare partea care i se pare mai importantă.
În trecerea celor trei lumea tace, lăsându-i pe nervoșii părini să-și depună pe nisip
copilul care tocmai se întâlnise (cine știe pentru a câta oară) cu apa mării. Copilul nu
dă semne că înelege chinul părinilor, se bucură agonic, își ine mâinile și picioarele
ca pe niște crăci răsfirate spasmodic, plecând dintr-un trup cu seva bolnavă. Pălăria
de soare și ochelarii de vedere completează un portret de omule fericit. Cine știe ce
e fericirea lui și ce înseamnă pentru el o baie în mare. Părinii au tăcut. Fiecare e doar
cu el. Trei oameni legai prin fire puternice, de rafie dură. Cât ar vrea fiecare să
deznoade firele astea și să zboare precum zmeul-pasăre ce fâlfâie pe cerul senin.
Mama îi pune copilului în faă o pungă de semine de floarea-soarelui. Cu degetele
răsfirate începe să le adune una câte una și le eliberează apoi brutal din gura ca cea a
unei măști vesele. Băiatul scuipă cojile de semine după ce le aleargă viguros prin
toată gura și el simte că e stăpânul destinului său. Ce bine e la mare, s-o gândi el, și ce
bune sunt seminele astea sau nu o gândi nimic, pentru că așa l-a creat Dumnezeu.
Copilul are niște automatisme de fiină dresată și face tot ce i se deschide în faa
ochilor. Nu lasă nimic nepipăit, negustat, neauzit. Își ia în stăpânire simurile și
părinii lui, sătui uneori de chinurile cotidiene, se bucură de descoperirile fiului.
În jurul său lumea e discretă, nu se holbează la scaunul copilului sau la tot arsenalul
pe care l-au adus cu ei pentru descinderea la soare a familiei încercate de soartă.
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Naşterea

riveam pe fereastra autocarului, umplându-mi
sufletul de frumuseţea acelei zile de vară pe
sfârşite. Se duce vara. O să vină toamna peste
noi, să ne potopească. Şi-aşa, de la o vreme,
anotimpurile se succed cu repeziciune, acum e
Crăciunul, acum Paştile; se duc anii noştri... de-am trăi
măcar vreo trei sute! Am avea timp să spunem toate
cuvintele nerostite, să închidem toate parantezele
neînchise, să descuiem toate lacătele, să aruncăm în
aer zidurile. Mă simţeam bine, soarele mă răsfăţa prin
geam, autocarul se legăna ca o barcă pe valuri, legănare
care mie îmi făcea bine. Altora, nu. La răstimpuri, când
lua câte-o curbă mai strânsă, corul cucoanelor
simandicoase emitea la unison câte-un "aaaau!" Ce-o fi
fost în mintea şoferului, doar el ştie. Altfel, nu-şi
permitea să comenteze în faţa unor somităţi. Vai de el!
Singurul bărbat cu un autocar plin de femei, pe care să le
duci şi să le mai şi aduci de la mare distanţă,
suportându-le toate hachiţele, crezându-se una mai
importantă decât alta, îndreptăţite, de bună seamă, să
comande fiecare cum îi tuna. Totuşi, suportase cu
eroism; eu, în locul lui, dădeam demult drumul
volanului şi le pofteam la condus. Doar în scurtele
pauze pe care le făceam, îşi vărsa năduful pe câte-o
ţigară pe care-o termina din două fumuri.
Da, mă simţeam chiar bine. Îmi plăcea ideea că mai
avem drum lung de străbătut, mă izolasem cumva în
lumea mea, detaşându-mă de zumzăiala din jur, visând
cu ochii deschişi de să se sperie visul, nu alta. Era prea
frumos, ca să dureze. Orice lucru îmi fusese în viaţă
prea frumos durase cât zborul unui fluture. Ca şi acum,
când am auzit-o pe Sonia scoţând un sunet ascuţit, altfel
decât corul aolelilor generale, din care, oricum, ea nu
făcea parte. Stătuse cuminte pe scaunul ei, mai
schimbând câte-o vorbă, mai schiţând câte-un zâmbet.
O studiasem discret, remarcându-i frumuseţea, chiar
dacă nu-mi plăcea să recunosc. La strigătul ei, probabil
sesizând şi el că nu era aşa, de flori de măr, şoferul şi-a
ieşit din muţenie, întrebând scurt: "Ce-i?" "Cred că
nasc", a venit, la fel de scurt, răspunsul. Fix asta ne mai
lipsea! În pustietatea asta, unde nu vezi casă, nu ţipenie
de om, cu sclifositele astea pe cap, exact de asta aveam

Copilul repetă piigăiat și dizarmonic cuvintele muzicii ce se aud din boxele
puternice ale plajei. Mama vorbește întruna, povestește ceva interesant, ce a captat
atenia celor care o însoesc.
Tatăl visează în stilul său, nederanjant, să nu cumva să fie prins că aspiră la altceva
decât să fie aici acum, pe plaja plină de lume pestriă. Își face timp să privească un
cuplu nonconformist: ea în sânii goi și fericită că îi arată lumii întregi, dar mai ales
iubitului care se bronzează doar în poziii de statuie, în picioare. Iubitul puriu are
chelie, dar și o codiă strânsă la spate. O strânge în brae pe Afrodita lui, o bate pe
șolduri și vorbesc, arătând lumii că nu le pasă de cât sunt ei de libertini. Privindu-i, ai
zice că au greșit locul în care se află, că sistemul de navigaie GPS i-a aruncat în
primul loc cu deschidere la mare, nu pe plaja de nudiști sau în sanatoriul SPA pentru
tratarea beteșugurilor vârstei, unde ar fi trebuit probabil să ajungă.
Se aud pași târșâii prin nisip și ritmul muzicii îndrăcite. E o zi frumoasă, caniculară,
în alte pări, dar aici făcută pentru toropeală și visare. Unul care vinde porumb fiert
spune să nu mai stăm pe gânduri precum soacra sa în trei scânduri. Ciudată această
promovare și nimeni nu percutează la gluma sa. Nici măcar copilul spasmodic nu
reacionează la strigătele vânzătorului ambulant. Acum privește nisipul și pare
liniștit. Mama l-a îmbiat cu niște plăcinte aduse de acasă, dar nu a reușit să-i capteze
atenia mult timp. Copilul a mâncat puin, dar a reintrat în lumea lui bună, fără griji și
plină de mirări.
Soarele nu mai arde așa puternic. În curând toi au să părăsească plaja, să se ascundă
în cochiliile personale și să tragă concluziile zilei. Un actor mare spunea că viaa nu
are nicio concluzie și că se poate trăi minunat așa. Dar fiecare se gândește la ceva, la
sfârșitul acestei zile de plajă. Bărbatul cu pilozitate în exces pe spate își cără copilul
pe treptele care urcă spre hotel. Este ca un Sisif care în fiecare zi o ia de la capăt.
Femeia cu costum de baie albastru strânge căruciorul și îl așază la baza scării, să îl
care după ce va depune la celălalt capăt al treptelor tot cazarmamentul necesar vieii
la plajă. Își privește bărbatul cu duioșie acum și se gândește precum budiștii că e și
un noroc în toată nenorocirea lor. Se va gândi ea mai târziu la norocul ăsta și va striga
aleluia și va cânta cu Cohen melodia care o va ajuta să îneleagă că ziua s-a sfârșit
bine. Mama își privește copilul așezat în cărucior. Îi aranjează părul sub pălărie, îi
mai dă niște ordine scurte bărbatului care a devenit melancolic. El privește de sus
plaja și imaginea pare perfectă. Se va gândi la panorama asta la noapte când copilul
se va trezi și femeia de lângă el va deveni înspăimântată și nepricepută la vorbe.

nevoie cu toţii. Mai ales eu, în starea de beatitudine în
care mă aflam. Primul gând, egoist, care se pare că e cel
care ne defineşte, a fost să-i zic: "Naşti, şi scuteşte-ne de
spectacol, că doar n-am contribuit şi noi la procreere!"
Nu era doar un gând egoist, ci şi unul gelos. Apoi,
imediat, mi-am amintit că Petru mi-o încredinţase, să
am grijă de ea. "E mai sensibilă, ştii, în starea asta". "Şi
dacă-i sensibilă, de ce-o laşi pe drumuri?", îmi venise să
i-o retez, enervată de tupeul lui. Bănuiam că ştie că sunt
îndrăgostită de el, deşi nu i-o mărturisisem niciodată, şi
mi se părea o cruzime, chiar un afront faptul că tocmai
pe mine mă găsise din mulţimea de muieri care
plecaseră de nebune. Dar acum îi dădeam dreptate, a
ştiut că numai în mine putea avea încredere. Aolitele
începuseră să se văicărească mai tare, creând zarvă şi
panică, dând sfaturi care mai de care, dar nefăcând
niciuna nimic. Sonia s-a uitat spre mine cu nişte ochi
care parcă cereau ajutor, şoptindu-mi: "Mi s-a rupt apa".
"Iar mie mi se rupe de apa ta!", mi-a dat iar ghes gândul
vrăjmaş. Totuşi, nu puteam să-i fac asta lui Petru. În
fond era copilul lui, parte din el; ce fel îl iubeam, dacă
lăsam, cu bună ştiinţă, să piară copilul care venise atât
de târziu, pe care şi-l dorise mai mult decât orice. Am
hotărât că-i cazul să m-adun, să fac ce pot şi ce depinde
de mine în situaţia aceea deloc roz-bombon. Şoferul
trăsese deja pe dreapta într-un refugiu şi, depăşit de
situaţie, uşor panicat, ieşise pe scara maşinii şi sorbea
dintr-o ţigară. În creierul munţilor, la mare distanţă de
orice aşezare umană, cu hârbul ăla, n-aveam nicio şansă
să ajungem la timp în civilizaţie.
Prima dată am urlat mai tare decât corul bocitoarelor,
poftindu-le pe toate afară, cu excepţia uneia care mi se
păruse mai stăpână pe ea. Am scos telefonul să chem
salvarea, dar semnalul îl înghiţise lupul ca pe Scufiţa
Roşie. I-am pus pe toţi să verifice, acelaşi rezultat.
Totuşi, am apelat numărul de urgenţă, amintindu-mi că
acela se formează în orice condiţii. Ţi-ai găsit! Am
desemnat-o pe "asistenta" pe care mi-o alesesem să
sune continuu la 112 şi, dacă obţine răspuns, să cheme
salvarea. Dar nu era timp de pierdut, Sonia deja intrase
în travaliu, spunându-mi că simte copilul cum împinge.
Am avut şi eu un scurt atac de panică, nu asistasem
niciodată nici măcar la naşterea unui pisoi, îmi era frică,
milă... Mă gândeam ce curajoasă era bunica, nesfiindu-

Loredana STAN

se să ajute animalele mari la fătat. Mi-aş fi dorit să fi fost
şi eu ca ea. Dar eu nu suportam nici să văd sânge, apoi,
civilizaţia ne-a cam boierit. Doamne, ce să fac? Deşi
speriată, simţeam clar că de mine depinde totul. Dacă sar fi întâmplat ceva, ce-i spuneam lui Petru? Cum aş fi
apărut în faţa lui? Tâmplele-mi zvâcneau cu putere,
mâinile-mi tremurau, dar eu trebuia să fac ceva!
Rodica, pe care-o oprisem cu mine, tremura şi ea, tot
încercând zadarnic să prindă Salvarea. Am sperat că
mai am o şansă. Am ieşit afară şi-am întrebat dacă se
pricepe vreuna la naşteri. Nici nu m-au băgat în seamă.
Erau cucoane simandicoase, când născuseră ele le
stătuseră trei doctori la fund şi, oricum, n-ar fi conceput
să se murdărească. În plus, se pare că le apucase o foame
subită. Muşcau cu poftă din nişte sandviciuri,
sporovăiau, gesticulau. Mi-am adus aminte că uneia i se
adresau celelalte cu "doamna doctor" şi am sperat că no fi doctor în istorie; de obicei, cu apelativul ăsta te
adresezi medicilor. M-am dus glonţ la ea:
- Sunteţi medic?
Uimită de întrebare, m-a strivit cu privirea de la
înălţimea ei de cocostârc, aruncându-mi din vârful
buzelor:
- Nu.
-Atunci de ce vi se spune "doamna doctor?"
- Pentru că soţul meu e doctor în medicină.
Aha! Nu ştiam că titlul se ia prin contact, ca bolile
venerice.
- N-aţi auzit de celebrul Scărlătescu?
Mi se rupe! Totuşi, mai fac o încercare, sperând că
"celebrul Scărlătescu" pusese ochii pe vreo asistentă
care l-a şi păcălit s-o ia de nevastă.
- Nici măcar asistentă nu sunteţi?
- Nu, duduie.
-Atunci, ce sunteţi?
Mă gândeam că şi o infirmieră tot era mai bună decât
mine în situaţia dată, o fi văzut şi ea măcar cum se face.
- Nevastă! Ce nevoie am să mai fiu altceva? Mă rog,
am fost top-model, în tinereţe.
Lămurit! Fix de mersul tău încolăcit pe podium
aveam nevoie.
(Continuare în pagina 10)
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ă mulţumesc cu ce am la îndemână, miam mai luat un ajutor - şoferul - am făcut
o cruce mare şi-am zis "Doamne ajută!"
Încercam să-mi fac curaj amintindu-mi cum năşteau
femeile înainte vreme, pe câmp, asistate de vreuna ca
ele, apoi se ridicau de jos fără probleme şi mergeau
acasă. Am pus şoferul să-mi aducă ce pături are prin
maşină şi am întins-o pe Sonia pe jos, pe intervalul
dintre scaune. Nici măcar nu mai născuse, să fi ştiut de
la prima naştere cum e. Transpira toată, dar nu scotea
niciun sunet. Ştiam că o doare, dar mai ştiam şi că
femeile cu bun simţ, chiar dacă se mai vaită cumva, nu
urlă ca înjunghiate atunci când nasc. Îşi tot strângea
părul de pe cap, într-o sforţare de a-şi reţine strigătele.
Asta mi-a apropiat-o întrucâtva. Şi eu procedasem la
fel când născusem. I-am descleştat degetele din păr şi i
le-am fixat pe picioarele scaunelor, sfătuind-o să
strângă de ele. Doamne, ce să fac? Măcar de-ar veni
normal. Dar chiar şi aşa, cum să apuc eu de căpşorul
ăla cu oasele neformate, să trag de el, să iasă afară?
Dacă-i scrântesc ceva, dacă-l ating şi-l nenorocesc pe
viaţă? Îi spusesem Soniei să-şi controleze respiraţia,
dar a mea o luase razna de tot. Ca şi inima ca şi toate
cele. Am întrebat şoferul dacă n-avea vreo duşcă, aşa
aş fi tras un gât să prind curaj! Evident, n-avea. Mi-am
vărsat năduful asupra lui:
- Atunci, fă şi tu ceva pe lumea asta! Aruncă naibii
mahoarca aia şi mişcă-ţi fundul şi adu trusa de prim
ajutor, şterge foarfecele cu spirt sau cu un dezinfectant
ceva, că o să avem nevoie! Şi stai de pază, să nu prind

Peştişorul de aur
(schiă)
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e fericire! Mâine, ba nu, astăzi mă voi duce să
mă scald la iaz. Știu că bunica mă va certa
fiindcă eu n-am venit aici, la ară, să îmi fac de
cap. Bunica nu era o femeie rea. Va da ceva cu gura,
de ochii bunicului, și bla-bla, câte alea, dar îi va trece.
Majoritatea oamenilor au atât de mult noroc, dar eu,
cred, am noroc cu carul că aveam o așa bunică. „Dacă
nu te ascultă și o ia razna ca sălbaticii, să mi-l trimitei
acasă. O să-l rog pe tata să-l pună la tren și gata!” îi
zisese mama, bunicii. Cum era să fii copil „sălbatic”
în judecata bunicii? Ehei!... Ceva nostim! Chiar m-a
dat pe spate când am auzit-o: „Cu cineva cu judecată,
adică!” Asta m-a întristat, foarte. Dar m-a sărutat pe
frunte și m-a asigurat că nu există mamă pe lume care
să nu spună ce grozav copil are și să-l alinte cu fel și
fel de cuvinte d-astea „intelectuale”.
Dar să știi că-mi plăcea la iaz. Adică, să stau pe
malul apei și să visez cu ochii pe cer. Acolo unde norii
îmi desenau chipul tătărușcii de pe strada noastră, din
oraș. O vedeam de la balcon cum ieșea cu căelușul, la
plimbare, în parc. Eram îndrăgostit lulea de fata cu
ochi ca ai Urumei din Pădurea nebună a lui Zaharia
Stancu. Nu cred că știa, asta. Dar cine mai știe? Nici o
taină nu se ascunde în loc, fără ca, în cele din urmă, să
facă valuri!
La vremea asta castanii trebuie să fie înflorii, în
oraș! Iar eu sunt acum, departe de ei, pe malul iazului
din satul bunicilor. Ce bine că erau nori pe cer! Asta
mă mai înveselea un pic, fiindcă îmi dădea prilejul sămi continui jocul și să descopăr printre ei chipul
tătărușcii. Mai întâi i-am zărit ochii, apoi alt nor a
venit și i-a acoperit. Mi-am zis că cineva se juca cu
imaginaia mea. Dar cine ar fi putut acoperi, fie, și pe
o pânză de nori ochii ei de tătăroaică?! Așadar,
stăteam sub cerul gol și mă uitam, fix, în ochii ei. Și
cred că atunci mi-au atras atenia cerceii aceia căzui
în iarbă. Jur că nu mai văzusem ceva atât de frumos! Îi
ineam în palmă și mi se părea că visul care abia
începuse n-o să se mai termine niciodată. „De ce nu
m-aș însura cu ea?” „Fiindcă n-ai decât zece ani și ea
e atât de slabă!” îmi spusese, odată, sora mea cea
mare. Sărmana! Trebuie să se simtă foarte rău dacă nu
vedea nimic în mintea mea…

vreo smiorcăită că-mi vine pe cap, până ce nu spun eu!
S-a executat, parcă bucuros că avea ceva de făcut,
care să-l ajute să iasă din starea de statuie. Mi-am dat şi
eu pe mâini cu un gel antibacterian pe care-l aveam
prin geantă şi m-am pus pe aşteptat. Parcă aşteptam
apocalipsa. Şi chiar a venit. Nu mai ştiu cum am tras
copilul, cum i-am tăiat cordonul (de asta mi-a fost cel
mai frică!), dacă l-am curăţat de ce avea pe el. Mă
obseda întrebarea: când am mai trăit asta sau unde am
mai văzut-o? Apoi mi-am amintit scena din "Pe aripile
vântului". Nimic nou sub soare! Şi prostănaca aia de
Scarlett O'Hara îşi asistase prietena la naştere, fiindcă
era îndrăgostită lulea de zmeul Ashley. Şi ea, ca şi
mine, ar fi putut s-o lase să se descurce cum o putea,
eventual n-avea decât să crape, abia i-ar fi netezit calea
spre cel iubit. Şi totuşi, n-o făcuse.
M-am dezmeticit când mi-am dat seama că fiinţa
care venise pe lume în pustietatea aia avea nevoie de
ceva de îmbrăcat. I-am adresat Soniei întrebarea:
-Ai ceva scutece la tine?
A început să plângă, scuzându-se, că nu se aştepta.
Susţinea că fusese o naştere prematură. Dar
miorlăielile ei nu-mi foloseau la nimic, și nici
mogâldeţei care orăcăia. Mi-am scos bluza,
felicitându-mă că era dintr-un material moale, de
bumbac, l-am înfăşat cum m-am priceput, apoi am pus
şoferul să-mi dea cămaşa lui să mă acopăr. Senzaţia pe
care am avut-o ţinând copilul pe care l-am ajutat să dea
nas cu lumea - n-aş putea s-o descriu. I l-am pus maicăsii pe piept, apoi n-am mai ştiut nimic.
Când m-am trezit, Petru era lângă mine. Am crezut
că visasem. Mi-a zâmbit.Am întrebat de Sonia.
- E bine, sunt amândoi la maternitate.
- Şi tu de ce eşti aici?

-Am venit să-ţi mulţumesc.
Am făcut un gest de lehamite din mână, ceva gen:
"De mulţumiri am sacul plin!"
- Eu ce caut aici? Unde sunt?
- În spital. Ai leşinat imediat ce i-ai dat copilul
Soniei. Când a venit, în cele din urmă, Salvarea, v-a
luat pe amândouă. Eu am venit cât am putut de repede,
după ce m-a anunţat ea.
Privind la mine, m-a umflat râsul, încă purtam
cămaşa şoferului.Apoi, brusc, zâmbetul mi-a dispărut.
Mă gândeam ce complicată-i viaţa. Eram mulţumită,
chiar mândră că mă descurcasem într-o situaţie în care
n-aş fi crezut vreodată să fiu pusă, darămite s-o mai şi
rezolv. Dar gustul amar nu dispărea. Mă tot întrebam
ce lecţie mi-a dat viaţa, ce se cerea învăţat, băgat la
cap, urmat... Apoi, mi-am amintit. Mi-am amintit că
mai văzusem asta undeva. Palma pe care o primise, în
final, Scarlett fusese atât de dură, încât eu n-aş fi pututo suporta. Iar eu nu voiam să urmez aceeaşi cărare cu
spini. Să suspini ani buni după un bărbat, ratându-ţi
viaţa, anulându-ţi visele, respirând numai pentru el,
pentru ca, în final, să afli că el nici măcar nu te-a iubit,
că nu te-a privit nici măcar o secundă ca pe o posibilă
parte din el. Brusc, m-am dezlegat de Petru, cum se
dezleagă apa de ulei. Descătuşată, am repetat gestul de
lehamite, spunându-i pe un ton hotărât, spre marea lui
stupoare:
- Dispari!!!
Şi, după ani de zile, am avut sentimentul că, în
sfârşit, sunt un om liber. avut sentimentul că, în
sfârşit, sunt un om liber.

-Ia, uite! Ce gânduri îmi mai trec și mie prin cap?
mi-am auzit vocea, destul de clar. Ale naibii gânduri,
pot să te distrugă. Nu glumesc.
M-am răcorit aruncându-mă în apele iazului. Asta
era partea care mi-a mers mie la inimă. Îmi plăcea să
mă scald, dar, sigur, nici ceva după care să-i pierzi
minile cum mi se părea când mă scaldam cu ochii
printre nori.
Ţopăind într-un picior ca o mierlă, cineva cobora
poteca spre iaz venind dinspre casa de pe deal. De la
bunica, știam, că acolo locuia știma cea rea. M-am
uitat mai atent. Așa și era. Cineva, o făptură în alb
cobora opăind și nu mai era nimeni pe poteca albită
de soare în afară de ea. Ea... era o fată. Tare nostim
mai opăia! Am zărit-o când tocmai ieșeam din apă.
Nu cred că mă văzuse cum mă scăldasem în iaz. Şi ca
să nu mă zărească m-am ascuns după o tufă de bozie.
Boţit de nămol şi cercetat de furnici mici şi ciudate.
Încremenise şi cerul deasupra. Norii, în mare parte.
Până şi păsările rămăseseră nemişcate în aer Cu
aripile tăioase ca nişte seceri de care altădată aş fi
făcut poate mult haz, o libelulă mi se așezase pe un
bra și încremenise cu ochii sticloși la fălcile
bulbucate ale unei broaște tare urâtă. Și fata cobora
plutind ireală prin pelinul şi mărarul sălbatic. M-a
zărit? Sau poate mi s-a părut mie! Cert, mă zărise.
Coborâse până aici pe tăpşanul cu iarba ruginită şi
pală, podbalul roşcat şi rochiţa rândunicii pătată ca
sângele uscat al iepurilor vânaţi în câmpie, unde s-a și
oprit cu mîna dusă la gură. Privirea ei tristă,
îndepărtată îmi amintea de Uruma ... Când Darie
tocmai îi spusese pe dealul Deliormanului: „Poate că
marea m-a adus pentru tine, Uruma”. Și ea îi
răspunsese: „Nu, Lenk, marea nu te-a adus pentru
mine”. Nu înţelegeam nimic din ce mi se întâmpla.
Ţipătul unei păsări negre i-a atras atenţia şi ei. Pe
partea aceea nu erau ulii. Poate doar turturele şi
porumbei. Coborâi în jos, m-au zărit și ochii ei
scrutători. Credeam că mi-au fript faţa. Am întrebato:
-Ce vrei?
Vântul îi mişca o şuviţă rebelă. Părea mută, ori
chiar era o prinţesă rece ca gheaţa. I-am pus cerceii în
palmă. Cerceii pierduţi și găsiţi de mine pe tăpşan şi
cercetaţi cu luare aminte.
Peştişorul de aur mi-i scosese-nainte. Sau
drăcuşorul cu ochi bulbucaţi de la casa bântuită de pe

deal, cum zicea bunica, adeseori, că se zvonea prin
sat? I-a luat cu-n surâs. Cred că mă privea cu ochişorii
ei ca pe un diavol micuţ. Sau poate atât mai ţin şi eu
minte fiindcă, cu cerceii strînși în pumnișori a fugit
înapoi, spre casa de pe deal, de unde venise. Ca un
spiriduş hohotind, în timp ce urca poteca.
Nu înţelegeam nimic din ce mi se întâmpla. Chiar
îmi era mult peste putinţă. Poate că ea fusese
peştişorul meu de aur de care avusesem eu parte. Şi ar
fi trebuit să-mi pun măcar o dorinţă. Pentru prima
oară mi-aş fi dorit să plec şi eu în urma ei. Cum
plecase Călin file de poveste, cu noaptea în cap, în
lumea cea largă, după doi tăciuni să-ntreţină un foc.
Nopile care au urmat, bunica mă urmărea cum
săream la fereastră și priveam spre casa de pe deal
unde se oprea, atunci, Luna de pe cer. Că până la Luna
ce bătea peste casa unde dormea fata aş fi ajuns şi eu
de mi s-ar fi urat un pic de noroc. Tot în vara aceea am
plecat de la bunici și credeam că am uitat-o. Doi ani
aproape că nu ne-am văzut, nici nu i-am scris (că nu
voiam să atrag atenia soră-mii asupra mea și să
trâmbieze povestea, să mă întrebe careva câi ani
am), dar tot degeaba.
Peste ani, când m-am întors la casa bunicilor n-am
mai găsit la casa de pe deal, în ruine, peştişorul de aur.
Voiam să-i spun cum visasem, cândva, Luna
înghesuită în carul lui Călin file de poveste. Printre
bulamaci sprijinind un zid de chirpici am zărit doar o
bătrână, în scrânciob, ghemuită. Nimic altceva. Şi-n
grămezile de gunoi din jur scormoneau,
nestingherite, la râme, nişte găini porumbace.
Bătrâna a ridicat o singură dată capul. Nu părea să mă
fi văzut.
Multe nopi, la rând, în vis, știam că i-am atins
mâna netedă cu vine subţiri... Am visat până și casa.
Și ce de gânduri, nu-mi treceau prin cap,
dumnezeule! Casa era ca o fantomă prin care puteai
să vâri mâna. Nu vă mint! Că mama spunea că
vorbeam și prin somn. Mama aude prin somn ca un
iepure. Auzea și cum strigam, prin somn, la peștișorul
de aur. Eu cred că auzea bătaia orologiului din turnul
primăriei. Dar cum vă spuneam: nici o taină nu se
ascunde în loc, fără să facă unele valuri. Ca acel gând,
de demult, altfel, nimeni n-ar fi aflat niciodată.

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 29 aprilie 2015

Tudor Cicu

PROZĂ ȘI CRITICĂ
Selfie cu ploaia
„ ara arde și baba se cheaptănă”. Dar mai
întâi își face selfie.
Urgia de furtună care-a făcut ravagii azi la Slobozia ma prins în oraș. Pusesem două plicuri la poștă, intrasem
pe la vreo două bănci, să-mi achit dările, apoi la
magazinul „Ialomia”, pentru ceva ce nu suporta
amânare: pâinea pentru mâine la câini. Nu voiam sămi mai crape obrazul ca astăzi, când ăia, flămânzi, se
uitau la mine ca la o mamă denaturată, că nu le-am dus
nimic. Când eram la casă, am văzut pe geam că afară se
făcuse negru deodată. Îi spun casierei: „Mai repede, vă
rog, să apuc să plec până începe”. Numai bine că pânam ieșit, începuse.
Am multe calităi (printre care și modestia),
dar și un mare defect (singurul pe care mi-l recunosc):
lipsa de răbdare. Lumea stătea adunată la streașină,
nehotărâtă. Eu: „Dai-mi voie să trec!” Au lăsat
nebuna să plece. Mașina era ceva mai încolo, dincolo
de poștă. Ei, zic, dar ce, Anei lui Manole i-o fi fost mai
ușor? Uitasem că aia e personaj literar și că mai
avusese și motivaie, pe deasupra. Copacii dansau ca
niște rockeri înrăii care se dau cu capul de scenă. Eu naveam decât două griji: ochelarii, pe care tocmai mi-i
schimbasem de câteva zile (și nu vreau să mă gândesc
câte parbrize la mașină mi-aș fi cumpărat în locul lor)
și plicurile. Ochelarii i-am dat jos și i-am pus în geantă,
dar plicurile nu le mai puteam scoate din cutia poștală.
Mă gândeam că prin fanta aia de la cutie intră și mama
ploii, cu tot cu bunică-sa. Asta e, dacă la următoarele
două concursuri literare n-o să iau niciun premiu, o să
dau vina pe furtună.
Tocmai când îmi puneam întrebarea dacă e

Dobrogea, tărâmul mitic
ntr-un eseu din 1936, Pericle Martinescu definea
dobrogenismul și pleda pentru un dobrogenism în
cultură, motivând astfel: „Dobrogea nu are nevoie de
prea muli admiratori, ea are nevoie de câiva oameni cu
stare, care să o îneleagă și să o iubească cu adevărat”. El
își manifesta, ca toi oamenii dezamăgii de
contemporani, sperana într-un viitor previzibil: „Poate
că generaiile viitoare și poate chiar tineretul dobrogean
de astăzi să simtă această imensă lacună a provinciei lor și
să caute a o înlătura imediat. E păcat și inadmisibil ca o
provincie cu o bogăie folcloristică atât de mare, cu
trăsături pitorești atât de singulare, cu un coninut
sufletesc atât de original și virgin, să rămână anonimă
într-o cultură română viitoare”.
Scriitori contemporani ca Ovidiu Dunăreanu,
Daniel Dincă, Constantin Novac, Diana Dobria Bîlea
îndeplinesc acest vis al lui Pericle Martinescu, la fel de
convinși ca acesta de fascinaia Dobrogei, de miturile și
de oamenii săi, cu poveștile lor, dând curs pledoariei
cărturarului: „În Dobrogea, fiecare pas îi prezintă ceva
nou, fiecare cărare îi spune o poveste, fiecare movilă
închide în ea o legendă de aur; chiar și fiecare copac are
parcă ceva de spus în singurătatea câmpului și sub soarele
arzător al Dobrogei. E adevărat că dobrogenii sunt prea
obișnuii cu toate miturile și miracolele pământului lor,
dar nu trebuie să se depărteze de ele. Cred că cel mai
frumos comportament al culturii noastre de mâine l-ar
putea constitui elementul dobrogean autentic dezvoltat în
lirică, în epică și în plastică, însă cu o înelegere
desăvârșită, ca o mărturie veritabilă a etnicului
dobrogean. Dobrogea, bătrâna și bizara provincie, n-a
avut până acum niciun fiu care să-i facă portretul sau să
vorbească despre ea cu dragoste filială. Nu trebuie să
uităm lucrul acesta, nu trebuie să ne depărtăm de
Dobrogea!”.
Astfel, tărâmul fantastic și fascinant al Dobrogei, cu
oamenii, poveștile, cu eresurile și miturile lui, atât de
familiare cititorului din proza lui Ovidiu Dunăreanu, de
exemplu, prinde viaă și în romanul Omul dintre două
[i]
lumi de Diana Dobria Bîlea . E o lume plină de magia
primitivităii, în sensul înalt dat de Mircea Eliade omului
primitiv, omul capabil de a trăi miracolul existenei, de a
se instala în el.
Personajele dunărene ale Dianei Dobria Bîlea par
astfel de oameni primitivi, deschiși sacrului, dând
impresia omului profan că trăiesc în două dimensiuni.

Î

mai bine să merg pe lângă clădiri (cu riscul să se
desprindă oarece și să mă nimerească) sau mai pe
lângă copaci (cu riscul să mă pupe vreunul), o
pancardă mare și grea, cu numele unei firme, s-a
desprins și a căzut de-a stânga mea, fără să mă atingă.
„E groasă”, mi-am zis și am deschis ușa primului
magazin. Înăuntru, doar vânzătoarea și o clientă careși alegea marfa. Puteam să stau acolo până trecea
urgia, dar cum ziceam... răbdarea. Adică să stau așa,
degeaba, într-un loc, să mă uit pe geam? Poate aș mai fi
stat, dar vânzătoarea începuse să drăcuie, că se gândea
că le-a picat firma, și degeaba i-am zis eu: „Doamnă,
dacă-l mai chemai pe ăla, s-ar putea să ne pice și
tavanu-n cap”. Așa că am zbughit-o pe ușă afară și dusam fost. M-am urcat în mașină și am pornit. Ploaie,
vânt d-ăla rău, dar încă se putea circula. Habar naveam că o să fie atât de prăpăd. Pe la liceul de arte mia picat o creangă, nu mare, pe oglinda din dreapta.
Zgomotul m-a speriat și mi-a scos un ipăt scurt, dar
dă-o-ncolo că s-a dus. Când am scăpat de creangă, altă
problemă: mi s-a aburit geamul mașinii. Bâjbâi după
dezaburire, bâjbâi după cârpă, șterg cât pot... Când mai
aveam puin până să intru în parcare, la o intersecie de
strădue, eu voiam să fac stânga, un altul cu mașina
voia la dreapta (din stânga mea), iar o ditamai creanga
ne bloca drumul la amândoi. Păi și ce facem, bre, stăm
și ne uităm unul la altul? Cum ăla n-avea niciun gând,
am deschis geamul și i-am strigat: „Dacă dorii, mă
dau eu jos, să dau copacul la o parte.” Nu fusesem
ironică, chiar aveam de gând, e drept că speram să
coboare și el și să rezolvăm împreună problema. Dar
omul s-a răzgândit, n-a mai vrut să facă dreapta, s-a tot
dus înainte, astfel că mi-a eliberat cât de cât drumul. Nam încălecat decât puin creanga. După ce am parcat,
altă problemă: cobor sau rămân statuie în mașină? Se

înteise și nu dădea semne de revenire. Păi bine, acum
o să te-neci precum naiunea conlocuitoare la mal?
„Jos din mașină!” mi-am ordonat. Ceea ce am și făcut,
cu tot cu cele două sacoșe și geanta după mine. E drept
că nu mai știu dacă am închis geamul mașinii, după
conversaia mea șoferească. Dar nici nu mă duc să văd,
chiar dacă acum vremea e potolită de parcă nu s-a
întâmplat nimic.
Ultimul hop pe care-l mai aveam de trecut
erau cei câiva pași până la scara blocului. Mă
indispunea copacul pe lângă care era musai să trec și
care se tot dădea la mine. L-am rugat frumos: „Stai și
tu să trec și, după aia, dacă ai vreun gând, n-ai decât să
pici în urma mea!” Mi-am luat avânt și am trecut, cred,
cu viteza mai mare decât a vântului (am aflat ulterior
că a fost peste 100 Km/ h) și astfel am ajuns cu bine în
casă. E drept, plouată ciuciulete, cred că n-am mai fost
așa udă de la Potop. Și de bucurie că am scăpat (noroc
că Dumnezeu îi rabdă și pe zmucii), cu apa șiroind pe
mine, am scos repede telefonul să mă imortalizez, așa,
curcă plouată cum n-a văzut Parisul. După vreo
jumătate de oră, vremea s-a potolit, ba încă a ieșit și
soarele. Și mă-ntrebam, dar tot degeaba, oare de ce nam mai avut puină răbdare, ce mi-o fi trebuit s-o tai, că
n-aveam nicio treabă importantă care să nu suporte
amânare.
După ce mi-am terminat trebăluiala prin casă
și am intrat pe internet, am aflat și eu că n-a fost de
glumă deloc, că au căzut muli copaci, că au fost
pagube, că o autoutilitară a fost răsturnată cu tot cu
șofer... Și mai, mai să m-apuce leșinul retroactiv. Doar
un lucru mai zic: Nu facei ca mine!

Cele două lumi în care trăiesc Călin și oamenii din
Gârliciu sunt înscrise în dimensiunea miticului, ca
manifestări ale sacrului și profanului. Timpul real, istoric
este depășit și convertit în timp sacru, iar spaiul se
sacralizează prin modul specific al oamenilor de a se
raporta la el.
Fundalul miticei povești de dragoste dintre Ileana,
aluzie la Ileana Cosânzeana, frumoasa basmelor noastre
populare, și Călin, un zburător, posibilă trimitere la Călin
Nebunul și/sau Călin (file din poveste) ale lui Mihai
Eminescu, se petrece într-un spaiu atins de vraja
lucrurilor greu explicabile prin raiune, acceptate și
înelese afectiv, spiritual. Din acest fundal al poveștii de
iubire fac parte credinele, eresurile, superstiiile acestei
lumi ce-și păstrează arhaicitatea în plină societate
postmodernă.
Incipitul și excipitul coincid prin sugestia timpului
sacru dat de Sărbătoarea Paștelui, care sugerează nu doar
Învierea lui Iisus, dar și reînvierea, trezirea la o nouă viaă
a întregii naturi, apoi de cea a Sânzienelor, noaptea când,
conform tradiiei, cerurile se deschid. Însă ceea ce pentru
omul profan pare doar o poveste, fără nicio legătură cu
realitatea, pentru oamenii locului, rezonani sacrului,
aceasta este realitatea cea de toate zilele. În această
realitate pătrunde Ileana, fata de la oraș, venind dintr-un
spaiu desacralizat, fata care se redescoperă în atracia
irezistibilă faă de această lume aflată sub semnul
sacrului.
Sugestia sărbătorii se menine pe întregul parcurs al
romanului, sugestie ce face posibilă asocierea altor
credine și eresuri: ritul de invocare a ploii cu procesiunea
Caloianului, Drăgaica, legenda fulgerelor în care Sf. Ilie
și Dumnezeu sunt personaje. În această lume în care
mitul este integrat vieii de zi cu zi, vrăjitoarea este
femeia cu har care citește destine și vede dincolo de
lucruri, dincolo de aparene, esenele. Credina în
animalul totem, Somnia fiind nu numai un somn uriaș, ci
animalul sacru, strămoșul mitic, amintind vag de
Pescarul Amin al lui V. Voiculescu, face inteligibilă
această lume a armoniei dintre ceea ce se vede și ceea ce
se intuiește, dintre fizica și metafizica lumii.
Dunăreanul Călin, omul ce trăiește la hotarul dintre
două lumi, aparine amândurora, acceptat de oamenii
arhetipali și de animalele, mitizate și ele. Natura în
întregime este antropomorfizată, însă ea vorbește doar
omului care știe să treacă de aparene, să acceadă la acel
suflet universal și etern către care converg toate.
Importantă este, în acest context, filosofia de viaă.
Aceste personaje cred în puterea iubirii, de aceea a

înelege/accepta cu inima este mai important decât a
înelege/accepta cu raiunea. Fără să o știe, ei trăiesc în
plin miracol, marele mister impunând, blagian, sciziunea
dintre cunoașterea paradisiacă, raională, și cunoașterea
luciferică, intuitivă, contemplativă, a iubirii și empatiei
universale.
În acest cadru al realismului magic este posibilă
povestea de dragoste dintre o muritoare, Ileana, și un
nemuritor, Călin, sinteza armonioasă a acestei iubiri fiind
sugerată prin copilul care se naște mitic în apele
primordiale – apele sacre ale Dunării, un fel de Iordan sau
un Gange, nașterea fiind, deopotrivă, un botez, o
purificare și o integrare în dimensiunea sacră a existenei,
legându-l de spaiul-matrice.
Naraiunea are fluena rezultată din alternana
realului cu fantasticul, din integrarea fabulosului în real.
Naratorul are permanent tendina, fie că își asumă
perspectiva obiectivităii, fie că este personaj-reflector,
ca Ileana sau Maurice, de a da o posibilă explicaie
faptului inadmisibil prin raiune. Indecizia soluiei, spune
Tz. Todorov, a opiunii pentru real sau fantastic, realizat
ca straniu sau miraculos, creează și întreine fantasticul.
Diana Dobria Bîlea creează un fantastic de tip miraculos,
care își are izvorul în lumea basmelor românești, legat de
dimensiunea românească a existenei. Faptele,
întâmplările sunt dublate de sugestia unei filosofii
arhaice de viaă, în care riturile, eresurile, credinele,
superstiiile sunt parte a unui sistem de valori acceptate
din veac. Din acest punct de vedere, romanul Dianei
Dobria Bîlea este și un roman antropologic, propunând o
tipologie dobrogeană a personajului, tipologie specifică
lumii
dintre Dunăre și Mare.
Romanul Omul dintre două lumi atestă calităile epice
ale scriitoarei, capacitatea de a da viaă personajelor și de
a le face memorabile, după cum atestă și o viziune proprie
asupra existenei, acesta fiind modul ei de a pleda pentru
dobrogenism, pentru frumusee, pentru tradiie, pentru
iubire ca sentiment universal ce-i leagă pe oameni
făcându-i empatici și tolerani. Acest etic este transgresat
de esteticul prin care romanul își cere dreptul la un drum
în literatura română contemporană.

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 25 iulie 2017

ANA DOBRE
17 iulie 2017

___________________________
Diana Dobria Bîlea, Omul dintre două lumi, Editura Ex Ponto,
Constana, 2017; Prefaă de Ion Roșioru.E

CRITICĂ ȘI ESEU
Elegană și naturalee în
”Raiul de urgenă”

A

utoarea a nouă volume de poezii și
câștigătoarea a nu mai puin de
șaptesprezece premii literare, tânăra
poetă Armina Flavia Adam, ne propune, spre
lectură, volumul de poezii ”Raiul de urgenă”,
apărut, anul acesta la editura Neuma, în colecia
Arca și a cărui lansare a avut loc la Bookfest 2017,
București. Pe ultima copertă a volumului,
președintele filialei București a Uniunii
Scriitorilor din România, seciunea Poezie,
scriitorul Horia Gârbea, remarcă despre poezia
din volumul ”Raiul de urgenă” că este ”o poezie
de dragoste care oscilează între introspecie, cu
meditaii melancolice, și jubilaie potenată de
spiritul ludic pe care Flavia Adam îl găsește
adesea. Metaforele memorabile jalonează un
discurs elegant și precis, care doar se deghizează
pentru a obine efectul unei feminităi debordante
și capricioase.”
Citând-o pe Monica Belluccini, un simbol al
feminităii mondiale, care spune că ” feminitatea
constă din armonie, naturalee și senzualitate”,
pot afirma că elegana și naturaleea versului
autoarei, conferă poemelor din ”Raiul de
urgenă”, feminitate și stil. Flavia Adam scrie o
poezie confesivă , în care discursul liric nu are
nicio urmă de patetism poetic, el se naște firesc și
natural ca să dezvăluie tumultul interior al unei
iubiri care, odată ce a fost trădată, se transformă
din dulcea miere a inimii, în fierea iadului din
sufletul celui înșelat.
Omogenitatea volumului de poezii, ”Raiul
de urgenă”, se relevă, mai ales, din respectarea
tematicii iubirii în fiecare din cele o sută douăzeci
și unu de poeme care fac cuprinsul lui. Cele mai
multe din aceste poeme au titlul format dintr-un
singur cuvânt : ”gadget”, ”opac”, ”căprioară”,
”gloane”, ”eliberare”, ”cenușă”, ”visceral”,
”viaa”, ”picuri”, ”molecula”, ”Amalia”,
”iubesc”, ”zahăr”, ”chimie”, ”albire”, etc. în care
se grupează, precum într-un corolar, coninutul
versurilor, de fapt o definiie metaforică a
miezului poeziei. Astfel, ideea poetică este
condensată în acest titlu și are o putere de impact,
străpungând precum un glon mentalul lectorului.
Iată doar un exemplu în acest sens: ”spune-mi
dacă mă mai/ iubești/ dacă și tu simi cerul
zvâcnind/ sub picioare/ acum/ când alergăm prin
zăpadă/ și brusc ne apucă/ durerea de
inimă”(angină - pag 23)
Metafore rafinate, inedite, colorează și
întregesc mesajul liric al poemelor din ”Raiul de

urgenă”: ”cerul sfărâmat”, ”întinderea apei pe
verticală”, ”în zăpadă orice înger pare mai sfânt”,
”soarele se rostogolește precum o bilă de
bowling”, ”fir de iarbă în cer”, ”liniște crudă”,
învă să respir printre flăcări”, ”gura mi s-a
umplut cu fulgi”, nori mototolii între degete”,
”pumnul de aer”, ”limbile din ceasul cu flori”,
orașul încreindu-se în ploaie”, ”vidul din firul
acesta de tristee”, în ochiul drept îmi înfrunzește
o pădure”, ” gura ta ca o lavă mișcată”, liniștea
sticlea în oglindă, ”fântâna de mătase” și
exemplele ar putea continua.
Limbajul din poemele Flaviei Adam este
unul simplu , fără adaosuri inutile de cuvinte,
uneori destul de inovator pentru ca poezia ei să fie
definită ca fiind una modernistă. Redau în
întregime poemul ” radiografie”, aflat la pag 27 a
volumului ”Raiul de urgenă”, care va susine
afirmaiile de mai sus: ”în fiecare dimineaă îmi
zic:/ azi nu te mai caut, nu-i mai dau nici un
semn./ n-ai decât să consideri că m-a înghiit un
boa constrictor,/ că am murit de șoc anafilactic/ la
prima oră, când un roi de albine a năvălit peste
mine./ că m-a lovit un tren care transporta
marmură și cărbuni/ la porile orașului tău/ întâi
octombrie, sâmbătă, 10 a.m - / luciditate neagră,
spasm în oglindă:/ femeie. 33 de ani, căsătorită și
nu pre./ doza letală: 33km./ 330000 de ace înfipte
în carne.”
Poeta Armina Flavia Adam creează
imagini deosebite pentru că trăiește din plin
emoia poeziei. Poezia scrisă de ea are originile în
întâmplările din viaa ei. Viaa, în concepia
autoarei volumului de faă, gravitează în jurul
cuvântului iubire. Este ca ”o bulă de aer” în care
”dimineaa ne strecurăm în mansardă/ să hrănim
porumbeii cu semine de mei/ și privim lung
orașul/ încreindu-se de ploaie/ lumina izbind/ o
vitrină de sticlă” (viaa – pag 48).
Așadar când ai talent și pasiune, ajungi să
desenezi poezie nu doar să o scrii. Cele câteva
exemple alese sper că vor fi edificatoare: ”femeia/
pe care o întâmpini/ cu pâine și sare/ știind că poi
face din ea/ un om de zăpadă.” (pâine și sare – pag
18); ”ca și cum/ te-aș iubi fără mâini,/ fără aripi,/ o
biată umbră de lut/ sau de paie” ( dacă ai fi aici ar
fi ca și cum – pag 25); ” dacă mi-aș scoate din
piept / bomba asta cu ceas,/ am pieri.” (kamikaze –
pag 43); ”unuia dintre noi i se va opri respiraia/ în
timp ce umbra celuilalt/ se va târî pe șosea/
dilatându-se.” (dilatare – pag 69); ”toamnă
înfășurată în mohair de Angora,/ umbra acestor
cuvinte – arcuite/ pe gură” (solitudine – pag 96).
Parcurgând poemele volumului, m-a întrebat
de ce poeta Flavia Adam a ales acest titlu, atât de
semnificativ, pentru cartea ei de poeme? Punând

cap la cap sentimentele transmise de autoare în
fiecare poezie, nu a fost greu de îneles, lucru pe
care , de altfel, oricine îl știe din proprie
experienă, că iubirea este aceea care te înală și
pentru care , cu toii, suntem în stare să facem
sacrificii inimaginabile, dar și că, atunci când este
trădată, aceasta devine un iad. Toate sentimentele,
trăirile, emoiile ne pot măcina până la descărnare
sufletească:
” pentru tine am scris / cele mai frumoase
poeme/ pentru tine am adus sania din pod/ și am
îmbrăișat fulgi de polistiren/ … până raiul s-a
molipsit / de jocul nostru prostesc/ și a coborât pe
pământ într-o iarnă superbă/ pentru tine respir/
pentru tine sunt eu/ chiar dacă mor zi de zi în
fiecare tăcere/ în fiecare absenă/ în fiecare
femeie/ după care-i întorci/ capul.” (pentru tine –
pag 51).
Este lesne de îneles, cum și de ce, se naște
acel strigăt interior, pe care frustrarea și suferina
i-l scot la iveală și prin care îi dorești să scapi din
acest calvar nefiresc și să revii la normalitate, la
încrederea în viaă și iubire. Ei bine, ca să poi
face asta, ai nevoie de reîntoarcerea la puritate, ai
nevoie de un rai, de”Raiul de urgenă”, pe care
poeta, Flavia Adam, ni-l dăruiește din tot sufletul,
cu stilul și elegana caracteristică și pentru care nu
putem decât să-i mulumim .
Mihaela Meravei
04.05.2017 Constana

FESTIVALUL DE POEZIE DE LA
BITOLA, MACEDONIA
7-9 iulie 2017
(Continuare din pagina 1)

Noroc că distana ce desparte cele două orașe este de doar 60
km. Ajungem rapid și avem surpriza să aflăm că hotelul nostru
se află chiar în centrul istoric, unde parcarea este interzisă.
Ajungem totuși la hotel și intrăm rapid în programul
festivalului: deschiderea la muzeul de istorie, apoi prezentarea
invitailor ( două poete din Serbia, prietena noastră Angelova,
Dina Cuvata împlinea 66 de ani, prilej cu care i-am urat din
Bulgaria, împreună cu soul ei–fratele fizic al lui N.Teoharie - ,
poetul francez Hughes Labrusse, însoit de patru plasticieni și
noi ). Gazdele din Macedonia nu le mai socotim. A doua și a
treia zi au fost prezentări de reviste literare, lansări de carte și sa discutat despre rolul și destinul literaturii în societatea
contemporană. Eu am vorbit despre revista HELIS și am făcut
faă cu mândrie entuziasmului poeilor macedoneni prezeni în
antologia îngrijită și publicată de Gheorghe Dobre. Le-am
promis în numele helisiștilor, și în special al lui Gheorghe
Dobre că se va continua seria de traduceri și popularizarea
literaturii macedonene în Romania.
Am revenit în ară chiar în ziua când inegalabiluldin partea
amicilor români la muli ani și putere de muncă înzecită.

F.M. Ciocea

PROZĂ
la concluzia că ar fi un veterinar, angajat în însămânări
artificiale. N-am avut satisfacia condamnării lui la
moarte, era bolnav psihic: parafrenie sistematizată! Și
culmea, tot eu l-am eliberat, în timp util, convingândul pe doctor că s-a reabilitat, fără a mai prezenta pericol
social.

NICIO URMĂ... ÎN URMA
NOASTRĂ
Nu mai răspund la telefon, așa că aud puin
distrat bătăi puternice în ușă și somaia familiară:
„Dacă nu deschizi, i-o sparg!” Sparge-o!
UȘA SE TRÂNTEȘTE DE PERETE, nici nu
era închisă. Și-n camera mea năvălește fostul meu șef
executiv. Azi, secretar cu trei stele în primul eșalon.
Nimeni nu rezolvă abjeciile cu dexteritatea lui. Adică,
i le rezolv eu. Mi-aș aprinde o igară, deși nu fumez.
„Te excită? Câte victime mai vrei? Au găsit-o pe-a
șaptea...” urlă la mine. E a unsprezecea - îl corectez
calm - 4 din ele nici nu i s-au raportat, fiindcă-s o altă
comandă, una specială, la care se adaugă alte 4,
considerate indecise procedural. Să nu mă pui să-i
repet că precis le dublez numărul. „Vrem făptașul,
ajunge! Știu că l-ai găsit deja, e șoarecele din ghearele
pisicii. Să-l umfle imediat gealaii!” Nu așa vei pune
capac dosarului. Între timp, mi s-a ordonat altceva, mai
tare! Mă mir că nu-și scoate și pistolul să mi-l pună la
tâmplă. Mai presar puină sare: v-ai rezolvat treaba și
acum visai avansări pe spinarea „omului meu cu
ranga”! Furia i se stinge brusc și se prăbușește pe
scaun: „Aseară, a demisionat vicepremierul. L-au
ameninat urât, penal, penibil... că a abuzat de escorta
lui oficială în deplăsări personale. Prostii, pentru
proști! E cutremur la vârf, cade centrul de comandă. Și
execuie!” Păi, tocmai de tulburările noastre
psihotronice, acute şi tranzitorii, e nevoie, să sucească
prostimea, s-o zgâlâie, mai ales când incidenţa şi
prevalenţa au controlul deplin. Idioii nu mai au ochi
decât pentru șobolanul meu din gheare, vezi? Lucrez
știinific, antiseptic! Și prevalent!
O NOUĂ CRIMĂ a îngrozit orașul. Presa zice c-ar fi
cea mai plină de cruzime, fiindcă Gorin Srecu își ia
informaiile direct de la mine. El e ziaristul evitat de
toate ziarele, că-i mereu contra versiunilor oficiale.
Nici nu-și mai găsește locul într-o redacie, după ce a
declarat pe o primă pagină că nu ne mai luăm
informaiile din presă, de când ea s-a despărit de
investigaie și adevăr, fără să mai reprezinte interesul
cetăeanului. Deja se vorbește de un asasin în serie, ce
are și un profil, stabilit împreună cu șeful ocolului de
nebuni incurabili. Datele reale nu le-am oferit
publicităii. Criminalul își alege victima, o urmărește
și, când ajunge într-un loc mai ferit, atacă. Lovește
puternic, nervos, cu precizie. A doua lovitură o aplică
numai ca să se asigure. E „omul cu ranga”! Le alege
numai pe blonde. De ce nu și pe blonzii oxigenai,
atractivi, costumai feminin? Ăștia-s oamenii mei,
mișună, am împânzit cu ei zona de predilecie a
atacatorului. Ieri, i-am retras. Lumea se ferește, nu mai
iese pe stradă. Toi vor să ajungă acasă înainte de
lăsarea serii, unde se baricadează. Noul model urban se
impune, în ciuda libertăii individuale.
MUL I ÎȘI MAI AMINTESC de sadicul pervers, ce
ne-a îngrozit pentru câiva ani. Își chinuia victimele
încet, cu înepături de cuit din ce în ce mai apropiate de
un centru vital. Le viola și lovitura finală o păstra
pentru întâmpinarea orgasmului său. Nu lăsa nicio
urmă la locul faptei. Ceva încurca orice raionament sperma de pe cadavre provenea de la un animal, ori
taur, ori armăsar, ori un amestec între ei. Așa am ajuns

CEA DE AZI A FOST OMORÂTĂ ÎN ZORI și
aranjată, cumva... să aibă un cât mai mare impact
asupra opiniei publice. Primii navetiști au descoperit
pe marmura fântânii arteziene, o fată frumoasă,
îmbrăcată scump, blondă, buclată, plină de sânge încă
neînchegat. Cercetările mi se clarificau, le-am mai
adăugat și pe cele trei blonde aruncate din tren, la
câteva zile diferenă una de alta. Groaza se îndesea.
Victimele, toate blonde, cădeau în apropierea gării.
Atacatorul nu lăsa urme. Logica simplă îmi spunea că
ăsta avea ceva... dintr-un ceferist. Prea dispărea repede
de la locul faptei. Cum? Cu trenul! Imediat, am
delimitat perimetrul și l-am împânzit cu... blonzii mei!
Intuisem perfect: asasinul sărea în prima cursă. L-am
identificat. Următoarea victimă însă a apărut lângă
autobază. După 5 zile, alta, în cealaltă parte a orașului!
Și acestea erau brunete, fiicele unor importante
personalităi politice. Beneficiau de gărzile lor de corp.
Cel mai bine îi rup gâtul chiar indivizii ce te păzesc.
Ageniile de combatere a criminalităii administrează
crima.
ERA SINGUR ÎN VAGON. Apoi, o blondină s-a
așezat în faa noastră și a deschis fereastra. Vântul se
juca în bluza ei minimalistă și ea dansa singură, în
ritmul căștilor din urechi. Așa am intrat în vorbă cu el:
cum de mai are curaj fătuca asta să umble atât de goală?
Și-n fusta prin care i se vede tot? E atrăgătoare, nu? Hai
să vorbim ca-ntre bărbai: simim o invitaie specială!
Crezi că ne-ar respinge? El nu răspundea. Am
continuat ca un călător ce-și petrece astfel mai ușor
vremea: toate diabolicele astea dăunează grav
sănătăii! Masculii își pierd minile, plini de cortizol,
știi, hormonul ăla cu stresul, îmbolnăvește inima, ne
îngroapă pe motiv de diabet, hipertensiune, toate alea.
Te mai pomenești și cu o impotenă de mai mare
dragul! Când soarele îi străbătea prin fustă, blondina
arăta tot ce avea pe dedesubt. Purta chiloi cu șnur în
fund. Calculam atent ce reacie îi stârnesc lui, prin
fiece cuvânt, rostit doar aparent aiurea: feminitatea
blondă nu se supune bunelor moravuri... și cred că aici
am nimerit-o, pentru că el a spus singurul lucru ce
încercam să i-l smulg: „Blondele-s răul! Ne distrug.
Presară păcatul pe cărarea cea dreaptă a omului. Dacă,
sub noi, bălăriile cresc fără să le mai taie nimeni, roile
ni se opresc odată pentru totdeauna. Diavolul le-a
trimis cu chip de înger! Ori noi, ori ele!” Îi dau
dreptate: da, dar nici ura nu-i bună, domle... iar ne
deteriorăm, tot de la cortizolul ăsta dement, sau de la
adrenalină, astea, în exces, se întorc împotriva
agresivităii ca făptuitoare de dreptate. Dar, sincer să
fiu, tare i-aș mai suci gâtul ăsteia blonde!
CÂND A INTRAT ÎN CAMERĂ, ușa s-a închis în
urma lui cu un pocnet sec. Am aprins o veioză chioară.
Nu-i venea să creadă. Îmi aranjam în oglindă o perucă
oxigenată, plină de zulufi, iar blondina din tren se
așezase turcește, în vârful patului, cu o uriașă cheie
pentru șuruburile vagoanelor. Cred că ne lua drept o
halucinaie externă. Îi zic: știi cum trebuie pedepsit
răul cel mai rău! Voi sta întors cu spatele la voi, îmi voi
aranja părul oxigenat, privind în oglindă și cum una din
blonde le va răzbuna pe toate cele... strivite-n moalele
capului cu cheia ta franceză!
DUPĂ MIEZUL NOP II, părea că, pe monumentul
feroviar din faa gării, cineva încercase să se urce cât
mai sus, dar ceva îl doborâse. Trecătorii au alertat
poliia. Medicul Salvării a apărut în câteva minute,
împreună cu legistul. Eu îi alertasem, așteptau apelul
de la faa locului. Cadavrul avea occipitalul zdrobit cu
un ciocan, o rangă sau o cheie dintr-acelea, mari, de
prin depouri. A doua lovitură i s-a aplicat doar ca o
asigurare. Victima era un muncitor ceferist de la
întreinere, având pe cap o perucă lungă, plină de bucle

blonde.
PE 16 IUNIE, indienii au invadat sectorul Sikkim,
încălcând iar suveranitatea chineză. Beijingul nu
admite că acea regiune ar aparine altora, întărindu-și
efectivele în zona Doklam. Frontiera de 3.500 km
alcătuiește Linia de Control Efectiv (LAC) și a dus la
războiul din 1962. Infrastructura tibetană s-a extins
până la frontierele cu India, Nepal și Bhutan.
Negocierile se fac peste morii căzui cu zecile de mii
în luptă! Astfel, chino-indienii aruncă în aer o treime
din populaia lumii. Ar trebui să îngrozească planeta și
nimeni să nu mai doarmă liniștit. Nici pentru că, încet,
ara noastră devine un spaiu strategic, fără armată, dar
străbătut în lung și-n lat de blindate cu moartea pe
eavă. „Rusia simulează invadarea Republicii
Moldova”, titra presa anul trecut. Ca respingere a unui
atac asupra purificării apei, forele ruse și transnistrene
au trecut atunci Nistrul ca într-o invazie reală, oricum
realizată - populaia se împarte egal între moldoveni,
ruși și ucraineni: câte o treime! Acum: "A avut loc un
exerciiu pentru depășirea obstacolelor de apă pe râul
Nistru. S-au înregistrat unele dificultăi, însă, datorită
exerciiilor frecvente, totul a decurs la cel mai ridicat
nivel", a zis șeful blindatelor BTR-70 din infanteria
GOTR. Spectatorii i-au întâmpinat cu flori pe
"învingători", fiindcă "au lichidat cu succes inamicii
de pe malul drept" (conf.presei locale). Transnistria își
păstrează pe steag secera, ciocanul și steaua deasupra
lor. Iar „stelua cea de sus oare ce-o avea de spus?”
TOCMAI MEDITEZ ÎN BAIE la câte focare ne
amenină, fără știrea omului de rând, când îmi
năvălește în intimitatea mea princiară fostul șef: „Vor
să ni-l aresteze pe general, dă-mi criminalul în serie!
Să am pe ce negocia! Penaliștii resping judecata, trec
direct la eliminarea fizică!” Ia-i-l de la morgă, îl invit
eu zâmbind și trag apa. „L-ai lichidat?” Ba bine că nu,
n-ar fi recunoscut niciodată tot ce i-am fi pus în seamă.
„Și atunci...?” E simplu, am găsit nebunul ce va
recunoaște tot... și cazul s-a închis! Beton!
ZIARISTUL GORIN SRECU AR FI TITRAT pe
prima pagină CRIMINAL, BOLNAV MINTAL:
„Expertizele psihiatrice au decis că asasinul în serie
este iresponsabil penal. Diagnosticul: parafrenie
sistematizată. Percepe în întregime halucinaţii externe
fără temei. Va fi iarăși internat sub maximă sigurană.
Rămâne o enigmă, cum și cine l-a convins pe doctorul
său decizional să-l elibereze. Și-a recunoscut toate
crimele. Muli susin că teroarea urbană s-ar fi
dezvoltat și sub controlul celor specializai în Cod
Radu, în Dosarul Panait sau în Varianta Condrea și
drogurile sintetice, în sarabanda anticorupiei,
trinoamelor, binoamelor, sau în secretizarea
'Profesorului, dolarilor și a răpirii jurnaliștilor'!”
„Statul suntem noi" și el suferă de aceleași stări
psihotice. Sistemul cultivă intenionat tulburările
delirante persistente. Judecata slăbește, percepem
halucinaţii externe fără temei - este Parafrenia
Sistematizată. Criminalilor, le schimbă închisoarea cu
casa de nebuni. Elaborată social, ea ne organizează
imaginativul, sedus printr-o halucinaie bine regizată.
Suferim și mai tare când parafrenia confabulantă
fabrică povești bazate pe o dezinformare diabolică.
Prin spectaculozitate și divertisment, parafrenia
fantastică ne atrage în ficţiuni fără limită, în care
raiunea iese din joc. Așa suntem manipulai zi de zi. Și
acceptăm legi împotriva noastră, ne lăsăm pradă
steagurilor false, dușmanilor inventai, untold-urilor,
minciunilor tv, drogurilor, stadioanelor, prostituiei
oficiale, propagandei nimicitoare și ticăloșiilor
conducătoare.
NU S-A DESCOPERIT ETIOPATOGENIA
parafreniei sistematizate, deși studiile clarifică, fiecare
în parte, anumite aspecte parafrenice. O explicaie
oficială a cazului nu a existat. Dar nu de aceea i s-a
cenzurat comunicatul lui Gorin, ci din vina ultimei
fraze, cea referitoare la coduri, soluii, dolari, răpiri și
droguri sintetice!

Victor NICOLAE

CRITICĂ ȘI ESEU

Misterele Daciei. Divina
Pătrime și Sfânta Cruce

D

acii nu prea scriau, nu pentru că nu ar fi
știut, ci pentru a-și feri misterele iniiatice.
Preferau să-și transmită învăăturile celor
aleși prin viu grai. Când totuși scriau, aveau grijă ca
textele să rămână la fel de nepătruns pentru
neavenii. Dacii au scris în mai multe alfabete,
inclusiv cu ideograme. În vremea stăpânirii romane
au scris și în alfabetul latin, care, de altfel, fusese
invenia lor cu mult înainte de întemeirea Romei.
Atenie: nefăcând parte din acest alfabet, sunetul
dacic Ă, moștenit de română, albaneză și bulgară, nu
era notat, ci doar subîneles.
Cu litere latine este și o ștampilă de pe o
cărămidă dacică, descoperită la Cenad, judeul Arad.
La prima vedere, textul este acesta:
LEG.XIII.GE.AVR.GOD. Bineîneles că Romanii
credeau că ștampila respectivă se referă la Legiunea
XIII Gemina, care staiona în Dacia. Tot așa au
crezut și mai cred și amârâii noștri de istorici.
Această cărămidă este însă plină de mistere, pe care

doar iniaii erau în stare să le îneleagă. Textul se
poate citi și așa: LEG.13.GE.AVR.GOD >
LEG.TREDECIM.GE.AVR.GOD; cf. latin tredecim
”treisprezece”. În final, ștampila de pe cărămida de
la Cenad se citește și astfel: LEG. TREDE CHI
MĂGHE. A VRĂ GOD.
Tălmăcirea: Excepională! Lucrată cu migală
(măiestrie). Prin graia (voina) lui Dumnezeu.
Lexic:
LEG – ”ales; pur; de calitatea întâi; precis;
remarcabil; distins; nobil; excepional; preios;
sigur”; cf. rom. a alege; leac; alac ”specie de grâu
foarte rezistentă”; leg ”bun lăsat de cineva prin
testament; testament”; a (se) lega; latin. lego ”a
alege”; liceo ”a se vinde (cu un anume pre); a
valora”; lucus ”crâng sfânt; dumbravă consacrată
unor divinităi”;
TREDE – ”lucrat; lucrare; muncă; treabă”; cf.
rom. trudă; a trudi; latin. trudo ”a împinge (cu
fora); a mâna”;
CHI – ”cu”; cf. rom. cu; latin. qui ”și”;
MĂGHE – ”migală; atenie; concentrare;
meșteșug; măiestrie; vrajă”; cf. rom. a migăi ”a
lucra cu răbdare și minuiozitate”; latin. magus ”de
magie; vrăjitoresc”;
A VRĂ - ”cu voia; prin graia; cu favoarea; prin
bunăvoina; din mila”; cf. rom. a vrea; a vroi; a prii;
GOD – ”Dumnezeu; Zeul; Domnul; domn;
conducător”; cf. rom. gudă ”vătaful flăcăilor
colindători, în noaptea de Crăciun”; germ. Gott,
engl. God ”Dumnezeu; zeu”.
Până aici, se vede că meșterul de cărămizi își

lăuda marfa, încheind cu o formulă sacră. Dar
aceasta nu e tot, ci abia acum pătrundem în misterele
orfice și zalmoxiene, căci ultima parte a textului se
mai citește și astfel: A VĂR GOD. Tălmăcirile:
”Cei patru Zei; Din (în) patru elemente (pări;
direcii)”.
Lexic:
A – ”cel; cea; cei; cele”; cf. rom. a – prepoziie și
articol adjectival;
VĂR – ”patru”; cf. rom. fârtai ”pătrar; pătrime”;
sfert < s-fer-t; germ. vier, engl. four ”patru”;
GOD – 1. ”Dumnezeu; Zeu; domn; conducător”;
cf. rom. gudă, germ. Gott, engl. God. 2.
”îndrumător; îndrumare; direcie; parte; element;
câtime”; cf. rom. gudă; hudă ”drum îngust; uliă”;
cat ”etaj; nivel”; cot ”încheietura exterioară a
mâinii; poriune unde un drum, o vale etc. își
schimbă direcia”; hat; gât; cât.
Aici e-aici! Este vorba de unul dintre cele mai
profunde mistere zalmoxiene, după care singurii Zei
ai Universului sunt patru: Tatăl, Mama, Fiul și Fiica.
Ei constituie Sfânta Pătrime, reprezentată de obicei
de Cruce, simbol întâlnit în arta de pe teritoriul
României încă din Neolitic. Crucea este una,
alcătuită din patru brae. Tot Ei sunt și cele patru
puncte cardinale, adică patru direcii (pări). Și
cărămida de la Cenad este una, dar elementele care
au contribuit la formarea ei sunt patru: Aerul,
Focul, Pământul și Apa.
Ei, ce spunei, boieri dumneavoastră?

Adrian Bucurescu

Cum era, cum va fi?

VEDERI DIN FIERBIN I TÂRG
Fiind o copie fidelă a realităţii, fotografia este un instrument extrem de important cu
ajutorul căruia istoricul reconstituie trecutul, astfel de mărturii având un impact
puternic asupra cititorului. Am întâlnit de multe ori prin arhive documente
referitoare la diferite personalităţi, în care, în lipsa fotografiei, se recurgea la
întocmirea unui fel de „portret vorbit“. Primul care îmi vine în minte este cel
întocmit de autorităi pentru fierbineanul unionist Mircea Mălăieru: „... de 40-45
ani, stat scurt, faa oacheșă, barba rade, mustaa neagră, îmbrăcat cu poturi,
mintean, fermenă cu blană neagră, scurteică lungă de postav de Brașov cu blană
neagră, cisme lungi, încins cu brâu și căciulă neagră pe cap“. În ciuda tuturor
acestor detalii, textul respectiv nu poate înlocui fotografia și nici stinge regretul
nostru că nu ni s-a păstrat o imagine reală a acestui personaj.
Sunt însă numeroase alte situaii în care fotografia poate răspunde cu acuratee
întrebării: oare cum arăta?...Iată un exemplu. În drum spre Dridu, în clipa în care
ieși din Fierbini, în stînga șoselei, privirea întâlnește imaginea dezolantă a unor
ziduri în ruină. În urmă cu aproape jumătate de veac, acolo se afla un lăcaș de cult
din epoca lui Matei Basarab, a cărui înfăţişare ni s-a păstrat în această fotografie
inedită.

Există situaii în care fotografia furnizează detalii în multe privinţe
semnificative. În 2008 am publicat în revista Helis o suită de fragmente din
manuscrisul inedit al lucrării Figuri ilustre din timpul României Mari, redactată de
Constantin Xeni în exilul său elveian. Spre marea mea bucurie, domnul DanSimion Grecu din Deva ne-a semnalat existena unor scrisori expediate de Xeni pe
adresa prietenului său, scriitorul Radu D. Rosetti, în care furniza informaii
preioase despre elaborarea cării mai sus amintite. Odată cu textele scrisorilor
respective și a permisiunii de a le utiliza, domnulGrecu mi-a trimis și fotografia
uneia dintre scrisori. Privind cu atenie imaginea, deasupra parafei CENZURAT,
am descoperit cu surprindere intervenia olografă a cenzorului: „Dragă maestre, îmi
permit să scriu pe aceiași c.p. pe care am cenzurat-o, dorindu-i sănătate multă. N.
Ghinevici“. Cenzorul cu pricina era unul dintre numeroșii angajai în aparatul
acestui serviciu, în care fuseseră „mobilizai pe loc“ (în „spatele frontului“)
numeroși intelectuali, iar R.D. Rosetti era un scriitor și publicist destul de cunoscut
(Continuare în pagina 15)

Marian Ștefan

PROZĂ, POEZIE ȘI ESEU
(Continuare din pagina 14)

VEDERI DIN FIERBIN I TÂRG

viaă noul centru civic al mult doritului viitor oraș, până mai ieri se afla o clădire
emblematică pentru Fierbinii de altă dată. Este vorba despre sediul fostei Bănci
„N.T. Filittis“, interesant monument de arhitectură din prima jumătate a secolului
XX.

În final, revenim la Fierbini, pentru a vă aminti că acolo unde, în sfârșit, prinde

Oricât de multe nostalgii a
provocat unora (sunt unul dintre ei)
dispariia acestei clădiri, simpla
alăturare a celor două imagini
ilustrează grăitor ideea de progres,
saltul de la comună la oraș. Ne-am
dori ca astfel de salturi să se producă
și în alte spaii fierbinene, mă
gândesc în primul rând la segmentul
cuprins între strada bisericii și
Centrul de asistenţă medico-socială,
dar cu mai multă rigoare şi
respectarea regulilor prevăzute în
planul de dezvoltare urbanistică
armonioasă a localităii.
Marian Ștefan

Nu fugii!
Căci s-ar putea ca direcia spre care fugii, să
nu fie direcia cea bună.
Muli dintre cei care și-au părăsit ara, au ales
ca destinaieAmerica.
Dar pentru America nu se întrevede un viitor
favorabil, de niciun fel. Și nici întoarcerea acasănu
mai este atât de sigură. Evenimente și fenomene
naturale vor duce la închiderea granielor, astfel că
muli dintre cei plecai, în special în America vor
rămâne captivi în acest teritoriu al făgăduinei. Cei
care au ales această destinaie, au ales greșit, căci
acum America nu se mai aflăîn plină ascensiune, ci în
declin. Ea oferă acum numaiprezent, cu bune, dar
mai ales cu rele, și care doar îi stoarce pe noii venii
de foră fizicăși inteligenă creativăși când acestea nu
mai sunt, cel ce le-a avut este aruncat la lada de gunoi.
Așadar să nu fugii spre orizonturi negre, rămânei și
construii la voi acasă unde pământul și confraii
trăiesc și simt ca voiși împreună cu voi. Noi nu
suntem săraci decât la bani, în rest avem tot ce ne
trebuie, cum spunea o mare sportivă româncăși

campioană a lumii.
Stai și vă dezvoltai la voi acasă, muncii
pentru voi și pentru ară, nu pentru alii, care doar vă
folosesc și vă batjocoresc. Preuii valorile, nu
nulităile. Nu vă mai irosii timpul și resursele cu
falsuri și inutilităi. Promovai bunul simși hărnicia.
Fii tolerani și generoși, dar nu cu cine nu trebuie.
Fii demni, dar nu trufași.
Muncii cum trebuie și cât trebuie.
Respingei lenea și hoia. Iubii dreptatea și adevărul.
Făcând astfel, nu e nevoie să fugii. O
viaăîndestulată se poate duce și la noi acasă, dacă
suntei cumpătai, dacă avei simul măsurii.
Nu confundai îndestularea cu îmbuibarea,
care nu face bine și este doar vremelnică. Nu tânjii
după lucruri efemere, care încep ca într-un vis frumos
și se termină ca un coșmar.
Nu mai fugii de voi înșivă, de satul vostru,
de rădăcini. Înstrăinarea se face lesne, dar întoarcerea
devine aproape imposibilă. Rămânei la voi acasă.
Nu mai fugii !

g.alex

Aşa începe orice decădere
Nu mai spune nimănui că ne locuim.
Se va credea că suntem singuri şi vor veni
cu miile, cu sutele de mii să ne locuiască tăcerea,
să o facă praf şi pulbere.
Ştii bine,
un om fără tăcerea lui nu mai e acel om,
este altfel de el, un altfel de nimeni.
Praf şi pulbere este
şi se va zice să se şteargă praful şi pulberea,
să se înlăture, adică.
Şi tu asta o să faci
şi nimeni nu o să creadă că ne-am locuit o vreme
cu adevărat.
Oh, Doamnă,
decăderea începe cu zâmbet şăgalnic…
Împovărată cu tăcerei inutile,
o pasăre înaltă bate step pe propria-i umbră.

COSTEL BUNOAICA

AUGUSTIN MOCANU
AUGUSTIN MOCANU, 85
Poezie
Din harul luminii,
atâta dor cât vorba
putu să prindă,
zburdând prin suflet
ca pescăruşul flămând
care scoate din mare,
în flăcări de soare
numai umbra de foc
a peştilor visaţi.

Dacică
Bătrânii daco-geţi
aveau părul alb ca straiele lor,
sugrumau lutul din dor
şi credeau, ca păsările, numai în zbor.
În vremuri de răstrişte,
îşi puneau sufletele-n săgeţi,
de fulgerau cerul cu ele
şi înfrângeau neîndurarea Timpului,
dobândind nemurirea.

Doină
Oare ce-i fi fost
până n-ai avut
acest tainic rost?
Poate, un zâmbet de fată
sau o pleoapă mişcată
ca aripa unui fluture fin...
Poate, durere şi chin,
ori pâine prea bună
într-un olat străin;
strigăt pe câmp de bătaie,
grâie de jar şi cosiţe bălaie;
cristale-n pâraie de munte,
omăt peste creştet
şi viscol sub frunte;
zvâcnire verticală-n istorie,
cu suflet de fulger
şi haine de glorie.
Poate că Rubobostes,
ori cine ştie cine
ţi-a făurit aripi
şi te-a-nălţat
până la mine.

Ţara
Columne de brazi seculari
Îşi reazemă frunţile-n cer
Şi săbii de fulgere trec
Pe muche de munte stingher.
Pe dealuri, în vii şi livezi,
În zâmbet de soare se coc
Miresmele verii şi ard
În flăcări de sânge şi foc.
Întinse, străbune câmpii
Îşi varsă splendorile-n zări
Şi molcome tremură-n vânt
Bucatele paşnicei ţări.
Sălbatice apele curg
Şi rup din granitul cel dur.
Pădure şi munte şi câmp
Se scaldă-n oglinzi de azur.

Cântare Basarabiei
La marginea solară a inimii cereşti,
Livezi nepârguite se mângâie-n lumină;
Arome tari de poame ca-n vise şi poveşti
Plutesc pe-aeriana întindere senină.

Din înspumata mare, pământuri noi răsar.
La nord, în depărtare, se arcuiesc coline.
Deasupra, printre stele, al Vremii minutar,
Neutru spune Lumii ce-a fost şi ce mai vine.
În zare, colilia se-nalţă până-n cer...
Scăldaţi în spume albe, de colb şi de mocirle,
Sălbatic zboară caii ţinutului stingher
Şi bivolii deşartă răcorile din gârle.
Născute din ţărâna răzeşilor bătrâni,
Acolo, între ape ce curg mereu spre Marea,
Stau sufletele noastre prin holde şi la stâni
Şi-şi spun pentru vecie povestea şi cântarea.

Toamnă transilvană
Se subţiază pădurea sub gene.
Cu vârful, stejarii mângâie cerul.
De munţi, în Lună-i rezemat oierul.
O doină-şi varsă sufletu-n poiene.
Peste dealuri curge lumină lină.
Toamna blândă pare venită din vis.
Către altă lume, căi s-au şi deschis
Când cei de sub gruieţe stau la cină.
Sub coline verzi, veşnic ară morţii.
Pe feţe, la soare, ară şi cei vii.
Toată ţara-i brazde negre-argintii,
Din fundul lumii până-n buza porţii.

AUGUSTIN MOCANU - 60 DE
ANI ÎN SLUJBA
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ŞI
CULTURII ROMÂNEŞTI
.
Moto:
„Mi-a rămas săpat în minte de pe când copil eram
Că sunt Om, că am o ară și o Limbă și un Neam
Că-n adâncul gliei sfinte stau de veacuri morii mei
Că din ei răsare pâinea și prin mine trăiesc ei.”

(Lecie de istorie, de Nicolae Drăgușin,
în Augustin Mocanu, Amalgam în pragul
nopii, p. 279)
Primesc dăunăzi o carte cu dedicaia coautorului
Augustin Mocanu, „spre mângâierea sufletului”. Este
vorba de Bulgari – O istorie sentimentală, semnată de
Florica Pop, Aurel Lung și Augustin Mocanu (Zalău,
2017, 436 p. + album fotografic), o carte dedicată
satului Bulgari din judeul Sălaj, la împlinirea a 640 de
ani de la prima atestare documentară „a acestui sat
binecuvântat de Dumnezeu cu oameni vrednici” (p.
5).
Domnul Augustin Mocanu se ocupă în contextul
cării de Folclorul poetic din satul Bulgari, ceea ce
reprezintă doar o mică parte din bogatele antologii de
creaii populare orale culese din ara Codrului și din
Sălaj: poezii populare de dragoste și dor, colinde
mioritice, balade și colinde-baladă.
Absolvent al Facultăii de Filologie din Cluj în
anul 1957 și diplomat universitar în specialitatea
limba și literatura română, domnul Augustin Mocanu
a fost timp de 40 de ani profesor de limba și literatura
română la Liceul din Cehu Silvaniei. Pasiunea pentru
folclorul literar și-a dezvoltat-o în paralel cu
activitatea didactică, printr-o asiduă activitate de
cercetare, străbătând satele din ara Codrului și Sălaj.
Rodul activităii sale prodigioase de cercetare timp de
câteva decenii s-a concretizat în perioada 1999-2017
în numeroase cări coninând colecii de literatură
orală, articole, studii de folclor literar , monografia
satului natal Boju , din judeul Cluj, monografia

satului Nadiș din judeul Sălaj. Opera sa, mărturia unei
personalităi complexe a spiritului românesc, se
rotunjește cu lucrări cu caracter lingvistic , cu creaii
artistice originale: poezii, proză scurtă , romanul
autobiografic Între sat și oraș (Slobozia 2013, 290 p.;
ediia a doua, Slobozia, 2014, 380 p.), pagini de jurnal
și ediia O lume într-o vreme, Slobozia, 2015, 176 p.
De când îl cunosc pe domnul profesor Augustin
Mocanu? Nu de mult și nu personal. Și, totuși, parcă
dintotdeauna. Mi-a vorbit despre domnia sa colegul
meu de facultate, prof. Dr. Viorel Rogoz, fost elev al
profesorului Augustin Mocanu la Liceul din Cehu
Silvaniei în anii 1965-1969, argumentându-mi cele
spuse prin cartea Între sat și oraș, ediia întâi, pe care
mi-a dăruit-o și pe care am citit-o cu interes. Regăseam
în chipul și personalitatea profesorului Augustin
Mocanu pe înșiși profesorii mei din liceu din aceeași
perioadă, care mi-au deschis orizonturile cunoașterii
într-un liceu rural dintr-o comună de pe Valea
Mureșului Superior: Subcetate-Mureș. Îi
descopeream trăsături comune cu cele ale dascălilor
mei formai la universităile din Cluj și Iași, care mi-au
fost modele de profesionalism, rigoare, onestitate,
sinceritate, dăruire, iubire pentru misiunea asumată și
pentru învăăceii lor, copii provenii din familii
modeste de ărani și muncitori.
Cunoașterea profesorului, folcloristului,
etnologului și scriitorului Augustin Mocanu pătruns
de „miracolul cuvântului scris” mi-am aprofundat-o
pe parcurs, citind o parte din cările domniei sale și din
aprecierile unor apropiai ai săi, ei înșiși oameni de
cultură, valori spirituale deosebite precum: Ion Taloș,
Iordan Datcu, Ion Cuceu, I.P.S Andrei, Mitropolit al
Clujului, Maramureșului și Sălajului, Dan
Simionescu, Viorel Rogoz.
Ceea ce mă leagă de profesorul Augustin Mocanu
și de cările sale este în primul rând o profesiune de
credină asemănătoare, mărturisită de Domnia sa în
Cuvântul lămuritor al romanului Între sat și oraș:
„Port în mine o lume unică, icoana vie, întreagă și
nealterată a satului meu de altădată. O am așa cum a
crescut ea din experiena trăirilor mele nemijlocite,
răsfrânte mereu în suflet prin simiri, cuget și
reprezentări ale minii...” (p.7)
Viaa lui Augustin Mocanu este o epopee pornită
în satul Boju, într-o familie în care importante erau
cultul muncii și credina în Dumnezeu. De aceea,
cinstea, hărnicia, omenia, bunătatea sufletească și
credina l-au călăuzit de-a lungul vieii; de aceea
sufletul său a rămas sensibil la tot ce poporul nostru
are mai frumos.
Legătura mea de suflet cu domnul Augustin
Mocanu este o bucurie deoarece am găsit în Domnia sa
un model de om, de intelectual, un distins cărturar al
spaiului transilvănean și al întregii ări. Domnia sa
este un stâlp pentru neamul românesc, cu rădăcini
adânc înfipte în fiina neamului românesc. Îi adresez
acum, la împlinirea vârstei de 85 de ani și a 60 de ani de
activitate în slujba învăământului și culturii
românești, aceste cuvinte simple din suflet, cu
sinceritate, bucurie și admiraie, stimă, respect,
preuire pentru omul, profesorul, etnologul și
scriitorul Augustin Mocanu – legendă vie și spirit ales
în cultura română!
Dumnezeu să vă răsplătească pentru munca dvs.
de apostol al neamului, făcând din elevii dvs. oameni
cu spirit, suflet și simământ românesc, cu școală
serioasă și autentică, cu carte românească de
învăătură, cu studii înalte!
Vă urez să avei parte în continuare de împliniri
frumoase și bogate, de sănătate fizică și spirituală, spre
bucuria noastră. Numai bine Dumneavoastră, familiei
si celor dragi inimii!
La muli ani!
Text sosit la Slobozia în 1 aug. 2017

Prof. Doina Dobreanu
Loc. Subcetate, Harghita

ESEU
ROMÂNIA – O ŢARĂ ŞMECHERĂ?!
- O CHESTIUNE DE ÎNCREDERE Viaţa noastră se bazează pe ÎNCREDERE!
Pentru o primă încercare, o experienţă nouă, poţi
spune: am SPERANŢA că se va întâmpla aşa cum îmi
doresc!
Deci SPERANŢA se bazează de regulă pe o
presupunere, pe o prezumţie, în derularea Viitoare a
faptelor.
ÎNCREDEREA apare ca un efect al derulării pozitive
a unor fapte petrecute în Trecut, deci pe o experienţă
reuşită care crezi că se va repeta în acelaşi mod. Am
încredere pentru că ştiu!
Mai pe scurt, „sper că va fi bine” are un coeficient de
probabilitate mult mai scăzut decât „am încredere că
va fi bine!”, care are un coeficient de probabilitate
mult mai ridicat.
Am ÎNCREDERE că mâine Soarele va răsări din nou!
Am încredere că sacoşa de plastic de la magazin va
suporta greutatea târguielilor şi că scaunul pe care mă
aşez nu se va rupe.
Am încredere în şoferul de autobuz, în pilotul
avionului în care mă îmbarc şi în lumina verde a
semaforului, când trec strada.
Am încredere într-o lume ordonată în care legile
privind calitatea sunt respectate, în care legile de
circulaţie sunt respectate, în care fiecare om ocupă un
loc potrivit competenţelor sale şi în care Pământul îşi
urmează traiectoria sa în jurul Soarelui.
Am SPERANŢA că NIMENI şi NIMIC nu va
transforma ORDINEANATURALĂ în HAOS!
Am speranţa că OMENIREA îşi va păstra LOCUL în
ORDINEA UNIVERSALĂ şi se va reacorda la
RITMUL RESPIRAŢIEI UNIVERSALE!
Evenimentele planetare, vibraţiile cosmice de tot felul
influenţează Pământul şi îşi pun amprenta pe destinul
oamenilor, pe structura lor energetică.
Unii se manifestă ca îngerii şi alţii ca demonii şi lupta
dintre ei influenţează soarta naţiunilor.
În culisele declanşării războaielor stau nişte IDEI
FILOZOFICE, nişte gânduri care se cimentează în
teorii, iar teoriile, prin rezonanţă, îşi găsesc adepţi care
să le experimenteze, să le pună în practică, să deschidă
porţile infernului prin care demonii să se strecoare în
lume, sub chip de oameni.
Teoriile naziste, teoriile marxist-leniniste, cu
simbolurile lor stanice, au creat lagăre şi dictaturi.
Războaiele şi comunismul au afectat peste o treime
din populaţia lumii!
Popoarele au fost subjugate prin frică şi teroare! Au
suferit în aceeaşi măsură şi poporul rus şi cel german,
prinse în capcane ideologice.
Culpabilizările, plata despăgubirilor de război, sunt
manevre de operetă.
Adevărul adevărat, care este greu de acceptat într-o
societate modernă, dar greu de infirmat de cei care au
fost vizaţi, se află într-o singură frază: Demonii şi-au
luat prada de suflete – mii de suflete
Aici nu mai este vorba de naţiuni, de legi ale
războiului, de onoare militară, nici măcar de război
civil, ci de masacre fără noimă, execuţii fără judecată,
experienţe medicale diabolice făcute pe cobai
umani…
Caracteristica cea mai importantă a prezenţei
demonilor este aceea că atacă ARMATA! Orice
armată din lume, formată în timp de pace, este instruită
să protejeze poporul, populaţia civilă, neînarmată.
La începutul secolului XX nu mai existau hoarde
barbare, iar grupările militare, cu ierarhii bine
stabilite, se luptau între ele pentru cucerirea de
obiective militare. Motivaţia războiului nu face
obiectul acestei relatări. Evenimentele care au avut loc
sunt de necontestat. În noaptea cuţitelor lungi, elita
armatei germane a fost masacrată de forţele SS,
oamenii în negru.
Spre sfârşitul războiului, armatei germane, cât a mai
rămas din ea, i s-a refuzat categoric dreptul de
retragere şi a fost lăsată de izbelişte, iar ofiţerii
germani care, din disperare, au încercat un atentat
asupra lui Hitler au fost executaţi.
Sute de ofiţeri ruşi din armata ţaristă au fost executaţi

şi alţi ofiţeri din armata roşie au fost omorâţi pe front,
din ordinele unor politruci, încât fracţiuni întregi din
armată s-au trezit, în plin război, fără comandanţi.
Unii soldaţi s-au predat de bună voie la români,
preferând un prizonierat care le asigura viaţa, decât o
luptă în haosul creat.
Deci şi în armata germană şi în armata sovietică au
existat elemente care au creat haos atacând ofiţerii.
În pădurea Katin, din Rusia, în timpul lui Stalin şi cu
semnătura lui Beria, document prezentat la
televiziune, în zilele de azi, au fost omorâţi pe bandă
rulantă mii de ofiţeri polonezi şi ofiţeri sovietici,
ofiţeri de elită ai armatei aruncaţi într-o groapă
comună…
Nu au murit pe front, ca eroi, ci au fost pur şi simplu
masacraţi, devenind martiri.
Multă vreme au fost învinuiţi nemţii, iar polonezii,
decişi să scoată totul la lumină, au avut… un accident
mortal la aterizare, cu avionul prezidenţial.
Demonii stau de pază!
Ofiţerii armatelor îşi conduc soldaţii în luptă,
apreciază riscurile, ştiu să înainteze şi să se retragă la
timp, îşi protejează luptătorii, au o strategie.
Demonii nu aveau nevoie de un război, ci de un măcel.
Armata fără conducători este o turmă uşor de dus la
abator.
Comunismul, ca sistem politic, a aplicat aceeaşi
tactică, a separat poporul de elita sa conducătoare.
Oameni politici, oameni de cultură, ofiţeri de carieră,
preoţi, tot ceea ce se poate spune că făcea parte din
serviciul „de relaţii cu publicul” a fost distrus.
În ce a mai rămas, în turmă, s-a inoculat spaima,
teroarea. Comunismul a atacat, bineînţeles, bisericile
şi crucile. Ar fi fost în stare să scoată şi crucile din
cimitire pentru că DEMONII NU SUPORTĂ
CRUCILE ŞI MIROSUL DE TĂMÂIE.
La cei care nu suportă semnul crucii trebuie să priveşti
de două ori!
Demonii, responsabili de crimele din lume, poartă un
nume, au semnat documente, au dat ordine şi au creat
armate de zombi care să le execute.
Colonelul ROMEO DALAIRE din armata canadiană,
membru al unei forţe ONU de supraveghere a păcii, a
asistat neputincios în RWANDA, Africa, la un genocid
incredibil pentru zilele noastre în care bătrâni, femei şi
copii erau seceraţi ca spicele de grâu, cu lovituri de
iatagane în lupta fratricidă dintre comunităţile hutu şi
tuţi, care trăiseră în bună pace până atunci.
Ca observator ONU şi fără drept de intervenţie, el a
avut o întâlnire cu şeful grupării de asasini.
S-a întors din Africa răvăşit şi dezgustat de faptul că
trupele de intervenţie ale comunităţii internaţionale sau prezentat în teritoriu extrem de târziu.
După ce şi-a revenit a scris cartea „Am dat mâna cu
Diavolul!”
Un ofiţer de carieră, trecut de cincizeci de ani, cu
experienţă de luptă, să declare că l-au trecut fiorii în
preajma celui care a executat genocidul, nu este un
lucru de luat în glumă!
„În ochii lui am văzut iadul!” a declarat colonelul, cu
toată seriozitatea experienţei sale militare. Personajul
astfel întâlnit nu avea nimic omenesc în el. Era un
diavol!
Îşi făcea datoria de culegător de… suflete.
Cei care fac pact cu diavolul trebuie să dea în schimb
suflete!
Hitler a făcut parte dintr-o organizaţie ocultă cu un
număr fix de membri şi la anumite intervale de timp se
ştia că cel care rămâne ultimul în rând, spre ieşire, este
sacrificat de o forţă satanică. Un fel de „urma scapă
turma”, din lumea animalelor.
Bineînţeles că toţi se grăbeau spre ieşire. La întâlnirea
următoare se aducea un nou membru. Totul pare bizar?
Ritualurile practicate de anturajul lui Hitler, bazate pe
credinţe ancestrale, au deschis porţi spre alte
dimensiuni, prin care s-au strecurat forţe demonice.
Din acest motiv la procesul de la Nurenberg, o parte
din acuzaţi păreau total deconectaţi de lumea
înconjurătoare.
Unul dintre criminalii de război nazişti, care s-a
refugiat într-o zonă cu crocodili, avea vibraţiile atât de
ciudate, de-o frecvenţă reptiliană, încât, intrând în apă

cu crocodilii, aceştia nu se apropiau de ei,
considerându-l reptilă.
Privire rece, sânge rece, vibraţii joase de-ţi bagă frican oase! Aceştia sunt demonii! Omoară cu sânge rece,
nu au remuşcări!
Între anii 1946-1964 în România s-au întâmplat cele
mai incredibile represiuni, torturi neomeneşti,
neromâneşti, demonice!
Şi demonul – CREATOR DE DISTRUGERE – a avut
un nume, BORIS GRUNBERG, alias Nicolski –
simbolul securităţii criminale anti-româneşti, celebrul
NUMĂR 2.
După anul 1964 lucrurile s-au mai schimbat,
închisorile au devenit locuri de detenţie, nu spaţii de
făcut martiri.
Dar Ivan a uitat să dea comanda din poveste: „paşol na
turbinca” şi să bage demonii în traista fermecată, aşa
că Nicolski a rămas în Bucureşti, la păstrare, până în
anul 1992 când, descoperit, a fost obligat să accepte un
interviu pentru televiziune:
- Ce vreţi de la mine? Pocăinţă? Nu mă simt
vinovat de nimic!
Asta a fost replica celui scos ca din gaură de şarpe şi
pus în lumina reflectoarelor.
Realizatoarea reportajului pentru „Memorialul
durerii”, doamna Lucia Hossu Longin, a văzut multe
în viaţa ei, vizitând cele mai cumplite locuri de tortură,
dar luând interviu personajului citat mai sus a declarat
că a fost cuprinsă de fiori reci, iar operatorul a fost
cuprins de o stare de panică. A spus că, în timp ce
filma, a trăit tot timpul cu senzaţia că nu vor mai ieşi
vii din acea casă, că tipul va scoate un pistol şi-i va
împuşca.
De fapt, cei doi au avut percepţia directă a vibraţiei de
tip reptilian, purtătoarea gândurilor criminale ale celui
intervievat.
Aceste vibraţii naturale, de frecvenţe foarte joase, au
fost produse în mod artificial, cu mijloace tehnice şi
sunt folosite acum în lume pentru diferite scopuri
diversioniste sau în controlul maselor.
Cu inocenţă şi pe bani, savanţii le utilizează
construind arme pe care le diversifică, cei din umbră
„pun semnătura” pe cecuri bancare şi alţii le folosesc
în cele mai diferite locuri din lume, la ordin. Acest lanţ
este învăluit cu multe văluri! Este foarte greu de
stabilit cine se face vinovat de teroarea, adică de starea
de frică extremă, care te videază de sângele care se
refugiază în inimă, cu posibilitatea de infarct. „Ţi se
taie picioarele” şi simţi „fiori până în şira spinării”
când sunt afectaţi nervii şi „îţi clănţăne dinţii de frică”
şi când toată structura minerală a corpului intră în
rezonanţă cu aceste vibraţii de nivel jos, adică de „bas
niveau”, emise de „tunurile bas”. Aşa se resimte „frica
în oase!”
Nu cred că iepurii rămân paralizaţi în faţa şerpilor din
cauza unei acţiuni hipnotice, pe care se presupune că
aceştia ar executa-o, cât mai ales din cauza vibraţiilor
pe care şarpele le emite înainte de atac.
La adunarea din Piaţa Palatului în 1989 – după
acţiunea Timişoara – printre uralele preînregistrate,
care se transmiteau de obicei în timpul discursurilor
oficiale, au fost strecurate zgomote de arme automate,
pentru a se crea PANICA printre manifestanţi.
TEROAREA, adică starea de „frică până în măduva
oaselor” s-a realizat prin emiterea de sunete de joasă
frecvenţă emise de un „tun bas” aflat într-o maşină
fără însemne particulare (surse postrevoluţionare).
Oamenii adunaţi în Piaţă au eliberat-o rapid, lăsând
scena liberă pentru derularea spectacolului planificat.
Ceauşescu a fost în primul rând un Oltean şi ca orice
oltean avea o minte ascuţită şi interese pentru neamul
lui apropiat, fără să-l preocupe grija altora.
A fost un NEA MARIN cu VETA lui, un cuplu, în
contact cu o lume „ostilă” care nu le-a aparţinut
niciodată şi pe care au dorit să o modeleze după stilul
lor de trai.
(Continuare în pagina 18)

Cătălina STROE
(Montreal, Canada)

ESEU
ROMÂNIA – O ŢARĂ ŞMECHERĂ?!
- O CHESTIUNE DE ÎNCREDERE (Continuare din pagina 17)

Protocoalele diplomatice îi agasau, relaţiile politice
tradiţionale nu le înţelegeau din lipsă de cultură.
Propulsaţi, printr-un destin misterios, la conducerea
unei ţări, au adoptat, ca sistem politic, ceea ce
cunoşteau mai bine – ŞMECHERIA!
Au transformat România într-o ţară ŞMECHERĂ,
care i-a exasperat şi vestici şi pe vestici.
În interiorul ţării au impus un sistem de relaţii „ţăţesc”,
ca la mama lor acasă, pentru toate domeniile vieţii
publice, exasperând profesioniştii şi oamenii de
carieră de pe toate nivelurile, de la servicii secrete,
structuri de partid, armată, până la nivel de C.A.P.-uri.
Regula era UNICĂ: SĂ FII CU OCHII PE EI! Ca la
ţară, unde nimeni nu mişcă fără să afle vecinii. Spionaj
rural!
Fiecărui „deştept” i s-a ataşat „un şmecher” care să fie
cu ochii pe el: ce zice, ce face, ce mănâncă, cu cine
se… întâlneşte!
Raportul se dădea la „Ţaţa şefă”, cabinetul NR. 2,
care, după ce îşi satisfăcea „setea de cunoaştere”, îi
făcea un rezumat şi lui „nea Mărin” care era interesat,
mai mult, de un zaibăr bun!
În ţară există o Conspiraţie a tăcerii, la cel mai înalt
nivel al „supunerii”, că de condus nu conducea decât
EL, şeful de TRIB, de aceea s-a împrietenit cu
Gadhafi, care trăia în acelaşi stil.
Ceauşescu a instaurat în România un comunism de tip
tribal!
Înaintaşii săi au fost, după cum am văzut, DEMONII
care aveau probleme cu îngerii, cu Dumnezeu şi cu
Biserica.
Ceauşescu era în sinea lui un ţăran, cu frică de tată şi de
gura satului, aşa că şi-a îngropat tatăl, pe Andruţa, aşa
cum acesta şi-a dorit, creştineşte, cu preoţi şi cu car cu
boi.
Nu biserica îl deranja pe el!
A fost chiar şi la părintele Arsenie Boca, să ceară un
sfat, dar nu i-a plăcut ce a auzit, pentru că nu prea mai
putea să o întoarcă.
Atunci a recurs la esoterism, la ştiinţele secrete. A dato cu tibetanii, la fel ca Hitler! De fapt de aici s-a tras
dragostea pentru China. Tibetanii erau sub controlul
Chinei.Avăzut el multe pe acolo!
Ceauşescu avea planurile lui! China, un teritoriu
imens, un număr impresionant de populaţie şi un
comunism impus, din 1921, unei ţări cu tradiţii şi
cultură milenară, avea să devină un model pentru
megalomania dictatorului român.
Un sistem original de tip buldozer, care rade ce doreşte
de pe orice teritoriu şi construieşte ce doreşte. China
era o bomboană poleită pentru cei dinafară şi cu otravă
în interior.
China are un sistem represiv încă în funcţiune, cu
execuţii pe bandă rulantă în mijlocul stadioanelor şi cu
colectorii de organe aşezaţi la rând, să-şi ia prada.
În locuinţele chineze obişnuite, numărul mare de
locatari face ca la toalete să se aştepte în şir indian.
La marile realizări ale naţiunii, finalizate în timp
record – baraje, metrou – au murit şi mor mii de
oameni, fără ca nimeni să poată contesta.
Genocidul copiilor este cea mai cumplită problemă a
chinezilor.
În China demonii şi-au făcut statul major şi nici de
război nu mai ai nevoie pentru că măcelul este
continuu şi tăcut!
Comunitatea internaţională a ales să-şi astupe urechile
şi să închidă ochii în faţa drepturilor omului încălcate
în mod crunt şi să-şi deschidă larg braţele ca să
primească infuzia de capital chinezesc care a invadat
America şi Europa.
În Biblie se spune că „feţele galbene vor cuceri
lumea!” şi uite că au făcut-o, nu pe cai, ci cu bani. Au
devenit noii cămătari ai lumii!
Dacă nu lua drumul pe care Revoluţia şi destinul i l-au
hărăzit, Ceauşescu ne-ar fi oferit surpriza vieţii
noastre, supă caldă în cantine colective, ca un model
construit la Târgovişte.

Ce coincidenţă!
Comunismul a trecut prin etape succesive: demonic,
dictatorial în stil vechi, în stil nou – mafiot şi corupt ca
în Rusia şi China.
România trăia într-o zonă vibratoare de puternice
interferenţe! Cei din interiorul zonei erau epuizaţi
energetic. Cei din afară aveau intrarea blocată, tot
energetic.
România a trăit o stare de autoanulare. Orice pas bun şi
orice măsură luată în interes naţional erau anulate
aproape automat de măsuri antipopulare. Poporul era
tratat ca un chiriaş în propria sa ţară. Fără nici un drept
de proprietate sau de decizie.
Ţara era a lui Ceauşescu!
Neacceptarea principiilor sale personale, devenite
aberante, era calificată automat trădare şi nu de popor,
care era vai de mama lui!
Când între popor, ţara sa şi conducătorii săi nu există o
armonie, cuvântul TRĂDARE trebuie foarte bine
analizat.
Cine pe cine a trădat?
Elementele pentru o revoltă, o răscoală, existau şi au
fost pregătite chiar de dictator impunând foamea!
El este de fapt şi autorul revoluţiei culturale din 1970
care a pregătit Revoluţia din 1989.
Acules ce a semănat!
Răscoala se bazează, din punct de vedere psihologic,
pe ÎNCREDERE!
Răsculaţii ÎŞI CER DREPTURILE, uneori mai
agresiv, dar de regulă cu „JALBA ÎN PROŢAP” să
ajungă la CEI DE SUS care i-au neglijat! Răsculaţii,
revoltaţii aşteaptă să li se facă DREPTATE sau cel
vinovat să fie pedepsit. Ei nu atacă sistemul.
Muncitorii nu se pot revolta contra unui sistem care i-a
creat – socialismul!
Deci, din punct de vedere muncitoresc, în decembrie
1989, a fost o REVOLTĂ PROLETARĂ, CONTRA
DICTATURII, nu a COMUNISMULUI!
Revolta a fost tolerată şi aţâţată pentru a se oferi o
acoperire unei LOVITURI DE STAT planificată şi
iniţiată de GORBACIOV, care avea planurile lui de
apropiere de Europa.
Germania de est a fost prima beneficiară a acestei noi
strategii, stabilite la Malta între Bush şi Gorbaciov.
Revolta proletară a creat o platformă neaşteptată
pentru cei care doreau o SCHIMBARE DE SISTEM,
adică o chirurgie, nu o cosmetică.
Revoluţionarii NU MAIAU ÎNCREDERE în sistem.
REVOLUŢIONARII nu vor DREPTURI, ei vor
SCHIMBAREA SISTEMULUI, oricare ar fi el şi
transformarea lui în altceva.
Pentru realizarea acestei dorinţe reiese implicit că
trebuie să PREIAPUTEREA.
Revoluţia franceză, revoluţia rusă, toate revoluţiile
din lume au preluat puterea şi au schimbat sistemul
social.
Dacă Revoltele le anulezi sau le potoleşti aruncândule „un colţ de pâine” şi lăsând lanţul puţin mai lung, cu
Revoluţiile nu merge aşa!
Revoluţionarii şi cu Puterea se luptă pe viaţă şi pe
moarte!
Certificatul de revoluţionar a reprezentat un document
de recensământ prin care cei de la putere au
contabilizat potenţialii ei duşmani. Ce şmecherie!
Revoluţionarii se coalizează în jurul unei idei, care le
dă forţă pe cursă lungă. Revoltele sunt uneori violente,
dar de cursă scurtă. Liantul este reprezentat de „o
necesitate materială” care poate fi satisfăcută parţial
sau total şi revolta se topeşte ca aburul.
Revoluţia are un liant din lumea invizibilă, de natură
energetică, o IDEE! Mişcarea de rezistenţă este tăcută
şi poate dura pe termen lung. Comunismul nu a putut
distruge dorul de LIBERTATE SPIRITUALĂ.
Este absolut normal ca cei care l-au înlăturat pe
Ceauşescu şi s-au aşezat la putere să nu poată face nici
un fel de pact cu REVOLUŢIONARII, ceea ce de
altfel nici aceştia nu au dorit vreodată. Ar fi fost o
coaliţie contra naturii.
Revoluţia din România a fost „înlăturată” de la putere
cu extremă urgenţă, pentru că nu făcea parte din
PROGRAM.
Revoluţia a reuşit prin simplul fapt că a dovedit că

poate EXISTA!
Până la urmă devine o evidenţă că ideile fac şi desfac
LUMEA!
Revenind la România din decembrie 1989 se poate
afirma cu certitudine că: Da, a fost şi o
INTERVENŢIE MILITARĂ, cu elicoptere sovietice
care au aterizat pe aerodromuri din apropierea
capitalei.
În direct la TV generalul Militaru a cerut ajutor
forţelor sovietice, iar generalul Guşă, aşezat alături, a
zis: STOP! SĂ VEM ÎNTÂI „cine e cine?”. Nu intră
trupe străine pe teritoriul românesc! N-am nevoie de
ajutor!
Bravo lui!
După acest act de bravură, cei ajunşi la putere i-au
strâns mâna şi l-au trimis… să se odihnească! Moarte
suspectă!
Nici el nu făcea parte din PROGRAM! Făcând
BILANŢUL acestei REVOLUŢII S.F. se pot stabili cu
certitudine următoarele aspecte:
1. LOVITURĂ DE STAT reuşită!
Conform planului lui Gorbaciov, gruparea Iliescu a
înlăturat pe Ceauşescu şi a preluat puterea.
2. REVOLTĂ PROLETARĂ reuşită!
Revoltaţii, încrezători în sistemul comunist care i-a
creat şi i-a favorizat „au ajutat” la înlăturarea
dictatorului care i-a înfometat. Au fost acceptaţi ca
figuranţi în PROGRAM.
3. INVAZIE MILITARĂ SOVIETICĂ reuşită!
Generalul Guşă a refuzat în mod oficial ajutorul armat,
aşa că trupele sovietice eliberatoare au fost obligate să
stea în cantonament secret prin diverse locuri pitoreşti
din ţară, timp de opt luni, până când au primit asigurări
de la Petre Roman că totul este în ordine şi au fost
rugate să părăsească teritoriul românesc (din
declaraţia la TVR a lui Petre Roman).
Este foarte evident „suportul naţional” de care s-a
bucurat noua conducere! La instaurare era destul de
şubred dacă a mai avut nevoie şi de un „sprijin
proletar”, minerii, care nu mai erau în stare de revoltă.
Dacă cei din Piaţa Universităţii erau „golani” care
deranjau ordinea publică, poliţia trebuia să-şi facă
datoria. Dacă cei din Piaţa Universităţii erau
„revoluţionari” de origine română, gestul de a asmuţi
o grupare fost – Revoltată împotriva unei grupări
Revoluţionar – nemulţumite, reprezintă o
INSTIGARE şi PROVOCARE LA UN RĂZBOI
CIVIL, acţiune limpede ca lumina zilei chiar şi pentru
un student la drept. Deci se adaugă în BILANŢ:
3. UN RĂZBOI CIVIL pe criterii de ideologie.
Instigarea Forţei muncitoare împotriva Minţii
gânditoare!
Bravo naţiune!
Nici pe vremea lui Ceauşescu nu s-ar fi putut
întâmpla aşa ceva din simplul motiv că într-o „ţară
şmecheră” cum era România, „deştepţii” din toate
ierarhiile sociale – Comitet Central, Securitate,
Armată, Cultură, Religie, industrie, Agricultură, etc.
se COALIZASERĂ prin REZONANŢĂ, fără
CUVINTE, se recunoşteau între ei şi se prefăceau că
iau în serios sistemul în care trăiau şi în care îşi
desfăşurau în mod onest munca.
Parola, modul de recunoaştere, o constituiau
bancurile politice care circulau pe filieră.
Culmea este că şi Ceauşescu, care avea totuşi o minte
ageră, se amuza copios. Nicu Ceauşescu era
furnizorul de bancuri. El spunea prietenilor: tata le
ascultă şi râde, dar pe mama o enervează. Ea avea ce
au toate femeile, intuiţie şi fiind mai puţin dotată
intelectual e normal că se simţea vizată. Acest curent
invizibil „antiprostie” a făcut ca după evenimentele
din 1989 să nu existe tensiuni în interiorul naţiunii.
Cei care făceau parte din această COALIŢIE A
DEŞTEPŢILOR s-au bucurat de schimbare şi şi-au
văzut de treburi, fiecare în stilul său, au rămas în ţară
sau au plecat, în funcţie de obiectivele personale.
(Continuare în pagina 19)

Cătălina STROE
(Montreal, Canada)

ESEU
ROMÂNIA – O ŢARĂ ŞMECHERĂ?!
- O CHESTIUNE DE ÎNCREDERE (Continuare din pagina 18)

Şocul schimbării l-au resimţit cei care nu făceau parte
din această COALIŢIE A DEŞTEPŢILOR, cei care au
crezut cu putere în sistem, l-au avut ca idol pe
Ceauşescu, un cizmar ajuns la cârma ţării. Pentru cei
fără pregătire profesională care au ajuns în posturi
unde nu visau şi au fost zguduiţi când a trebuit să le
părăsească, e drept că nu chiar toţi le-au părăsit, fac
menţiunea că totuşi Ceauşescu era general, pe când
Elena nu a executat decât patru clase primare, restul
carierei sale fiind „carton presat”.
Toate aspectele prezentate mai sus fac parte din
originalitatea relaţiilor stabilite între români în
perioada lui Ceauşescu. Şi mai este un aspect ce nu
poate fi neglijat. Potrivit principiului românesc
„Doamne fereşte de mai rău”, nici unui român, chiar
în situaţia disperată din ultima perioadă, nu i-ar fi
trecut prin cap să îl asasineze pe Ceauşescu pentru
simplul motiv că i-ar fi luat locul imediat
CABINETUL Nr. 2, LEANA, ceea ce ar fi însemnat
„un cataclism atomic” pentru ţară şi locuitorii ei.
O soţie proastă şi cu putere de decizie a reprezentat
cel mai bun bodyguard al său!
O clarificare privind finalul RĂZBOIULUI CIVIL
se impune. Românii au o vorbă când se întâmplă
ceva rău, cuiva: „Şi bătut şi cu banii luaţi!”
Acest proverb, împărţit în două, se aplică finalului
de război civil: revoluţionarii, studenţii, intelectualii,
oamenii politici, daţi ca ţintă, au fost bătuţi, iar
minerilor li s-au luat banii promişi, pe care nu i-au
văzut nici în ziua de azi şi au rămas cu ruşinea şi cu
MIRON COSMA, şeful lor, în puşcărie!
Au înţeles poate şi ei că în lumea asta există o
ierarhie a valorilor cu care nu e bine să te pui, nici
pe bani şi că „dreptatea nu e pentru căţei”, o lecţie
de ţinut minte, vai de capul lor!
Ei ar fi trebuit să ceară despăgubiri că „au fost
instigaţi la crimă” şi că li s-au adus prejudicii morale
în faţa naţiunii române.
Şi ultimul punct din Bilanţul Revoluţiei S.F. din
1989:
1. REVOLUŢIA pentru restaurarea
VALORILOR SPIRITUALE şi
LIBERATEA de a te exprima s-a terminat în
coadă de peşte: nu a putut cuceri puterea
politică, deci NU A REUŞIT, dar a reuşit în

Scriitori ialomieni la Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe, 11 august 2017
n lumea asta zăpăcită, bătută-n cap de soare la 40 de grade
Celsius, când cei mai muli își expun bronzul pe plajele patriei

Î

sau ale altor patrii, unora le arde de literatură. Ce-avei, măi?
Deunăzi, făcând o remarcă ce mie mi se părea absolut firească, o
prietenă care e doar pasionată de lectură (nu și truditor în ale
scrisului), s-a oprit în loc și m-a diagnosticat cu aplomb: „Voi,
ăștia, scriitorii, nu suntei normali! N-avei cum!” De acord! Doar
că și voi, ăștia, cititorii, ne călcai cu graie pe urme. Ca să pricepi
„nebunia” celui care scrie, trebuie să te cam așezi și tu cu capul în
jos, dacă arta o cere. Cel puin pentru perioada cât ai contact cu
literatura, unghiul din care privești realitatea trebuie să fie cam
același, altfel, de ce-ai mai ine o carte în mână, când s-au inventat

sensul că a pus în evidenţă existenţa unei
forţe nemulţumite, cu oarecare libertate de
exprimare.
În concluzie, în timpul evenimentelor din 1989, tot
ce a fost planificat a reuşit, adică lovitura de stat,
revolta proletară, invazia militară, războiul civil.
Ceea ce nu a reuşit a fost exact Revoluţia română,
mişcare spontană care nu făcea parte din
PROGRAM.
Ca să lupţi contra unui sistem trebuie ca el să existe!
Ori tocmai aici este cheia stării generale de confuzie
din prezent. După douăzeci de ani lucrurile s-au cam
schimbat, dar în sensul programului internaţional
prestabilit.
Sistemul comunist nu va mai putea fi destrămat
pentru că a adoptat o tehnică de camuflaj de tip
cameleon, prin care a început să se contopească cu
sistemul capitalist euro-american, într-o nouă ordine
mondială, printr-o alchimie care va impune o nouă
DICTATURĂ.
Dacă la Yalta s-a hotărât o ÎMPĂRŢIRE a zonelor
de influenţă din Europa, între SUA şi URSS, la
Malta, între aceleaşi puteri, s-a hotărât
UNIFICAREA acestor zone şi pătrunderea Rusiei
lui Gorbaciov în zona europeană, ceea ce a şi făcut.
România nu mai este o felie de tort, ci o cireaşă pe
tortul european.
Deschiderea pieţelor este noua strategie de la
perestroika până astăzi! Problema este că o astfel de
strategie, implantată pe un sistem de relaţii de tip
comunist, a generat corupţie şi a dat naştere unui
sistem mafiot de relaţii şi a unei MAFII, bineînţeles.
Iată ceea ce era de demonstrat!... Luptele dintre
partidele politice au din ce în ce mai mult mize
economice, decât politice.
Politica se discută din ce în ce mai mult la un palier,
depăşind graniţele naţionale.
Parlamentele naţionale au tendinţa să se transforme
în primării, cu problemele specifice acestora –
gestiunea.
În acest context una din cele mai dificile activităţi
civice este aceea de alegător în faţa urnelor de
votare.
Minimum de informaţii care trebuie cerut este acela
privitor la: CINE E CINE?
În rest, şi Dumnezeu poate să dea câte un semn,
dacă este solicitat în mod expres.
Şi astrologii mai dau uneori câte o mână de ajutor.
În anul 1985, deci cu patru ani înainte de
evenimentele din decembrie, am citit, absolut la

întâmplare, o pagină de astrologie bizară la acea dată
şi pe care am comentat-o cu colegii de birou. Era o
prezicere din revista Paris Match.
Se prevedea căderea comunismului – aşa cum în
zilele de azi se prevede dispariţia sistemului bancar
– şi căderea zidului Berlinului. Incredibil!
Previziunile erau generale pentru mai multe zone,
dar pentru România era ceva extrem de bizar pentru
acea perioadă: în anul 2012, la conducerea ţării va fi
implicată, pentru o scurtă perioadă, o femeie din
familia regală a României. La acea dată nici nu se
ştia unde locuieşte fostul rege al României.
Fără comentarii!
Acum, după ce evenimentele s-au consumat, este
foarte uşor de făcut bilanţul lor, atunci însă, am trăit
emoţii de toate felurile. Neştiind scenariul, am dorit
cu toţii să ieşim din ceea ce părea un haos şi priveam
la cei care păreau că vor să instaureze liniştea cu
oarecare simpatie.
Cu SPERANŢĂ şi ÎNCREDERE toţi am dorit să se
facă LINIŞTE!
Dezmeticirea s-a făcut în etape, pentru unii mai
devreme, pentru alţii mai târziu.
Cei rămaşi în ţară n-au decât să-i voteze, în
continuare, pe „cei mai frumuşei” sau mai
„şmecheri”.
Pentru cei plecaţi în lumea largă, fără speranţă în ce
au lăsat acasă, este foarte important ca lucrurile să
fie clarificate.
Aceştia au nevoie şi au dreptul să ştie ce se mai pune
la cale şi nu poţi cunoaşte viitorul fără să clarifici
trecutul!
Din acest motiv am insistat atât de mult asupra
evenimentelor din 1989.
Pentru cei plecaţi înainte, pe vremea lui Ceauşescu,
nu era nevoie de comentarii, dar să pleci după
Revoluţie asta produce foarte multe semne de
întrebare şi limpezirea împrejurărilor în care au avut
loc evenimentele se impune de urgenţă.
Contextul mondial se modifică de la zi la zi, orice
hotărâre, orice semnătură la nivel guvernamental
poate angaja ţara pe drumuri fără întoarcere.
Deci se impune VIGILENŢĂ şi atenţie LA VOT!
Fără şmecherii!
Şi cu ÎNCREDERE ÎN VIAŢĂ!

„device”-urile care mai de care aducătoare de bucurii.
Dar să revenim la subiect. Cui îi arde de literatură? Păi, domnului
primar de Sfântu Gheorghe, Ialomia, fost prefect de jude,
Mădălin Teculescu, doamnei Iuliana Piva, bibliotecar la
Biblioteca comunală, doamnei manager al bibliotecii judeene
Ialomia și câtorva pasionai de literatură care au umplut sala
bibliotecii, vineri, 11 august 2017, pe la ora 15:00, așa, când lumea
numai la artă nu se gândește. Ei s-au gândit, cinste lor! Că noi,
ăștia, anormalii, care am răspuns invitaiei onorante, nu putem
spune că am avea vreun merit, ne-am făcut numai datoria de a fi
prezeni acolo unde cititorii doresc să ne întâlnească. Cine sunt
anormalii? În ordine alfabetică: Costel Bunoaica, Florin Ciocea,
Florentina Loredana Dalian, Gheorghe Dobre, pr. Dorinel
Necșulescu (iertai, părinte!) și Cătălina Stroe.
Întâlnirea a debutat cu discursul foarte scurt al domnului primar,
cu introducerea făcută de doamna manager Elena Balog și
prezentarea doamnei bibliotecar, emoionată, fiind la prima sa
aciune de acest gen. Fiecare dintre scriitorii prezeni a luat
cuvântul și a lecturat din creaie proprie. Redactorul șef Gheorghe
Dobre a prezentat revista „Helis”, pe scurt, Costel Bunoaica a citit
din recenta sa carte „Autoportret în oglinda concavă” (editura
„Detectiv Literar, 2017), Cătălina Stroe din „Cei șapte ani de
acasă”, eu din „Domnișoara Nimeni” (editura „Eikon”, 2017), iar
Florin Ciocea și Gheorghe Dobre - din hârtiile din buzunar
(deducem că au citit din viitoare cări). „Vedeta” întâlnirii a fost
însă o altă carte (așa cum bine a definit-o Gheorghe Dobre),
superbă atât ca obiect, cât și în ceea ce privește coninutul: „O
lacrimă în Bărăgan - Schitul Malu; Studiu monografic, partea I istorie”, de părintele Dorinel Necșulescu, apărută în 2017, la
editura „Star Tipp”, cu binecuvântarea Presfinitului Episcop
Vinceniu. Părintele nu a insistat prea mult asupra prezentării
cării, lăsând cititorilor bucuria de a descoperi coninutul acesteia,
însă ne-a spus o frumoasă poveste, ca o explicaie a gândului care
i-a venit de a alcătui monografia. Iar eu nu pot să nu remarc
frumuseea titlului: „O lacrimă în Bărăgan”.
În final, tânăra Alexandra Dorobanu ne-a delectat cu muzică
instrumentală, după care toi cei prezeni au avut ocazia să

continue discuiile într-un cadru mai puin conformist și mai
răcoros, adică la beci. Nu la beciul ăla la care vă gândii (chit că,
mai nou, se practică un fel de literatură pe arătură și pe acolo), ci la
subsolul amenajat ca o sală de oaspei.
Întâmplări mici, care lasă urme mari (sau cel puin așa ne place să
credem). La această întâlnire, ne-a confirmat-o o doamnă
profesoară de limba română, prezentă în public, care ne-a spus că
și-a bucurat sufletul cu fiecare cuvânt rostit acolo. Pentru noi, care
nu suntem normali, nu există răsplată mai mare. Vă mulumim,
domnule primar, și tuturor celor care ai făcut posibilă această stare
de... normalitate. Vei spune că mă contrazic? Nu, nici vorbă!
Aceasta este starea de normalitate: câiva oameni (cu cât mai
muli, cu atât mai bine) iubitori de frumos, care se întâlnesc de
dragul literaturii (ori al unei alte arte) și împărtășesc reciproc
bucurii ce nu pot fi descrise ușor în cuvinte. Să facem, fiecare
dintre noi, cu mijloacele care ne stau la dispoziie, acolo unde ne
aflăm, ca ea să devină generală! Spre binele nostru, al tuturor.

Cătălina STROE
(Montreal, Canada)
(Material preluat din „Candela de Montreal”,
ianuarie-martie 2015, pag. 30-33)

Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 14 august 2017august 2017

HELIS 2017
Asemeni unui izvor cu apă limpede.
Sau în bezna eternă a vidului îngheat.
Am putea trăi în oricare din lumile lui,
***
Ne-am putea alege această lume,
***
Când îngerii desenează poeme pe cer,
Dar ceva,
Sunt nimeni,
Prietenii mei întineresc
O otravă subtilă,
Un ecou al unui punct în spaiu;
Sub rugina fierbinte a soarelui.
Ne închide până la moarte într-una singură.
Mă vedei încă, deoarece,
E vară,
Totuși, eu cred că există fiine
Nu m-ai uitat, prieteni.
Planeta ne poartă tot mai departe
Care populează fără efort
De aceea nici nu-mi fac griji
De zodia în care ne-am născut.
Toate coordonatele luminii,
Pentru ziua de mâine,
Cândva, vom ajunge în constelaia
Poate chiar noi, cândva,
Fiindcă nu există;
Unde toi prietenii mei vor întineri îndeajuns
O vom face firesc,
Doar amintirile noastre rămân,
Să se bucure doar de poemele
Dar până atunci
Eterne în ghioacele timpului,
Scrise de îngeri cu dragoste
Încercăm
prematur
să
trecem
DINCOLO,
Iar
atunci
când
arheologi
demiurgi
În inimile lor.
***
Și
nimeni
nu
știe
dacă
Vor
dori
să
le
vadă
Universul ne curge pe la genunchi
Saltul ne duce în beia curcubeului
Vom avea impresia că trăim din nou.
F.M. CIOCEA
de înaltă inută artistică „Spaii culturale”, iniiatorii acestei Boboc, „În pieptul umbrei” de Petru Dinu, „Deștepi în ara
Poezie la malul Dunării - duplex literar
strălucite idei a duplexurilor literare (amintesc faptul că noi, proștilor” de Stan Brebenel și „Polenizare - Antologia
Buzău-Ialomia
ialomienii, am fost la Buzău în noiembrie trecut), sensibilul CenacluluiAnte Portas 2016” oferită de Laureniu Belizan.
Braul Borcea, 19 august 2017
poet buzoian Lucian Mănăilescu, totodată artist fotograf, Desigur, prezena noastră la Dunăre nu s-a limitat numai la
neobosit în a imortaliza momentele noastre întru amintire peste poezie, a impus și o bălăceală și chiar joacă împreună cu picii pe
timp, unul dintre primii oameni de litere pe care i-am cunoscut care-i târăște Florin după el. Acești copii s-au bucurat de
când am intrat în această lume, omul căruia îi datorez mult și de prezena caldă a Mihaelei și a lui Petru care s-au plimbat cu ei,
care mă leagă subtile fire nevăzute, cel care, pe lângă poezia lui de disponibilitatea mea de a-i învârti prin apă dar și de a le citi
superbă ne-a recitat sublim și „Mistreul cu coli de argint” al lui poezie dintr-o antologie a poeilor macedoneni. Stăteau cumini
Doinaș, frumoasa poetă și pictoriă Mihaela Roxana Boboc, cea și ascultau cu ochișorii mării și au fost deosebit de încântai
despre care Lucian afirmă că a „crescut” foarte mult în când au primit cări dar și sfaturi din partea noastră. Un gând
literatură, a cărei poezie o cunosc și o urmăresc demult, de pe bun și aleasă preuire și pentru celelalte doamne prezente care,
vremea când ne cunoșteam numai virtual, Petru Dinu, copilul deși nu sunt scriitoare, s-au alăturat soilor dumnealor cu
minune al Buzăului (nu e o exagerare! Păcat că această modestie și distincie, suportându-ne tuturor evadarea poetică.
sintagmă a fost atribuită aiurea și altora), tânărul de numai 18 Despărirea de cei prezeni s-a petrecut pe rând, ultimii rămași
ani, olimpic, autor de romane și poezie, precum și recenzii în afară de noi, ialomienii, fiind grupul format din: Lucian,
literare bine argumentate, frumos, sensibil, inteligent, de o Laureniu, Mihaela și Petru. De care ne-am luat la revedere în
maturitate aparte (Doamne, cum i leagă unii de suflet la prima mai multe rânduri, precum Stan și Bran, o dată la pădure, o dată
înfăișare și cât de greu e a-i defini în cuvinte!), Laureniu în comuna Stelnica și o dată la ăndărei. La Slobozia i-am ratat,
Belizan, poet de mare foră, cu premii literare importante, bașca oprisem să-i aștept la intrare, dar m-au fentat, făcându-se
specialist în grătare (dar noi, din păcate, nu i-am atribuit niciun nevăzui în noapte pe variantă.
âmbătă, 19 august 2017, într-un superb decor natural, premiu pe chestia asta), reprezentând cu cinste ambele regiuni Aceasta a fost întâlnirea noastră de un farmec aparte, farmec de
câiva poei buzoieni și ialomieni au „cântat” literatura, (deși acum buzoian, Laureniu s-a născut în Slobozia), Tudor care a vorbit și Nicolai Tăicuu, care mi-a fost confirmat și de
undeva, pe malul stâng al Braului Borcea al Dunării, în Cicu, acest român, tătar, buzoian, dobrogean, nici el nu mai știe, Lucian care a spus că e cea mai frumoasă întâlnire literară la
apropiere de Maltezi. Refrenul n-a fost nici „Cât e Buzăul de inginer și prozator (de-al meu, va să zică!), îmbinând în prozele care a participat, de Dumitru Dănăilă, de Mihaela care mi-a
mare”, nici „Când eram pe Ialomia”, ci „Hai, Dunărea mea!”. sale ușor fantastice (mai nou și poetice) frumuseea atâtor lumi, mulumit pentru o zi frumoasă. Eu am răspuns ceea ce știm, de
„Triști și negri ne sunt norii...” Nici vorbă! Ai noștri au fost Dumitru Pană, frumos și seducător precum Adonis, profesor de fapt, cu toii: frumuseea zilei, a locului, a întâmplării, o dau
veseli și albi. Poate pentru că încă n-a început plecarea filosofie și psihologie, un profesor pe care i l-ai dori la catedră, frumuseea oamenilor. Mulumim, oameni frumoși, mulumim
cocorilor, ori cine mai știe? Numai făcând parte din această care-mi vorbește cu mândrie despre fiul său, care mă contrazice poeziei voastre, dar mai ales mulumim lui Dumnezeu pentru că
mirabilă dezlănuire artistică poi simi cu adevărat bucuria când îi spun că toi bărbaii au plecat la război (într-un context face posibile astfel de întâlniri și că, pe lângă curcea pe care o
împărtășită, armonia omului cu natura, învăluite de miracolul pe care nu-l dezvolt aici), Dumitru Dănăilă, jurnalist, scriitor, avem fiecare de purtat, ne-a dat și această minunată cruce
poeziei.
om de cultură, care a activat ani de zile în presa buzoiană, care artistică!
Mai întâi, a fost acomodarea cu locul faptei. Toamna încă n-a vorbește numai cu rost, tăcând mult, iar mie tăcerea oamenilor
dat iama prin frunze, Dunărea își plimbă apele niciodată îmi sugerează profunzimi nebănuite ale gândirii, și Stan
limpezi spre locul de vărsare, undeva, în apropiere, o limbă de Brebenel, prozator și critic literar, având referine critice de la
nisip se lăbărează cu îndrăzneală spre mijlocul ei, acolo unde nume cu un cuvânt greu în literatura română; din Ialomia,
păsările s-au adunat la „poezia lor”. Iar poeii, ei da, poeii, reprezentare ceva mai slabă numeric: Florin Ciocea, Gheorghe
acești ciudai ai tuturor timpurilor, și-au spus poezia sau proza Dobre, Nicolae Teoharie și subsemnata. Despre noi, nu mai zic
poetică într-o liniște desăvârșită, acompaniată numai de nimic, destul că ne-a lăudat Florin de ne venea să intrăm sub
foșnetul ușor al copacilor și de clipocitul stingher al apei. S-a zis masă, de zici că nu mai văzuse Parisul așa scriitori. Pe cât e de
de viaă, s-a zis de moarte, de Dumnezeu, de copilărie, de iubire, modest când e vorba de persoana lui, pe atât e de generos când
de război, de frumusee, de... dar câte nu s-au zis! Marile dureri își laudă prietenii. Credem că buzoienii, care și ei îl iubesc pe
și marile fericiri ale lumii, nimic nou sub soare, dar parcă de Florin, vor fi îneles că aceasta se datorează unei generozităi
fiecare dată spuse altfel, cu amprenta individuală, trecute prin care uneori dă pe-afară și nu cunoaște limite.
inima și prin gândul fiecăruia, s-au recitat, s-au trăit, s-au simit. M-am întors mai bogată nu doar sufletește, dar și material, cu
Metafora zbura spre înalt, iar fluviul purta ca pe niște aluviuni reviste și cări oferite de prieteni: revista „Spaii culturale”
ori ca pe mesaje ascunse în sticle versurile noastre. „Cele rele să (Râmnicu Sărat), revista „Literadura” (Buzău) în care am și
se spele, cele bune să se-adune”.
poezii publicate (mulumesc Ștefan Teodor Cabel, păreri de rău
Emiătorii au fost: din Buzău - Valeria Manta Tăicuu și Nicolai pentru absena motivată!) și volumele: „Și cum vă spuneam...”
Tăicuu, cunoscui poei ai Râmnicului Sărat, truditorii revistei de Nicolai Tăicuu, „Șevalet cu epilog”, de Mihaela Roxana
Florentina Loredana DALIAN
***
Încerc să îneleg de ce lumea noastră
Este un zbor în tandem cu celelalte lumi:
Lumea dragostei spre care năzuim,
Lumea durerii pe care o trăim,
Lumea speranei unde învăăm
Că niciuna nu poate exista singură,
Iar noi,
Le definim energiile cu pasiunea
Pe care stelele o picură de la început
În sufletele noastre.
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