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

Această dată memorabilă din istoria românilor
a căzut într-o luni. Încă de dimineaţă, mulţi dintre
cei 180 000 de locuitori ai Capitalei au ieşit pe
străzile „abundent pavoazate cu steaguri
tricolore“ şi pe care au apărut pancarte cu
inscripţia „Independenţa“, scria într-un raport al
său locotenent-colonelul Charles Mansfield,
consulul Marii Britanii la Bucureşti. Atmosfera
era „foarte animată“, consemna şi consulul
austriac Zwiedinek.
Grupuri de studenţi încep să se strângă în jurul
statuii lui Mihai Viteazul, care, din 1874, când
fusese inaugurată, devenise locul de întruniri
pentru bucureşteni. Sudenţii cer să fie primiţi ca
voluntari în rândurile oştirii.
O vie animaţie domneşte în Pasajul român
(situat cam pe locul unde se găseşte astăzi
Magazinul «Muzica» de pe Calea Victoriei); aici
sunt concentrate redacţiile multor publicaţii:
Telegraful, condus de I.C. Fundescu, Pressa, de sub
direcţia lui V. Boierescu, L`Orient, la conducerea
căruia se aflau Emil Galli şi ardeleanul Al. Ciurcu,
meteoricul Naţiunea, cărora, din 15 mai, li s-a
adăugat cotidianul cu nume simbolic România
liberă, condus de Şt. Mihăilescu şi Dimitrie
Laurian, fiul lui August Treboniu Laurian. Una
din cele mai vechi şi importante publicaţii
bucureştene, Românul, îşi avea redacţia pe strada
Doamnei (biroul directorului, cunoscutul
revoluţionar paşoptist C.A. Rosetti, avea pereţii
împodobiţi cu portretele lui Garibaldi şi Mazzini,
cu autografe). La intersecţia Podului Mogoşoaiei
cu strada Lipscani, în Palatul Dacia, se afla
redacţia Timpului, iar din 21 iunie, tot aici şi-a
stabilit sediul şi Resboiul, având ca redactor-şef pe
H. Grandea.
În Bucureşti se află numeroşi corespondenţi ai
unor publicaţii străine: Le Constitutionel, La
République française şi L`Estafette (Franţa), MilitärWochenblatt şi Deutsche Zeitung (Germania), The
Times Daily Telegraph (Anglia), Die Presse şi Les
Messager de Vienne (Austria) şi altele. Cititorii
străini întâlnesc aproape zilnic în paginile acestor
publicaţii relatări care sunt titrate de regulă cu
formule de genul. „Din Bucureşti, prin telegraf“
sau „Dela corespondentul nostru special“.
Iar ziua de 9 mai 1877, prin evenimentele
desfăşurate pe malurile Dâmboviţei, le-a oferit
acestor mânuitori de condei prilejul de a-şi pune în
evidenţă talentul.

La ora 11, într-o atmosferă de mare tensiune, are
loc un Consiliu de Miniştri extraordinar, care
analizează evoluţia situaţiei externe ţării. ţinând
seama de voinţa populară, guvernul hotărăşte
convocarea unei sesiuni extraordinare a Adunării
Deputaţilor, dezbaterile urmând să înceapă la ora 13.
Vestea se împrăştie rapid şi mii de cetăţeni se
îndreaptă spre Dealul Mitropoliei, acolo unde se află
sediul Adunării Deputaţilor, acelaşi în care s-au
desfăşurat şi lucrările Adunării Elective din 24
ianuarie 1859. (imobilul a fost demolat în 1907 şi în
locul său s-a ridicat, după planurile arhitectului D.
Maimarolu, edificiul care există şi astăzi, dar cu altă
destinaţie). Cu mult înainte de ora stabilită, locul
rezervat publicului în sala de şedinţe a Adunării,
curtea Mitropoliei şi străzile învecinate sunt înţesate
de oameni. „S-a adunat tot Bucureştiul în jurul
Palatului Legislativ, notează Carrol Tevis,
corespondentul din Bucureşti al marelui ziar american
New York Times, pentru a fi martor la acea
solemnitate. Locurile de jur împrejurul clădirii erau
ticsite cu vehicule de tot felul, în timp ce pietonii urcau
dealul râpos care ducea spre uşile Palatului Adunării.
Feţe curioase priveau de la ferestrele caselor
învecinate în aşteptarea marii hotărâri care avea să
decidă dacă România ca naţiune avea «a fi sau a nu fi».
Intrarea Adunării era păzită de un pichet de
infanterişti. Soldaţii, neînduplecaşi, au întors în cea
mai mare parte pe patrioţii curioşi, forţându-i astfel să
se mişte de colo până colo în incinta curţii sau să-şi
turtească nasul de ferestrele holului, cu speranţa de a
putea surprinde mersul lucrărilor de pe feţele celor
dinăuntru“.
La ora 13 soseşte guvernul. Mulţimea din curte se
retrage murmurând, făcând loc miniştrilor, care îşi
ocupă locurile în sala arhiplină.
La 13,30, preşedintele Adunării, C.A. Rosetti,
deschide şedinţa, dând citire sumarului şedinţei
precedente, după care comunică celor 84 deputaţi
prezenţi că „domnul N. Fleva are cuvântul spre a
anunţa o interpelare“. Urcându-se la tribună, N. Fleva
spune că totul se rezumă la două puncte: „1. Dacă
guvernul a comunicat oficial tuturor puterilor
ruperea legăturilor noastre cu Turcia şi, prin urmare,
independenţa absolută a României. 2. Dacă, în starea
de resbel în care ne găsim, în urma provocaţiunei
Turciei, d. ministru de Externe a rechemat pe agentul
român din Constantinopol şi dacă s-a comunicat, în
mod oficial, puterilor această stare de resbel, şi dacă
s-au luat toate măsurile“. Ministrul de Externe,
Mihail Kogălniceanu, declară că este gata să răspundă
pe loc, iar preşedintele Adunării invită din nou la
tribună pe N. Fleva, pentru a-şi dezvolta interpelarea.
Marian ŞTEFAN

Eveniment editorial

Nicolae Stan

Săptămâna trecută, în organizarea Bibliotecţii
Judeţene „Ştefan Bănulescu”, la Centrul Cultural
UNESCO „Ionel Perlea” a avut loc lansarea cărţii lui
Nicolae Stan „Incursiune în sfera publică românească
Modele europene”, lansare cu prilejul căreia s-a propus
şi o dezbatere referitoare la cartea clasică şi cartea online, Biblioteca Judeţeană având, iată, şi un serviciu, deja
pus la punct, de ofertă electronică (www.bji.ro, prin
accesarea secţiunii Cărţi ).
De fapt, însăşi „Incursiunea...” lui Nicolae Stan este
o provocare la incursiune în lumea cărţilor, pentru că pe
cărările eseului respectiv – căci despre un eseu este
vorba, un eseu despre cetate, cetatea fiind locul de
naştere al spaţiului public, dacă mi se permite să mă
exprim aşa, mai puţin academic – întâlneşti foarte multe
indicatoare – cărţi la care autorul face trimitere –,
indicatoare pe care, fireşte, trebuie să ştii să şi le
descifrezi cumva, altfel te poţi rătăci. Oricum, o astfel de
rătăcire nu poate fi decât una benefică, întrucât ea poate
declanşa, acolo unde există şi senzorii repectivi desigur,
curiozitate şi chiar interes întru descifrea acelor
indicatoare.
Altfel spus, Nicolae Stan are acest dar şi har de a
deschide uşa cărţilor, spre a lumina interiorul. Nietzsche,
eremitul vesel, lucrarea de doctorat a profesorului de
filosofie Nicolae Stan, lucrare devenită şi ea carte, este
un exemplu în acest sens. Numai că lumina de afară nu-i
suficientă, e nevoie şi de o lumină de interior, o lumină
proprie...
Nicolae Stan deschide astfel de uşi chiar şi în
romanele sale. Dar deja vizăm Opera lui Nicolae Stan şi
nu e căderea noastră să o analizăm. Nici nu ne-am
permite, desigur, un astfel de demers, întrucât nu avem,
cum spuneam, căderea respectivă.
Aşa cum s-a dovedit a o avea, bunăoară, cei care l-au
însoţit pe Nicolae Stan la Slobozia în împlinirea lansării
respective: profesorul universitar Vasile Macoviciuc,
Valentin Ajder, directorul Editurii Eikon, Vasile
Poenaru, directorul Editurii eLiteratura - Coresi şi, nu în
ultimul rând, avocatul Valere Burlacu, căzut şi el nu doar
în patima cărţii, ci şi a scrisului, ultimii doi, ialomiţeni,
ca şi Nicolae Stan.
Au fost clipe de reală desfătare spirituală.
În sală, nu doar alţi ialomiţeni sau mai mulţi
ialomiţeni, ci chiar un public. Un public, în sensul
sugerat de înseşi „Însemnările...” la care ne-am referit.
Reţineţi: „Însemnările”, ca şi romanul „Evelyn” pot
fi citite şi on-line.
A consemnat Ion ALECU

Marian Ştefan – p.1-4: Ştiam. Numele îmi
spunea ceva şi iată, descopăr o personalitate care
mi-a hrănit cu perseverenţă curiozitatea istorică a
adolescenţei. Şi acum sunt mândru de colecţia
mea “Magazin istoric”, revistă pentru care nu
sunt îndatorat numai eu ci şi alte câteva milioane
de români. Vă mulţumesc în numele lor!
F.L. Dalian - p.1: Vă sfătuiesc să publicaţi un
volum de poezie înaintea unui nou roman: astfel
se va structura mai bine arhitectura poeziei iar
versurile dumneavoastră excelente vor penetra
mai facil la cititor.
POEŢI DIN ZODIA “HELIS”

Citind cartea rămâi cu
impresia că omul Bunoaica
gândeşte şi trăieşte în poezie.
Toate volumele publicate
până acum de autor sunt
diferite ca expresie, dar
“Noaptea, cu sinele meu”
realizează o acutizare a
percepţiei lirice.
Tonul este unic, personalizat, drept pentru care
îl somez pe d-l Bunoaica să nu mai încerce alte
experimente, cel puţin două volume, pentru a
consolida în literatura română această notă de
evidentă originalitate.
Că autorul gândeşte în versuri este clar, vezi
amplitudinea poemelor, realizând traiectul liric
invers, în sensul amplificării trăirilor, fenomen
care se întâmplă de obicei în prima parte a
evoluţiei scriitoriceşti. Deci, D-l Bunoaica
întinereşte, spiritual, evident, poezia devenind
catalizatorul acestei metamorfoze. În plus, atuul
spontaneităţii este accentuat de înţelepciunea şi
experienţa specifice vârstei, rezultând poemele
din volumul atât de sugestiv intitulat “Noaptea,
cu sinele meu”, în care noi, cititorii, ne regăsim,
trişti, veseli sau iubind cu pasiune.
Dan Simionescu
Paris 02.03.2012

Gheorghe Dobre - p. 2;9;13: Mulţumesc
pentru “Trofee”. Este un eveniment literar care
merită promovat prin toate mijloacele.
Următoarea carte trebuie să fie neapărat una de
proză şi eseuri, fiindcă “Trofee” se “coace” în
conştiinţa literară românească şi nu ştiu dacă mai
suportă imediat altă poezie lângă ea.
Şerban Codrin - p. 3: Exaltarea, bine
intenţionată, vă face să exageraţi afirmaţiile
tranşante în privinţa lui Mircea Ivănescu. În
legătură cu cele 54 de secvenţe, aveţi dreptate.
Marius Stan – p. 7: Povestirile
dumneavoastră radiografiază cu măiestrie
momentele esenţiale, dramele esenţiale din
întâmplări relativ banale. Unii fac asta pe 50 de
pagini şi tot nu spun mare lucru.
Ion Roşioru - p. 12: Redutabili sunt Dan Elias
şi Şerban Codrin. Domnul Comăniţa este bun, dar
mult în urma celor doi.
Augustin Mocanu - p.17-18: Mulţumesc
pentru carte. Axiomatic, cred că aveţi încă multe
de spus în folclor, dar nu uitaţi că sunteţi un
prozator şi poet remarcabil.
Paul Androne - p. 14: Cred că domnul
Damian s-a plictisit să citească mereu aceleaşi
cronici, dar faptul că tot mai multe persoane simt
nevoia să scrie despre cărţile domniei sale este
lăudabil. Dovadă vie că sunt citite.
Elena Cârjan - p. 15: Acelaşi comentariu ca la
domnul Androne.
F.L. Dalian - p. 15: Fără comentarii.
Grupul “Helis” - p. 16: Câţiva sud-americani
îmi scriau că sunt în pană de inspiraţie. Eu cred că
le lipseşte stimularea creativă, drept pentru care o

să le recomand jocul dumneavoastră atât de
constructiv.
F.M.Ciocea - p. 14: Vehement, ca şi la domnul
Elias.
Dan Elias – p. 13: Altceva decât am afirmat
anterior nu pot să spun.
Pag. 8 - Marea criză - Cu toate că este
nesemnat, după construcţia frazei bănuiesc că
autorul nu poate fi decât domnul Vasile Pană. ( N.
r. Aveţi dreptate. Dintr-o vină, nu mai contează a
cui, a dispărut semnătura autorului. Este
materialul domnului Vasile Pană.)
Ion Roşioru - p.5: Poezie care se scrie greu.
Mulţi o fac, dar puţini reuşesc să transmită cu
adevărat un mesaj. Dumneavoastră o faceţi cu
succes.
Ana Amelia Dincă - p. 5: Aveţi dreptate.
Ion Văduva - p. 6: Tonul dumneavoastră este
distinct, uşor elegiac, tonul unui poet format şi
matur.
Dan Ioan Nistor; Alexandru Cazacu - p. 8:
Doi poeţi diferiţi ca temperament şi expresie.
Marin Marian – p. 1-10-11: Puteti
aprofunda? Sau aţi făcut-o? Se poate scrie o carte
pe această temă.
Veronica Bucoveanu; Magda Bădoiu - p. 23:
Lirismul din poezia dumneavoastră încearcă să
iasă la suprafaţă dar nu reuşeste. Şi asta pentru că
daţi prea multă importanţă formei, exteriorului.
Romeo Aurelian Ilie - p. 23: Excelentă
analiză.
Costel Bunoaica – p. 24: Fără comentarii.
Rodica Druncea - p.19: Noi, cititorii, vă
mulţumim pentru efort.
Titi Damian - p.20-21: Chiar începusem să
resimţim lipsa prozatorului Titi Damian.
Dan Simionescu
Bucureşti. 16.04.2012

Înclinat în faţa muntelui,
Mesaj liniştii
În care descifrăm
Poate nu ştiai
O lume zdrenţuită de neprihănire
Că e o singură lume
Sau degetele de pe turla bisericii
Din care poţi alege
Care îmbracă înălţimea
În faţa publicului
În forme suspendate
Produsul
De propria imagine.
În care eşti parte
În jocul de fluturi
Incendiară sau nu.
Efemerul se supune
Poate nu ştiai
Spiritului său…e o iluzie
Că eşti mândru
A celui ce stă în faţa crucii
Când însemni totul
Vinovat de-a fi singur.
Pentru cineva,
În faţa teatrului însângerat
Când dăruieşti struguri vinovaţi
De prea multă lumină,
De singurătate,
Din care răspunzi
Că nu mai eşti copil
Şi-ai alunecat pe coajă de banană. Îndelung pentru fiecare.
Un loc al tăcerii supuse
Poate nu ştiai
Amintirii, de pe strada
Povestea Sfântului Augustin
Preaispăşirii cuvintelor,
Dăruindu-se tuturor
Răsturnate pe treapta scării
Şi-ndurând umilinţa
Inventată de ierarhii sociale.
Că este singur.
Iartă-mă că mă prefac
Că nu te văd, nu te-aud
CÂND PESCARII
Deşi port hainele tale,
SE PIERD
Confuzie de măsură.
În rest, te reverşi ca un fluviu
Vântul se-ascunde-n neliniştea
Pe trupul meu
Nesigură de pe trupul zidului
Topind de emoţie rana.
Tresărind pe la cusături
Ca să treacă de pe o stradă pe alta.
Se miră întâmpinat de numele
ÎN JOC DE FLUTURI
Care nu se pronunţă
Un loc al tăcerii misterioase
Mai ales în preajma bisericii
Bermudele, aşezate sub cupola
Cuvântului, adică a Domnului
cerului
însuşi.
Trăiesc înţelesul pământului,
Cât de încercat aştept

POATE NU ŞTIAI

Să-ţi aud chemarea
Prin semnele iubirii
Adăpostită în rugăciune.
Se rupe câte o ramură,
Plânge câte o minune
De strajă pe plajă
În fiecare seară
Când pescarii se pierd
Răsuciţi de neştiinţa mării.
Şi-atunci te-arunci
În valuri, s-o faci să sufere.

DACÃ LACRIMILE
PÃRINŢILOR
Doamne, cât de tăcută poate să fie
Lumina nenserată
A cărei poveste încerc s-o apropii
De muzica copacului
Crescut din copilăria mea
Între zi şi noapte.
Te rog, Doamne, nu pleca
Dacă lacrimile părinţilor
Stau rugăciune
Lângă împărăţia Ta
Încât, fără să te cunosc,
Te ştiu rost în existenţa mea.
Doamne, cât de rănit poate să fie
Universul din şapte-n şapte ani,
Încercând disperarea
În depărtarea scrisă pe ziduri
Pentru că aştept
Să te desfaci cu grijă
Între dragoste şi nădejde,
Lumină nenserată,
Poem între plajă şi mine.
Ion Văduva

Una dintre cele mai frumoase întâlniri
ialomiţene – adeverită în timp a fi fost şi una dintre
cele mai minunate întâlniri de care am avut parte în
viaţă-mi – s-a petrecut într-o magherniţă de bordei
sărac de la marginea satului Mărculeşti. Era 16
octombrie 1985. Interlocutor: Cristea A.
Gheorghe, cioban, absolvent a doar patru clase
primare, în vârstă de 79 de ani.
Am scris şi cu un alt prilej că bătrânul păstor, în
ciuda sărăciei sale care m-a impresionat în mod
profan, a refuzat de două-trei ori să-mi primească
bancnota. „Dom'le, io nu-s lăutar!” – motiva. Căci
îmi cântase din fluier mai multe melodii,
demnitatea sa refuza mila, iar eu a trebuit să aflu
altă scuză în afara aceleia a răsplăţii.
Din fluierul său, cu melodia însoţită constant de
gâjâitul isonului gutural, Şiragul şi Doina care
formau, alternând, suita „Ciobanul care şi-a
pierdut oile”, erau totodată din cele mai vechi,
tipice sau cel puţin răspândite pe o arie largă a
vestului Muntenesc, Dobrogei şi sudului
Moldovei. Răspândite în chip istoric, fiindcă
înregistrările de arhivă şi puţinele transcrieri
publicate mărturisesc despre un repertoriu pe cale
firească de dispariţie (spre deosebire de piesele
literare, vocal-muzicale, care au mai putut fi
învăţate sau reînvăţate şi din cărţi, asemenea piese
instrumentale, după transcrieri muzicale,
nemaifind învăţate şi repopularizate de nimeni).
Tehnic, omul nu mai cânta „bine”, fără opinteli sau
cu viteze ori virtuozităţi tinereşti; totuşi cânta mai
mult decât interesant, chiar mai mult decât fain.
Alte melodii păstoreşti, veneau parcă atât din el,
din tagma sau meseria lui, cât şi din altă lume.
Am înregistrat pe banda imensului meu
casetofon tot ce mi-a cântat păstorul, dar nu şi
poveştile sale. (Anii 80 erau ai unei mari crize,
impuse politic; casetele cu bandă magnetică erau
puţine sau drămuite, îţi era jenă să te conectezi la
priza omului sărac, bateriile gigantice se
consumau surprinzător de rapid, ori te lăsau baltă
brusc sau pe nesimţite, fără să-ţi deie de veste.) Dar
am notat pe caiet cât şi cum am putut, aşadar
fragmentar, chiar în timpul vorbirii sale.
În ciuda numai a patru clase primare, Gheorghe
A. Cristea era un înţelept. O figură cum nu
întâlneşti decât prin cărţile lui E. Bernea, C. Noica
şi V. Latiş. Cunoştinţele sale erau „din bătrâni”, ori
cel puţin cu o asemenea scuză îşi motiva el părerile
şi istoriile. Dar era evident că ceea ce fusese
preluat/moştenit, trecea şi prin filtrul inconştient al
procesării proprii. Sărac lipit pământului, singur şi
bătrân, ciobanul Cristea din bordeiul mărginaş al
Mărculeştiului avea acces direct la axa, osia sau
buricul Lumii.
Întâi, mi-a vorbit despre geografia Bărăganului,
despre chiar topografia ialomiţeană, motivându-şi
ştiinţa sau băsmirea sa cu modestie divină: Am
găsit de cuviinţă că asta-i de la facerea lumii.
Fraza asta, care împleteşte frumosul (nu
„ştiu/cred/părerea mea”, care sunt fudule, ci aflu
de cuviinţă, care este smerit – nu slugarnic,
umilitor sau anihilant – şi totodată maiestuos),
merită orice admiraţii. Fraza merită reţinută şi
asumată precum „versetele de aur” de tip biblic. Ea
venea la finalul unei povestiri (eventual, o
„legendă etiologică”), ca şi a chestionării
referitoare la conţinutul a ceea ce omul mi-a spus şi
am notat ca având titlul: De la potopu' lui Noe,
acum două mii de ani.
“Noe, l-a prevestit D-zeu că are să piardă
lumea; şi dacă l-a prevestit, i-a spus aşa: Măi Noe!
Tu să te-apuci şi să-ţi faci o corabie. Mare. Unde

poate să-ncapă din toate vietăţile câte-o pereche.
Începând de la o oaie şi-un berbece, de la o vacă şiun buhai, de la o găină şi-un cocoş. Din toate
vietăţile câte-o pereche (...) Noe, ce să facă, când
să facă el o corabie atât de mare? S-a dus pe la
oameni, pe la vecini, ca să vie să-i ajute. Oamenii...
n-a venit nimeni. Ce vorbeşti mă, unde-ai văzut tu
atâta ploaie să-nece pământul!? Da' el s-a apucat
singur (...) A vopsit-o cu de ce să nu intre apa în ea,
cu zmoală. După ce-a fost gata corabia, a-nceput să
adune din toate vietăţile câte-o pereche.
Bineînţeles că Noe era şi cu soţia lui. Şi el a rămas
ca om şi femeie apoi pă pământ. După ce şi-o băgat
el toate vietăţile care-au fost pe pământ, D-zeu a
început să plouă. Şi-a plouat patruzeci de nopţi şi
patruzeci de zile (...) A-ncuiat-o şi la revedere! Anceput şi oamenii care sânt şi astăzi pe câmp, care
sânt şi-n ziua de astăzi. Aşa ploaie a fost că oamenii
au început să adune pământ să-şi facă ridicături ca
să nu-i ajungă apa (...) Cât o început ca să adune
acolo pământ ca să se ridice-n sus... D-zeu i-o
înecat şi de pe movilele ále. O să vedeţi
dumneavoastă movilele astea de pe Bărăgan
ridicate atunci de oameni. (...) Şi-o pornit-o pe apă.
Apa a-nceput să dea înapoi. Corabia s-a oprit, s-a
aşezat acolo sus (...) Atuncea nu se mai ţinea
socoteală că e frate cu soră; că erau în pieile goale.
Ei s-au prăsit din neam în neam, din fraţi şi din
surori (...) După aceea a-nceput să le dea în minte
ruşine, [şi au ajuns de] şi-au pus şortul. N-aveau ce
mânca. Tăiau vite care le prindeau pe câmp şi le
mânca crude. Ce le-a venit în minte. Atunci se
găsea pe câmp pietre de alea albe ([care dădeau]
scântei) şi de-atunci a-nceput lumea să mânce
mâncare friptă. A-nceput să să-mbrace, să-şi facă
haine pe ei. Abea la noi pe Bărăgan, la locul (...) e o
singură movilă. Movila aprozilor e cel mai înalt loc
de aici, e la înălţimea munţilor din ţară. Tot aşa, tot
lumea a lucrat-o, ca să se-nalţe; e mai înaltă şi ca
Dobrogea; cea mai mare ridicătură e acolo. Şi tot na putut să scape, că s-a ridicat [apa] cu 15 metri mai
sus (...) Urşii şi lupii a rămas de la câinii avuţi în
corabie. Movila aprozilor e la locu unde a fost locu
de tragere; e lângă Perişoru; i se spune tot aşa. Eu
cred că a fost un om care l-a chemat Aprod; care el a
comandat să se facă; şi aşa i-a rămas numele (...).
Şugicile sunt locurile de scurgere ale apei;
văgăuni... [provenind de la retragerea apelor],
aflate în malul Bărăganului. (...) De-atuncea s-a
ales Ialomiţa. De pe Dobrogea de sus, se rupe de pe
Dunăre. Şi Borcea s-a rupt din Dunăre (...)”.
Numeroasele paranteze din textul de mai sus nu
marcau doar scăpările propriei mele transcrieri, ci
mai ales întreruperile interlocutorului şi întrebările
mele. Oricum, în urma povestirii despre Potop şi
geografia ialomiţeană omul mi-a justificat logica
faptelor sau a naraţiunii prin sintagma: Am găsit de
cuviinţă că asta-i de la facerea lumii.
În cele mai multe cazuri, chiar şi pentru
geografii mult mai îndepărtate de Moldova,
oamenii vor fi făcut sau vor fi pretins legătura între
movilele propriei regiuni şi Movileştii sau aprozii
de după Ştefan cel Mare. Căci, pentru secolul 1920, imaginaţia şi emfaza patriotică ar fi fost deajuns ca să zboare la legenda transformării
aprodului Purice în Movilă şi la neamul istoric al
Movileştilor. Şi era chiar ciudat că ţăranul
ialomiţean nu va fi adăstat şi el la acest reper
plauzibil, cu rezonanţă legendară de onorabilă fală.
Pentru bătrânul cioban doar câteva sute de ani
istorici era prea puţin; reperul biblico-religios
(„două mii de ani”) era net superior. Şi poate de
aceea: de cuviinţă. Tocmai din cauza acestei

cuviinţe, însemnând adecvare, pentru el geografia
Bărăganului data “de la facerea lumii”. Iar această
Facere, chiar dacă nu se identifica cu Potopul lui
Noe, ori nu se rezuma la acesta, totuşi avea drept
reper fundamental diluviul biblic şi disperarea
oamenilor de a se salva pe înălţimi artificiale.
Mitul-legendă legitima geografia, geografia
reconsfinţea mitul. Aceste lucruri: într-un perfect
spirit eliadesc, care explică fundamentarea egal
gnoseologică şi religioasă a ceea ce se vede, a ceea
ce se crede, a ceea ce se ştie.
Cum-necum, am mai discutat atunci cu
Gheorghe Cristea şi despre opiniile sale
astrologice. Mai exact, despre iluzia asfinţirii,
explicată prin rotaţia planetară: Soarele e
întotdeauna răsărit; oamenii numai cred că a
asfinţit, pentru că s-a ridicat pământu… Rotirea nu
e circulară, e una aşa turtită [elipsoidală]. Ştia
ceva şi despre poziţia, efectul lunii şi al răsăririi
sale, dar notaţia mea, spontană atunci, a rămas
deficitară.
Revenind asupra celor legate de propria meserie
şi experienţă, omul mi-a spus (textual): Oaia e
sfântă pentru că firele ei de lână nu se pot număra.
Diavolul a putut să se apropie de capră pentru că a
putut să-i numere părul. Pentru asta, pentru că a
putut să-i numere părul, nu e sfântă.
Prin fraza aceasta bietul şi blândul păstor ar fi
putut părea mai mult decât criptic, bizar, iraţional.
Am văzut coerenţa logică şi profunzimea acestei
fraze doar mai târziu, atunci când am încercat să
analizez arhetipul cognitiv al “numărării şi
nenumărării”, ca şi atunci când am studiat şi scris
despre “mitologia părului” şi relaţia dintre păr şi
reprezentarea ambiguă a puterii. Căci sfinţenia oii
şi demonismul caprei sunt asertate în multe ziceri
folclorice, în multe culturi. Dar niciodată nu sunt
“justificate” sau ilustrate atât de interesant, de
inteligent, ca în imaginea şi expresiile de mai sus.
Accesibilul este vulnerabil, inventariabilul este
coruptibil; sacrul şi infinitul, sacralitatea şi
impenetrabilitatea sau nenumărarea se asociază
firesc sau se definesc reciproc. Iată de ce grăuntele
de poveste pastorală oferit de Gheorghe Cristea
este nepreţuit.
În fapt, toate frânturile sale “literare” erau
sapienţiale.
Ultima frază pe care am notat-o atunci de la
bătrânul cioban a fost: Cel mai puternic şi mai
puternic de pe pământ e omul. Al doilea după
Dumnezeu e omul. Nu mai ştiu de ce, chiar atunci,
pe ultima fişă a convorbirii am scris “sfârşit”. Patos
sau teatral scriptic? Reacţie emotivă?
Interlocutorul meu vorbea calm şi încet, absolut
deloc cu emfază, fără niciun ton retoric sau
autoritar. Probabil că am scris aşa fiindcă am
înţeles că bătrânul îmi rezumase – de-a dreptul
helenistic – toată filosofia existenţei, că orice
altceva ar fi fost fleac, ar fi fost prisoselnic. De fapt,
fără să realizez atunci, am scris “sfârşit” ca şi cum
m-aş fi despărţit de încarnarea lui Dumnezeu sau a
Sfântului Petru drept cioban bun la suflet ori drept
cerşetor, ca şi cum m-aş fi despărţit de o scurtă
epifanie.
La 16 octombrie 1985 nu am conştientizat
faptul că întâlnirea cu ciobanul Gheorghe A.
Cristea fusese una de zile mari. Mult mai târziu,
după ce peregrinările mele prin Orient m-au târât
pe la poarta multor asceţi ori sfinţi de aşram, ca şi a
multor bătrâni sau înţelepţi stradali, adică atunci
când am aflat aproape la tot pasul sărăcii materiale
şi înălţimi spirituale foarte similare, doar atunci lam putut cataloga pe ciobanul ialomiţean între
figurile suprem admirabile. Cu alte cuvinte, numai
după înconjorul planetei am înţeles că – vorba
filozofului Zenon surprins în bucătărie – există zei
şi-n nenorocitul ăsta de Bărăgan.
Marin Marian

Vasile LARCO

Raluca MATEI

Daniela NĂSTASE

Liliacul
n-a mai înflorit
N-a dat în floare liliacul,
În faţa casei e pustiu,
N-a înflorit nici crinul, macul
Şi totul este plumburiu.
Ograda e de troscot plină,
De brusturi, spini înţepători,
Pierdut e drumul spre grădină
Cândva înmiresmat cu flori.
Fântâna-i veşnic părăsită,
Sunt bălării în jurul ei,
Învăluită în răchită
Şi-n glasuri vagi de brotăcei.
Pustiu ca după o prigoană
În urmă au lăsat hapsânii,
A mai rămas doar o icoană
La care se-nchinau bătrânii.

Colivia
Omul după ce se naşte
Trăieşte într-o colivie
Cu ostreţe dese,
Cu grijă alese,
Printre care pătrunde
Doar soarele şi surâsul mamei.
Apoi, pretenţiile îi cresc,
Ostreţele se răresc,
Poate face chiar de toate,
Îi cresc gradele de libertate,
Se mişcă în voie,
Cât e nevoie,
Până la piemont,
Până la orizont.
Târziu se întoarce plin de amintiri,
Se-ngrijeşte de colivia cu pereţii groşi,
Alături de strămoşi
O pune la locul sfânt,
Ferită de soare şi vânt
Şi-aşteaptă în tăcere
A nu ştiu câta Înviere.

Cris SEFCIUC

Precum m-aş întoarce acasă, o casă pe care o ştiu
frumos amenajată, sau, în orice caz, umplută cu
mobilier, şi nu aş mai găsi pe nimeni şi nimic.
Mirarea ţi-ar fi, evident, exacerbată, având
impresia că am fost prădată, că mi s-a comis cea mai
mare nedreptate. Îmi voi găsi resurse pentru a mă
convinge că nu sunt vinovată, deşi eu însămi am
uitat să încui uşa în urma mea, asa cum, odinioară,
găsind uşa deschisă, am intrat cu încălţămintea
murdară pe marmura albă din hol.
A avea un dor nemărginit: de aceea norii sunt
munţi sau un bătrân sprijinit în toiagul său de
drumeţie. Astfel este casa pe care o port în mine, ea
va fi, cu siguranţă, pe mărimea vieţii mele
frumoase, cum rana molidului (scorbură plină cu
aer) sau buzele unui înger.
Mă pomenesc împotmolită exact când doream
să îmi vizitez sufletul: imaginez cum pe pânza
marelui pictor joacă norii de pe cer; o sirenă ? bine,
cu cărbunele coada îi va fi conturată...
O poveste : poetul se înneacă, dar nu moare mai
mult decât Laocoon; o mână-ntinsă-a aşteptare şiun strigăt se-aude dintr-o aripă: de ce mă strigi?
Ai curajul să te-ntorci acasă, curajul de a nu găsi
nimic?
« Să ai curajul să te-ntorci acasă,
Cu inimile scuturilor sparte,
Cu-acea mândrie stranie, aleasă,
Pe care doar învinşii ştiu s-o poarte »
Simina Grigore

(urmare din pag. 1)

Făcând apel la solidaritatea tuturor forţelor
naţiunii, acesta spune că în viaţă sunt momente
solemne când orice resentimente trebuie să tacă, orice
pasiuni să facă loc doar sentimentelor patriotice. Azi,
9 mai 1877, este un asemenea moment pentru fiecare
român, pentru întregul popor. România a încheiat o
convenţie cu Rusia şi, drept represalii, Poarta a
început să bombardeze satele şi oraşele româneşti de
la Dunăre. În această situaţie, arată el, România
trebuie să se proclame independentă. Sala izbucneşte
în aplauze. Liberă de orice legătură cu Poarta,
continuă vorbitorul, România este un stat
independent. El cere ca guvernul să răspundă în mod
categoric dacă voturile Camerei din 29 aprilie au avut
urmarea firească. (Să precizăm că în acea zi, Adunarea
Deputaţilor adoptase o moţiune – 58 voturi pentru, 29
contra şi 5 abţineri – prin care se declara starea de
război cu Imperiul otoman).
În atmosfera provocată de înflăcăratele cuvinte ale
lui N. Fleva, urcă la tribună M. Kogălniceanu, care
declară că „a aplaudat limbagiul românesc, energic,
patriotic al d-lui Fleva“. Apoi, privind peste
mulţimea din sală, care urmăreşte cu sufletul la gură
cuvintele vorbitorului, continuă: „şi Camera şi
Senatul […] au recunoscut că suntem în stare de
război, au recunoscut că suntem dezlegaţi de
legăturile noastre cu Înalta Poartă [...]. Cu stare de
război, cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem
independenţi; suntem naţiune de sine stătătoare!“
Sala aplaudă frenetic. Din sute de piepturi se
strigă: Trăiască România independentă!
Dar să-l lăsăm pe ziaristul american Carrol Tevis
să povestească cele văzute: „S-a ridicat apoi dl.
Kogălniceanu, ministrul de Externe, să răspundă [...].
Discursul său a fost o sobră relatare de fapte,
justificând conduita guvernului, reenumerând
încălcările flagrante turceşti şi răbdarea românească.
A stăruit apoi asupra marii dorinţe a cabinetului
[român] de a păstra neutralitatea. A încheiat acceptând
fără rezerve rezoluţia d-lui Fleva.
Atunci s-a ridicat din nou dl. Rosetti şi a adus la
cunoştinţa Adunării că în împrejurări ca acestea ţara
trebuie să cunoască numele acelora care-i doresc
binele. Şi că voturile vor fi luate nominal şi nu prin
urnă, ca în cazurile obişnuite. Unul după altul,
deputaţii s-au îndreptat spre secretarul Camerei şi
răspunsul fiecăruia din ei a fost «pentru» («for»), până
la epuizarea listei“.
Urcat din nou la tribună, „pentru a arăta deplina
satisfacţie în privinţa celor spuse de dl. ministru de
Externe“, N. Fleva prezintă următoarea moţiune:
„Camera, mulţumită de explicările guvernului
asupra urmărilor ce a dat votului din 29 apărilie a.c.,
ia act că resbelul între România şi Turcia, că ruperea
legăturilor noastre cu Poarta şi independenţa
absolută a României au primit consacrarea lor
oficială“.
Lectura moţiunii este primită cu aplauze şi ovaţii,
fiind votată în unanimitate: o moţiune similară este
votată, de asemenea, de Senat.
Imediat ce hotărârile luate de Adunare devin
cunoscute, mulţimea din curtea Mitropoliei, într-un
entuziasm de nedescris, se revarsă spre centrul
Capitalei. „Drapelele sunt arborate, notează C.
Bacalbaşa, valurile mulţimii străbat oraşul, studenţii
manifestează cu cântece patriotice, se aude răsunând
Deşteaptă-te, române. Şi până târziu, în noapte,
poporul Capitalei, fericit, petrece.“
Spre seară, ediţia specială a ziarului Românul este
smulsă din mâinile vânzătorilor şi citită cu
înfrigurare: „Camera şi, peste câteva minute, Senatul
au statornicit în fine într-un mod limpede şi bărbătesc
noua situaţiune a României: nu mai avem a pipăi în
nedumerire şi necunoscut. Independenţa absolută a
României este oficial consacrată şi proclamată. Starea
noastră de război faţă cu Impriul otoman este
asemenea categoric şi oficial consacrată şi
proclamată. Ştim în fine pozitiv unde mergem, ce
facem şi în faţa dominaţiunii musulmane, devenită
odioasă tuturor puterilor din Europa, putem striga,
plini de încredere în viitor: Trăiască România absolut
independentă!“

Avanpremieră editorială

Până noaptea târziu, oraşul este scena unor
manifestări de neuitat. Bucuria este generală. „De la o
margine la alta a ţării, notează în memoriile sale T.C.
Văcărescu, toate inimile sunt cuprinse de un nespus
entuziasm. Autorităţile şi corpurile constituite,
oraşele, satele, cătunele, toţi într-un cuvânt, de la mic
până la mare, se rostesc gata de orice jertfă pentru a
susţine cu toate bunurile naţiunii, cu aurul şi sângele
ei, libertatea şi neatârnarea patriei“.
Ecourile bucuriei bucureştenilor se revarsă peste
tot cuprinsul ţării şi răzbat până la fraţii lor de peste
munţi. Gazeta Transilvaniei scrie că „independenţa
statului român [...] este astăzi unul din cele mai
principale obiecte [subiecte] ce se discută în toată
presa europeană“.
Comentând actul de curaj al României din 9 mai
1877, ziarul austriac Der Osten relevă însufleţirea cu
care românii de pretutindeni au primit vestea despre
evenimentele de la Bucureşti: „Legăturile care ţineau
de secole pe România legată de Turcia sunt sfâşiate.
România e liberă şi independentă. Milioane de
români din Transilvania, Banat şi Bucovina urmăresc
cu simţăminte frăţeşti această luptă glorioasă a
fraţilor lor[...] Lumea n-a văzut niciodată o luptă mai
dreaptă şi pentru o cauză atât de justă“.
După aproape patru luni, timp în care, sprijinită de
întreaga populaţie, asigurase apărarea frontierei
dunărene şi acoperirea strategică a deplasării trupelor
ruse spre teatrul de operaţii din Bulgaria, oştirea ţării
era pregătită să intre în luptă spre a consfinţi prin
propria-i jertfă independenţa mult visată. La 19 iulie,
marele duce Nicolae, comandantul suprem al trupelor
ruse de pe teatrul de operaţii din Balcani, a adresat
prinţului Carol cunoscuta telegramă prin care solicita
intervenţia grabnică a armatei române. O lună mai
târziu, pe podul de vase construit la SiliştioaraMăgura, oştirea română a trecut Dunărea în sunetul
„muzicilor şi al cântecelor însufleţite de simţiri
eroice“, cum scria T.C. Văcărescu. „În frunte cu
steagurile mândru desfăşurate în vânt, continuă
acelaşi autor, batalioanele, bateriile române porniră în
lungi şiruri pe podul întins peste luciul larg şi măreţ al
Dunării, în ale cărei unde razele soarelui răsfrângeau
mii de scântei pe oţelul săbiilor, al batalioanelor şi al
tunarilor. Impozant şi solemn moment! Un framăt, o
emoţiune nespusă cuprinsese pe toţi. Părea că deodată
înaintea tuturor a dobândit fiinţă simbolică imaginea
ţării; că România însăţi s-a întrupat aici tânără,
frumoasă, înviată de glorie şi neatârnare şi întrarmată
în platoşă, dânsa păşeşte acum înainte cu fiii ei peste
hotar spre a-şi apăra dreptul, a restatornici credinţa şi
onoarea numelui său“.
Ultimele trupe române au trecut podul la 20
august, într-un cadru solemn, dominat de un mare
entuziasm, în prezenţa miniştrilor şi a preşedinţilor
Corpurilor legiuitoare, sub privirile „unei mulţimi de
spectatori, viu mişcaţi, care alergaseră din toate părţile
spre a saluta încă o dată pe cei ce porneau a-şi face
datoria către patrie“. Înainte de a păşi pe pod, unităţile
române au fost trecute în revistă de comandantul
suprem al oştirii, prinţul Carol. După aceea, s-a adus la
cunoştinţa ofiţerilor că prinţul Carol a preluat
comanda tuturor forţelor româno-ruse de pe teatrul de
operaţii de la Plevna.
Finalul victorios al confruntărilor de pe acest teatru
de operaţii ni-l descrie un bucureştean, locotenentcolonelul Zaharia Petrescu (1841-1901), medic
militar, şeful Secţiei sanitare de la Cartierul General
Român. În ziua de 29 noiembrie 1877 i-a trimis
următoarea scrisoare soţiei sale, la Bucureşti:
„Plevna, 29 noiembrie 1877
Buna mea mică Pepita
În sfârşit, graţie lui Dumnezeu, am terminat cu
această teribilă, formidabilă şi de necucerit Plevnă;
ieri la orele prânzului a fost ocupată. Noi am avut 5-6
răniţi şi un mort. Turcii au avut mai mulţi. Am luat cel

puț in 40-50 de mii de prizonieri din trupa regulată, 40
până la 50 de tunuri şi poate că vom mai găsi încă 100
îngropate; puşti 100 de mii – şi milioane de cartuşe!!!
Şapte paşi [generali] au fost făcuţi prizonieri,
inclusiv faimosul Osman, invincibilul gazi al
sultanului.
Osman paşa are talia lui papa şi seamănă la figură
cu Statie Ț onacovici: brun, cu o mică barbă neagră. În
vârstă de cel mult 44 de ani. Un om foarte amabil,
foarte vesel. Am stat cu el de vorbă timp de 2 ore, prin
intermediul medicului său, care cunoaşte franceza,
căci Osman paşa nu cunoaşte decât turca. El purta
spadă de aur ornată cu diamante, pe care a primit-o din
partea sultanului acum patru luni. Este rănit foarte
uşor la piciorul stâng: un glonte i-a trecut prin pulpa
gambei şi a pătruns în calul lui, care a căzut mort sub
el. Nu suferă decât puţin din cauza rănii, care este
puţin primejdioasă. Am asistat la predarea lui marelui
duce Nicolae; erau de faţă prinţul nostru şi generalul
Todleben. Toţi trei i-au întins mâna şi l-au felicitat
pentru bravura lui, spunând că sunt mândri că au avut
de combătut împotriva unui asemenea inamic. El a
mulţumit şi a surâs. Venise într-o droţcă cu doi cai şi
însoţit numai de medicul lui. Toţi ofiţerii escortei
marelui duce Nicolae şi ai prinţului Carol au strigat:
Bravo! Bravo! Osman paşa!!
Împăratul va veni astăzi la prânz la Plevna, pentru a
vedea pe Osman paşa. Am stat de vorbă şi cu alţi doi
paşi: Sadik paşa şi Tevfik paşa, oameni déjà în vârstă.
Au mai fost prinşi sute de colonei, maiori şi alţi ofiţeri.
Osman paşa, el însuţi, mi-a spus că are 40 de mii de
soldaţi apţi de luptă, în afara celor neîncadraţi şi a
bolnavilor, care ajung până la 2 000, dar din care nu
avea la Plevna decât 800, toţi ceilalţi s-au luat după
armata care fugea. La fel şi locuitorii turci din Plevna,
toţi şi-au încărcat copiii, femeile şi bagajele lor în 2
000 de căruţe şi urmau trupele turceşti. Vai!, am văzut
câte 3-4 copii mici vârâţi în desagi, aşezaţi pe catâri şi
gemând şi plângând de foame. Ce stare de plâns, ce
nenorocire pentru aceste biete creature!! Le-am
întrebat de ce fug? Ei ne-au răspuns: de frică să nu ne
masacraţi ! Acelaşi lucru mi l-a spus Osman paşa, că
i-a fost imposibil să-i împiedice! Am văzut tot acest
trist spectacol, în altfel însă o panoramă foarte
frumoasă, o armată de 50 de mii de oameni şi de 2 000
de căruţe, etalate pe câmpia care se întinde dincolo de
Vit, râul ce trece alături de Plevna, spre Gorni Etropol
şi Dolni Dubnik. Pe acolo ei au vrut să facă o spărtură
şi să iasă pentru a se duce spre Rahova sau spre Sofia,
căci Osman a declarat că nu ştia nimic despre
cucerirea Rahovei şi a Ohraniei. Am avut această
privelişte a bătăliei în timpul celei mai crâncene lupte,
patru ore, dar am petrecut o jumătate de oră foarte
grea!!! Am stat timp de o jumătate de oră în mijlocul
unei grindini de gloanţe, care şuerau pe lângă urechile
mele de o manieră îngrozitoare…
Am uitat să-ţi spun cu cât entuziasm ne-a primit
populaţia din Plevna, foarte cald şi foarte ospitalier.
Marele Cartier General s-a şi instalat în case foarte
curate şi foarte bune. Este un oraş ca Rusciuk. Un oraş
à la turca. Este plasat ca Braşovul, într-o vale
înconjurată de munţi ca cei din Tuşnad. Este o poziţie
foarte accidentată. Imaginează-ţi valea de la intrarea
Braşovului, unde se găseşte gara de cale ferată: ei bine,
în această vale, o armată de 40-50 de mii de oameni şi
2 000 de căruţe etc. ; şi eu pe unul din munţi, privind ce
se petrece jos, ca într-o oglindă. Nu-i aşa că este un
spectacol foarte grandios, e o panoramă din cele mai
admirabile? Ei bine, pe aceşti munţi care înconjoară
Plevna erau cel puţin 15 redute turceşti. Din fericire,
toate erau evacuate de turci, cu excepţia a trei, care mai
erau încă apărate de 3 000 de turci cu armele în mână.
Cu aceste trei redute, până ce armata noastră le-a luat
cu asalt, am avut acea jumătate de oră grea, de
încercare. Ei, în faţa acestor redute era să-mi pierd
viaţa…
Te îmbrăţişez din toată inima mea şi îşi ofer tot ce
doreşti de la mine, al tău fidel şi mult devotat,
Petrescu“.
(Fragment din volumul Din vremea lor, amplă
evocare a istoriei românilor în veacul al XIX-lea, aşa
cum o povestesc trăitorii ei, lucrare în curs de pregătire
la Editura Oscar Print)

Naşa
Într-un sfârşit de
noiembrie al anului 2011
primesc un telefon din
Bucureşti de la naşa mea, Lili Iatan, care mă ruga
foarte s-o ajut să intre în posesia unor bani ce-i
avea de primit de la dl. Păun, director la Agromec
Urziceni, unde ea îşi arendase pământul primit
moştenire de la taică-su, popa Iatan.
Deşi nu-l cunoşteam bine pe acest Păun, totuşi
nu-mi pot refuza naşa şi, ca într-un caragialesc
„lanţ al slăbiciunilor”, îi promit că voi face tot ce
pot, bazându-mă la rândul meu pe finul şi vărul
meu Dan Gheorghe, despre care ştiam de la fratemiu că se află în bune raporturi cu Păun. Discuţia
începe:
- Bună Dane, te rog să mă rezolvi cu o
problemă, găseşte-l tu pe Păun şi roagă-l ca din
partea ta să-i trimită banii pe pământ naşei mele !
- Care naşă ?
- Cum care, Lili Iatan.
- Care Lili Iatan ?
- Cum care Lili Iatan, profesoara de latină,
cum să n-o ştii ?!
- Care profesoară de latină ?! În sfârşit, zise, să
văd ce pot face, căci tipul este cam „dus” şi nu te
poţi baza, mă înţelegi...
După un timp, graţie vărului meu, problema se
rezolvă şi naşa mă sună ca să-mi transmită
mulţumirile sale, mulţumiri pe care mă grăbesc la
rândul meu să le transmit vărului şi finului Dan.
Discuţia se repetă:
- Dane, prin mine naşa îţi mulţumeşte foarte
mult pentru ajutor.
- Care naşă ?
- Cum care, Lili Iatan, profesoara de latină, ce
tot întrebi, ce, nu ai făcut latina ?!
- N-o cunosc, oricum să fie sănătoasă !
Părându-mi destul de nostimă discuţia
cu
Dan, i-o relatez dimineaţa, la cafea, lui tanti
Lenuţa, mama sa, care, râzând, îmi spune că de
fapt lui Dan trebuia să-i zic că Lili Iatan îi este
verişoară, întrucât Gogu, tatăl său, este produsul
unei iubiri adultere între Mariţa, bunica sa, şi
popa Iatan bătrânul, bunicul lui Lili Iatan, iar tatăl
acesteia, popa Iatan cel tânăr, este de fapt frate cu
Gogu...
- Ai zău, zic, ia te uită şi cuscra Mariţa !...
- Ei ! Soacră-mea a făcut multe la viaţa ei !...
Se adevereşte vorba că mică mai este lumea şi
cu toţii ne înrudim, vorbă care-mi aduce aminte
de dl. Popescu, inspector şef la Banca Agricolă,
care, tânăr fiind, i-a spus într-o zi tatălui său:
- Tată, eu m-aş însura cu Maria lui Ispas după
vale !
- Nu se poate, că-i soru-ta !
Mai după un timp zise iar:
- Tată, m-aş însura cu Ioana lu vecinu Marin !
- Nu se poate, că-i soru-ta !

Vântul şi Păsărica
Vântul şi Păsărica sunt numele a doi cai,
armăsar şi iapă, care au slujit, cu credinţa pe care
numai un animal poate să o aibă, în curtea
bunicului şi tatălui meu, vreme de mai mulţi ani,
reuşind întotdeauna să-şi scoată stăpânii din cele
mai grele situaţii.
De fiecare dată când povestea despre ei, şi nu

de puţine ori, tata avea lacrimi în ochi, căci îi
iubise mult şi mai mult după ce nu i-a mai avut...!
Pe cei doi tata îi îngrijise de mânji, le dădea
iarna fân curat, îi ţesăla, primăvara îi lăsa liberi pe
mirişte iar vara îi spăla în Ialomiţa făcând ca părul
să le strălucească în soare mai tare ca abanosul.
Creşteau frumos căluţii şi erau tot mai de folos
în gospodărie, căci iarna cu ei se ajuta tata să care
prin nisipul ud sloiurile îngheţate din Ialomiţa
spre a le depozita apoi în „gheţăria” acoperită cu
stuf din mijlocul curţii bunicului. Vara, această
gheaţă era pentru bunicu o altă sursă de venit, căci
o vindea celorlalţi negustori la bucată, bunicul
fiind singurul care avea gheţărie, căci alimentarea
acesteia presupunea pricepere, putere şi nu în
ultimul rând cai buni.
Multe şi minunate au fost drumurile tatei cu
cei doi cai spre dealurile Buzăului, de unde se
întorcea cu căruţa încărcată cu vin, ţuică şi altele,
necesare negustoriei...
Vântul şi Păsărica se completau unul pe altul
într-un mod miraculos, trăgeau în ham la fel,
ţinându-şi capetele apropiate, mângâindu-se
parcă şi depunând acelaşi efort, stăpânul
netrebuind niciodată să impulsioneze mai mult pe
vreunul.
În noiembrie 1944, tata, atunci în vârstă de 18
ani dar obişnuit cu negoţul de la 12 ani, plecă
după vin la deal, în zona Buzăului, la „nea
Petruş”... Moş Petruş era o bună şi veche
cunoştinţă a bunicului şi tatălui meu, avea o
moară şi o fată fonfăită cu care vroia să-l
procopsească pe tata. Şi mai avea atâta vin acest
„moş Petruş”, şi era aşa de bun, că „dacă-l beai, de
apă nu te mai atingeai !”, aşa că tata, peste noapte,
îl vedea adesea pe moş Petruş bând vin dintr-o
ulcea ce o ţinea la capul patului...
Negoţul s-a făcut şi a doua zi tata se întorcea cu
căruţa încărcată...
La intrare în Urziceni, la marea intersecţie cu
Buzăul, Ploieştiul şi Bucureştiul, se pusese
barieră şi toate căruţele erau controlate de Garda
Financiară pentru a se preîntâmpina dosirea
mărfurilor şi neimpozitarea lor.
Şirul de căruţi era mare, tata şi-a dat seama şi a
întors căruţa cu gândul de a o lua pe câmp pe la
Ciocârlia, Gârbovi. Câmpul la acea dată nu era
practicabil, era desfundat, dar se baza pe... Vântu
şi Păsărica.
Ajuns în mare grabă la Ciocârlia, se îndreaptă
spre câmp, când un ţăran îl strigă să stea, să nu
intre, căci câmpul este plin de mine cu care
nemţii, la retragere, au împânzit locul..., dar
pentru tata nu era cale de întoarcere, pentru că
Garda nu trebuia să ştie de marfă chiar şi cu preţul
vieţii sale..., dar un preţ, şi încă foarte scump, tot a
plătit...
Îndreptându-se încet spre Gârbovi, nu s-a
întâmplat nimic, până la primul mare şanţ ce
brăzda câmpul de la un cap la altul şi pe care,
pentru a-l trece, şi-a luat avânt cu caii şi căruţa
mânându-i cu forţa în jos şi apoi în sus; a urmat
apoi un alt şanţ, mai adânc... Aici caii s-au oprit şi
s-au zdruncinat sforăind pe nări... Tata însă,
încrezător, i-a îndemnat strigând din răsputeri:
„Hai Vântu ! Hai Păsărica ! Săriţi !...” Şi cei doi
şi-au unit forţele într-un ultim efort lovindu-şi
capetele şi purtând căruţa până pe celălalt mal...,
de unde au scos-o icnind şi mai mult zbătându-se,
mâncând pământul cu genunchii îndoiţi... au
scos-o dar mai mult nu au mai putut, inima lor s-a

oprit, sângele le-a umplut gura şi urechile...
murind acolo... împreună... cu ochii tot la tata...
E greu de descris în cuvinte remuşcările tatălui
meu, nici cum a ajuns cu marfa într-un sfârşit
acasă şi nici plânsul bunicului când a aflat... căci
prost negoţ făcuse tata, salvând puţin, el pierdu-se
foarte mult, enorm...
A fost ultimul drum la „moş Petruş”... şi cai ca
Vântul şi Păsărica n-a mai avut niciodată.

„Puterea ursului”
Unguentul „puterea ursului” am reuşit să-l
procur în august 2009, pe când Sandu se afla la
Spitalul Filaret pentru pleurezie iar eu dormeam
cu „Nana” – tanti Lenuţa.
Într-una din seri îmi fac o baie şi îmi vine ideea
de a scăpa nu numai de durerile de mijloc ci şi de
cele de genunchi, de tălpi... şi în sfărşit de toate, să
nu mă mai doară nimic, hotărând să-mi aplic
crema mai sus amintită pe toată suprafaţa
corpului.
Zis şi făcut, încep o frecţionare riguroasă a
corpului urcând cu aplicarea chiar spre urechi... În
următoarele secunde nu numai că pielea mi s-a
înroşit ca la un rac fiert, dar mă simţeam efectiv ca
şi acesta... fiartă... nu mai puteam... am început să
ţip:
- Aoleu !...mor !... Nano, ce mă fac, ard ca o
flacără !... Zicând aceasta, deschid uşa casei spre
grădină continuând să ţip că ard ca o flacără...
Nana sare de la locul ei şi-mi atrage atenţia că
s-ar putea să mă vadă Dan şi Marian.
- Ce mă interesează, zic, sunt în casa mea şi
nu mai pooot !... ard ca o flacără!...
Când, în întunericul nopţii – era trecut de ora 22 -,
se aude o voce de bărbat:
-Las' că vă răcoriţi acuma.
Pauză, stupoare... Îşi face apariţia după colţ
Vasile lăptaru, care mulsese târziu vacile... M-am
retras speriată şi uimită nemaireuşind să-i zic nici
pe nume şi bânguind doar:
- O ! domnu lăptar... mi-am dat cu o alifie
care mă ustură.
Zâmbind neîncrezător, „domnu lăptar” zise
împăciuitor ca omul care a văzut multe la viaţa
lui:
-Se mai întâmplă...
Unguentul şi-a slăbit intensitatea dar nu şi
durerea mea de mijloc, cu ea am rămas şi am mai
rămas şi cu o întrebare cel puţin retorică: cam ce
impresie şi-o fi făcut acest om de mine când,
aproape goală, ţipam la zece noaptea, în faţa uşii
deschise, că ard ca o flacără ?...
Mai deunăzi, frate-miu Costel vorbea cu vărmiu Marian de acţiunea benefică a cremei
„puterea ursului”.
- O ! nu, nu „puterea ursului” !... zisei eu,
păţita.

Ploaia este o binecuvântare. Titi conduce
crispat, cu mâinile strânse pe volan şi ochii
bulbucaţi, mai să-i iasă din orbite. Ştergătoarele
nu mai prididesc cu ştersul. Plouă torenţial, cu
şiroaie, cu tunete şi cu fulgere, cu tot ce trebuie. E
trecut de zece noaptea şi mai au de condus cel
puţin o oră până la Bucureşti. Prilej bun pentru
Nela să comenteze:
-Ţi-am zis să ocolim nenorocirea asta de oraş.
Uită-te şi tu, nici măcar o lumină pe stradă, parcă
mergem prin cimitir.
-Da' mai lasă-mă că m-ai zăpăcit. Nu vezi că
conduc?-zice Titi cu ţandăra sărită.
Nela se întoarce către bancheta din spate.
-Ramona mamă, să stai învelită. Şi să nu
desfaci centura că taică-tu acu' ne bagă în şanţ.
Un fulger strălucitor luminează strada exact
atât cât e necesar ca Titi să vadă gura de canal,
rotundă, neagră, fără capac. Cu un trosnet
înfricoşător roata din stânga faţă se prăbuşeşte în
canal aruncând pasagerii care în parbriz care în
tavan. Numai Ramona rămâne bine mersi,
învelită şi încenturată.
Cum spuneam, ploaia este o binecuvântare.
Vizibilitea redusă, asfaltul alunecos şi caracterul
fricos al lui Titi au rezultat într-o viteză moderată,
reducând pagubele materiale şi sentimentul de
vinovăţie al şoferului. Ploaia însă nu reprezintă o
circumstanţă atenuantă pentru Nela:
-Ţi-am zis să stăm la ai mei până dimineaţa da'
tu nu că trebuie să vezi meciul la Costin. Fir-ar al
dracului de meci că era să mă omori şi pe mine şi
pe copilul ăsta! Ramona mamă, eşti bine?
-Mie mi-a plăcut. A fost ”cool”.
Nela e tot furioasă
-Cum o să fie ”cul” dacă am făcut accident? Şi
tu ce te uiţi la mine? Ieşi afară să vezi în ce groapă
ne-ai băgat!
Titi e încă năucit de şuvoiul de evenimente şi
reproşuri. Într-un târziu deschie portiera, apoi o
închide la loc.
-Plouă. Îl sun pe Costin.
-Sigur că da, să vină Costin să ne salveze,
parcă Costin e Dumnezeu pe pământ.
Titi se frământă, dă să iasă, apoi scoate
celularul.
Nela evaluează situaţia cu ochii pe geam. O
stradă de provincie cu case de cărămidă,
acoperişuri de tablă, pomi şi tufişuri de liliac.
Printre zăbrelele ploii Nela inspectează gardurile:
unele din lemn altele din cărămidă cimentuită cu
ornamente de fier forjat, semn de bunăstare. La
una din porţi e o băncuţă de lemn. Mai rar vezi aşa
ceva. Pe vremuri ieşeau femeile la stradă să vadă
cine şi-a mai luat maşină, tineri ţinându-se de
mână, bătrâni ţinându-se de braţ.
-Mami, ia uite ce căruţă cu cal!
Titi şi Nela întorc rapid capul încercând să
localizeze căruţa care îi depăşeşte liniştit, ”la pas”
cum ar zice amărâtul de cal. Trop, trop, copitele
lovesc asfaltul ud şi, ca într-un meci de tenis
transmis cu încetinitorul, pasagerii urmăresc
traseul căruţei până când aceasta se opreşte
frumuşel cam la cinci metri în faţa lor. Apoi
nimic.
-Ăştia sînt ţigani –şopteşte Nela strângându-l
de braţ pe Titi.
Căruţa stă în ploaie cu fundul la ei, conturul ei
se ghiceşte în semi-întuneric.
-Poate că sunt ţigani. Treaba lor –încearcă Titi.
Ramona şi-a scos centura şi a aruncat pătura
într-un colţ. Acum trece printre scaunele din faţă
şi se aşează pe genunchii Nelei. Un fulger
luminează feeric strada, urmat de un tunet
apropiat.
-Mami, ai văzut ce căruţă frumoasă? Cu roşu şi

cu verde! şi cu galben!
Nela strînge fata în braţe.
-L-ai sunat pe Costin? Când vine?
-L-am sunat. E pe drum.
Încă un fulger, ceva mai în dreapta, apoi un
tunet îndepărtat.
-Hai că-l mai sun o dată.
Ploaia se domoleşte. În spatele căruţei se
ghiceşte o mişcare, cineva îşi face loc, în sfârşit
apare o mutrişoară neagră, luminoasă. Zâmbeşte
larg dezgolind dinţii albi, lungi, apoi le face cu
mâna. Ramona răspunde făcând şi ea cu mâna,
apoi cu ambele mâini. Nela o opreşte răstit.
-Astâmpără-te! Vrei să vină ţiganii peste noi?!
-Da' ce-am făcut?
Telefonul vibrează pe bord, Titi aproape îl
scapă pe jos, în sfârşit răspunde.
-Alo? Costin?... Nu prea te-aud, vorbeşte mai
tare... N-am înţeles...Mai sună o dată... Alo?
...Costin, m-auzi?...Uite că s-a-ntrerupt.
Bătăile în geam îl iau prin surprindere pe Titi,
mai să scape din nou telefonul. E un ţigan bătrân
cu mustăţi mari, întoarse, alb-gălbui, gălbui de la
fumat. Îşi apropie faţa de geam şi inspectează
interiorul maşinii. Apoi îi face semn lui Titi sa
coboare geamul.
Titi şi Nela se uită unul la altul. Într-un târziu
Titi coboară geamul o palmă, nu mai mult.
Bătrânul aruncă o privire către Nela, apoi către
Titi.
-Hai că te scoatem noi.
Nela îşi strânge fata în braţe în vreme ce Titi îşi
priveşte celularul. Norii s-au mai risipit şi căruţa
s-a colorat în lumina lunii. Strada e pustie, e trecut
de miezul nopţii. Titi s-a hotarât:
-Daţi-vă jos că ne scot oamenii ăştia.
Lângă bătrân a apărul un ţigan tânăr, bine
făcut, tuns scurt. Stă cu mâinile în buzunare şi se
uită la roata intrată în gura de canal. Nela şi
Ramona au ieşit din maşină şi s-au retras lângă
gard, în dreptul băncuţei de lemn. S-ar aşeza dar
bancuţa e udă.
Bătrânul se lasă pe vine şi bagă mâna adânc în
canal să simtă poziţia roţii, să vadă dacă e ruptă
sau ceva.
-Sile, adă ranga aia mare.
Sile aşteaptă un pic, de efect, apoi se îndreaptă
către căruţă cu mânile în buzunare, fără grabă, că
doar au toată noaptea înainte. Cotrobăie pe sub
coviltir. La un momnet dat îl dă jos pe ţiganul cel
mic, să aibe loc să caute mai bine. Băiatul o
zbugheşte către maşină bucuros că poate
participa la eveniment. Nu înţelege el prea bine ce
se întâmplă dar e o schimbare faţă de statul în
căruţă şi boscorodeala ţigăncii.
Sile a adus ranga şi vorbeşte cu bătrânul pe
ţigăneşte. Titi e şi el implicat, mai mult decorativ,
e, cum s-ar zice, pe fază. După un timp bătrânul se
întoarce spre Titi îi dă instructiuni:
-Uite, io bag ranga şi mă las pă ea. Pui cricu' şi
când e roata la nivel Sile împinge maşina.
Titi pare mulţumit. E un plan bun, numai să fie
roata bună, să plece odată din pustietatea asta.
Dinspre căruţă se aude o voce de femeie:
-Leonard, a'orde!
Lui Leonard nici că-i pasă, el aranjează pietre
cu Ramona sub atenta supraveghere a Nelei.
Banca tot nu s-a uscat aşa că Nela stă în picioare
lângă gard, atentă să aibe tot timpul o cale de
ieşire. Şi-a făcut un plan: în caz de ceva ia fata în
braţe şi aleargă spre cea mai apropiată casă.
ţiganii ăştia par cumsecade dar nu ştii niciodată.
Sunt oameni ciudaţi, ţiganii. Uite ce dinţi poate să

aibă copilul ăla, albi ca laptele, lungi, puternici.
”Şi pun pariu că nu s-a spălat niciodată cu periuţa.
Poate îşi freacă dinţii cu degetul, cu sare” cum a
văzut Nela într-un film.
Titi a adus un pietroi pe care să sprijine ranga
dar bătrînul nu e mulţumit fiindcă ranga alunecă
aşa că îl trimite pe Sile înapoi la caruţă. Sile se
întoarce cu o bucată de lemn de cale ferată, nu
prea mare, numai bună de sprijinit ranga. Merge
perfect bucata de lemn, parcă a fost făcută anume.
Sile trece în faţa maşinii şi se pregăteşte de
împins. Bătrănul schimbă un pic unghiul dintre
rangă şi ax. Acum e bine. Apoi se lasă cu toată
greutea pe capătul răngii şi ridică botul maşinii
suficient ca Titi să poată strecura cricul. De aici
încolo e simplu. Titi lasă frâna de mână, Sile
împinge, cricul cade şi maşina are din nou toate
roţile pe asfalt. Mai mult decât atât, roata din faţă
pare în stare bună. Până şi frânele sunt în regulă,
mare noroc că nu au avut viteză. Cum ziceam,
ploaia asta e o binecuvîntare.
Nela ar vrea să plece cât mai repede însă Titi se
lungeşte la vorbă.
-Ia aicea cum îşi spun eu, să iei ceva la copii. Îi
mulţumim de ajutor că fără matale aici stăteam
toată noaptea.
Bătrînul acceptă banii cu o foarte uşoară
împotrivire, mai mult de fentă, cum se zice. Titi
numără bancnotele cu grijă, alegând pe cele mai
uzate sau pătate de cerneală. Nela a venit şi ea
lângă maşină cu Ramona de mână. E bucuroasă că
totul s-a terminat cu bine şi pot pleca liniştiţi
acasă. Ce zi şi asta, cine s-ar fi gândit că o să îi
scoată din necaz nişte ţigani. Sile zice ”Pardon” şi
îţi face loc să adune ranga, lemnul şi ce-a mai adus
el pe acolo. Titi si Nela dau mâna cu bătrânul şi îi
mulţumesc din nou. Apoi se urcă în maşină şi
pornesc la drum uşurel, nu cumva să fie roata
slăbită sau ceva.
-Ramona, culcă-te mamă că e târziu. Vai, e
aprope două noaptea.
Şoseaua spre Bucureşti a fost reparată de
curând şi se aşterne netedă în faţa lor. Mai e puţin
şi ajung acasă, în Colentina. Ce zi şi asta. Nela e
cumva întristată de prejudecăţile moştenite de la
părinţi şi împrumutate de la prieteni. E atât de uşor
să judeci greşit oamenii după vârstă sau culoare.
Copilul ăla de ţigan era chiar frumuşel.
-Auzi Titi, ce zici de oamenii ăia?
Titi e concentrat la drum, nu-şi ia ochii de la
şosea.
-Ce să zic, am avut mare noroc cu ei. Noi doi
nu scoteam maşina din şanţ niciodată. Şi cu
speranţa la Costin...Da' e cum se zice, “bine faci
bine găseşti”. Mai ştii când ai dat lucrurile alea la
ţigani? Luna trecută parcă...
-Nu, aia a fost de Crăciun. Luna trecută le-am
dat la gunoi că erau mucegăite.
Ramona se foieşte pe bancheta din spate. Se
dezveleşte, apoi se înveleşte la loc. Se dezveleşte
iar.
-Mami fac pipi!
Nela se întoarce pe jumătate şi îi aranjează
pătura.
-Mai ţine-te şi tu că aprope am ajuns. Uite, am
intrat în Bucureşti.
-Da' fac pipi!!
-Opreşte dragă la staţie că face fata pe ea.
Titi parchează cu grijă în faţa staţiei de
benzină. Nela coboară şi deschide portiera
Ramonei, o ia de mână şi dă să plece. Titi iese
agitat din maşină şi o opreşte. E alb la faţă, tot
sângle i s-a scurs în picioare. Abia poate vorbi.
-Auzi Nela, portofelu' meu e la tine?
Marius Stan

În

Apel

Vină

În alaiul nunţii tale-s figurantul cenuşiu.
Am sperat să fie altfel până m-am făcut târziu.

Se întrunesc poeţii urbei şi unu-i lipsă la apel
Şi se vorbeşte doar de bine întâia oară despre el.

Moartea leului albastru s-a-ntâmplat în trista seară
Când s-a scorojit cerneala în bătrâna călimară.

Caii albi de la rădvanul nupţial am vrut să-i mân,
Însă visul vieţii mele peste moarte-o să-l amân.

La Radio bătrânul crainic anunţă primele ninsori.
Crâşmarul dă un rând pe gratis. Se face chetă pentru flori.

Brusc, peniţa de iridiu s-a trezit fără de rost:
Scris mi-a fost în cartea sorţii să mă sting şi eu anost.

La altar dorisem trena de mireasă să şi-o ţin
Dacă n-ar fi fost să vină dislocarea din destin.

În crâşmă intră şi-o femeie. E-amanta celui care nu-i.
Ar vrea să vândă manuscrise postume, însă n-are cui.

La culcare în oglindă s-a retras tiptil lumina
Şi la masă, faţă-n faţă, am rămas numai cu vina.

Clopotul bătea arare şi eram de înger dus
Pe deasupra nunţii-n care mire niciodată nu-s!

Un biet alumn, dorind să-ţi facă din gloria locală parte,
O să-i le fure şi-o să scoată, când vor pleca şi ei, o carte!

Auzeam foşnind zăpada în cireşii beţi de floare
Şi-am aflat, într-o clipită, cât de repede se moare!

Cu

Dacă

În existenţa precum lanul fără trifoi cu patru foi,
Te-ai aliat cu mine numai din duşmănie pentru noi.

Ar mai dura şi azi tangoul cu tătăroaica Nevgivan
De nu ne-ar fi lovit cu sete potcoava timpului avan.

Cu maximă intensitate sunt locuit de morţii mei
Că-n loc să fiu trăit de mine cu jind mă las murit de ei.

Balcanic se dorise balul ţi-a fost părelnicie doar
Şi-n noaptea fără miez blestemul dădea câmpiile cu var.

Am înţeles dintotdeauna că rolul mie hărăzit
E-al fulgerului ce-n furtună de zei se ştie hăituit.

Trupu-i de cobră somnabulă s-a unduit şi n-a mai fost
Decât regretul incurabil că n-am mai reintrat în rost.

Înţelepciunea dobândită-i că-s prea nimic să mai şi mor,
Aşa că-mi număr anii tineri şi vegetez la umbra lor!

Dacă-ar fi spart cocoşii vraja măcar c-o oră mai târziu,
N-ai fi redevenit nălucă, n-aş fi rămas în moarte viu!

Tot

Semn
O enormă supărare se revarsă din oglindă:
Fratele de cruce mâna nu mai vrea să mi-o întindă.
Întunericul mi-absoarbe raza stângă de lumină:
Asfinţesc cireşii-n floare şi mă simt bătut de vină.
Căprioara-şi pierde urma pe potecile din vis:
Văzul mi se zvârcoleşte în avidul ochi închis.
Semn că Dumnezeu m-adună în materia primară,
Simt în geana bucuriei lacrima-i triunghiulară!
Ion Roşioru

Gheorghe DOBRE

Bătrânul lup totemic urlă urlă cu jind în eul meu, ascuns:
Pe buze încă-o întrebare se stinge stearpă de răspuns.
Păduri ce s-au grăbit să fie îşi dorm nesomnul sub pustiu:
Tot ce-i devreme pentru unul e pentru celălalt târziu.
Chiar şi esenţa renunţării de-acum a fost pe vremuri sârg:
Nimic mai cinic decât moartea ce vinde miei pascali în târg.
Tot ce-i acum rotund posibil a fost la început pătrat:
Întâi ne mâzgălim destinul, apoi îl trecem pe curat!

Printre
Printre atâtea şi atâtea neţărmurite tragedii
E şi aceea nerostită că nu mai înnoptăm în fii.
Ce raţiune-a stat la baza ivirii unui colţ de sat
În cimitiru-n care viii să-şi plângă morţii au uitat?
Ce amintire-şi cere dreptul să nu mai plece de la noi
De când în visul androginic se cuibăreşte cifra 2?
De ce cu fiecare toamnă mă reîntorc pe Galaad
Să murmur nenuntite seve în locul frunzelor ce cad?

Decât
Nădăjduind, în crugul verii, să ne întoarcem la izvoare,
Ne-am aţâţat iisusic setea în şipotul foşnind a sare.
Sperând să descifrăm edenul în aerul pădurii pur,
Ne-am pomenit că flăcări roşii dansau ca viperele-n jur.
Trăgând speranţă să învingem nămeţii stepei spre conac,
Am devenit statui de gheaţă cu caii noştri de olac.
Râvnind în Săptămâna Mare zburdălniciile de miei,
Nu ne-am ales decât cu frigul cuţitului pătruns în ei!

Nici
Nu-i zare dincolo de care să nu se piardă-odată Ea,
De nu-i cumva o stratagemă să intre-n poezia mea.
Nu-i nici fântână-n care dacă odată s-a privit cu jind
Aceasta să nu vrea să-i vină la geam cu tainicul colind.
Nu-i nici zefir să nu-ţi dorească o zăbovire-n părul ei,
Îndeosebi când se revarsă mireasmă proaspătă de tei.
Nici aer dislocat de Dânsa să nu se creadă palimpsest
Al unei pagini unde rune sunt orice pas şi orice gest!

· Suntem limitaţi şi asta, culmea, ne salvează.
Pentru că limita ne asigură forma. Avem o formă
pentru că avem limită, suntem mărginiţi. Adică
atomii noştri nu se prăbuşesc în gol, la infinit
decât dacă sunt prizonierii unor forme.
· Câte fiinţe se scoală supărate dimineaţa şi
trăiesc aşa toată ziua? Multe. Ele sunt supărate pe
faptul că Dumnezeu le-a mai dat o zi de trăit!
Extraordinar! Doar cei care se bucură când se
trezesc şi trăiesc aşa toată ziua fac parte cu
adevărat din univers. Ceilalţi trăiesc degeaba. Sau
au şi ei rolul lor, acela de a ne arăta cum trebuie să
trăim cu adevărat. Să nu te trezeşti niciodată
dimineaţa supărat pentru că e un semn clar că nu
mai aparţii lumii acesteia!
· Sistemul înseamnă ordine în ordine, ordine
în haos? Sau o felie de haos, haos în haos, perceput
ca ordine doar pentru că, mic fiind, îl putem
înţelege?
· Evoluăm într-o lume care-şi pierde puţin
cîte puţin înţelesul.
· Politicieni amatori, clasa noastră politică e
plină de ei, care s-au perfecţionat în a imita
politica pe care ei o cred adevărată. Şi care chiar se
cred politicieni sadea şi ţin morţiş să ne conducă în
continuare. Găseşti epigoni în toate domeniile.
· Un parazit care-şi imită atât de bine gazda
încât chiar se crede gazdă şi încearcă să o sufoce.
Fără să-i pese că, dacă o omoară, va muri şi el.
· Dacă abordezi, la nivelul lor, subiecte mici,
inconsistente, îţi ies texte mici, chiar dacă se
întind pe zeci de pagini, oricât ai vrea să le salvezi.
Şi te micşorezi şi tu.
·Omul bolnav, mai ales cel cu probleme ce ţin
de psihiatrie, se crede mai sănătos decât oamenii
sănătoşi şi-i tratează pe aceştia ca pe nişte oameni
bolnavi. Am exemple în jurul meu, n-aş mai avea.
· Imaginaţia scenaristului de desene animate
clasice. E singurul loc în care totul este posibil,
imaginaţia, dacă ai, poate face ce vrea, dar fără să
facă rău. Mi-e dragă, face parte din mine. Se vede.
· Cred că Bahtin are dreptate în opoziţia pe
care o făcea formaliştilor. Avansului obţinut de ei
în studierea operei de artă, scuturând-o de
cercetări care nu o explică în nici un fel, îi lipseşte

ceva esenţial: cercetătorul eşuează în „estetică
materială” uitând că o capodoperă e ceea ce este
pentru ce şi cum transmite „tensiunea moralvolitivă” impregnată în text. Ratează specificul
neavând organ să-l recepteze sau neinteresându-i
acesta. Sunt nişte întrebări pe care le-a readus în
mintea mea recitirea volumului „Probleme de
literatură şi estetică” al lui M. BAHTIN, apărut la
Editura UNIVERS, în 1982. (Traducerea lui
Nicolae Iliescu îmi confirmă încă o dată că
optzeciştii, acum treizeci de ani, erau nişte
teoreticieni redutabili, mult peste criticii de linie
de atunci. Cu cei de astăzi n-au nici o legătură,
câştigurile obţinute atunci făcându-se praf încetîncet. Pentru că dacă încerci să gândeşti şi să
comunici în limbaj specializat începe să te doară
capul. Dar asta e altă discuţie, care ar trebui
făcută.) „Formă a conţinutului” şi „conţinut al
formei”, Bahtin spune că opera e un întreg pe care
nu-l poţi înţelege dacă îl desfaci pe bucăţele,
pentru că îl omori, oricât de fin ar fi bisturiul tău.
· Hai să fim de acord că literatura lucrează cu
materiale care nu-i aparţin şi are cuvântul ca suport
de bază, cuvântul fiind al lingvisticii, pixul – al
industriei pixurilor, tehnica de aşezare a cuvintelor
aparţinând stilisticii, firul epic ţinând de istorie,
împănat cu starea civilă, cu psihologie, etc. Atunci
unde este frumosul specific şi de unde vine? Opera
fiind, fizic, o aglomerare de cuvinte materiale, nu
poate conţine frumosul. Acesta este exterior operei
de artă, el lovindu-se şi reflectându-se în ea, după
care e perceput de ochiul minţii şi inimii noastre.
Frumosul există autonom, e o dimensiune a lui
Dumnezeu, noi neputându-l percepe decât
reflectat în ceva, într-o statuie, într-o simfonie,
într-o floare, într-o femeie, într-o poezie, într-un
răsărit de soare. Capodopera e în stare să prindă din
nevăzut şi să retrimită spre tine acea dimensiune a
lui Dumnezeu, totul depinde de autor, arhitect şi
constructor în acelaşi timp. Diferenţa dintre un text
banal, chiar construit perfect, după toate regulile şi
o capodoperă e că aceasta din urmă străluceşte. Şincercăm să aflăm de ce şi habar nu avem. Textul
banal e banal şi pentru că putem să-l explicăm în
toate amănuntele şi pe toate feţele, câte o fi având.
Făcând aceasta, suntem fericiţi, dar la fel de săraci.
Poate şi mai săraci, pentru că am consumat timp pe
care nu ni-l mai dă nimeni înapoi.

Minciună
timpul hilar
epuizează anii din florile de cireş
aripile fluturilor
emană dezamăgiri
m-ai minţit, poezie,
m-ai minţit că ne vom iubi etern
viaţa nu e decât o piersică coaptă
căzută pe jos
***
aruncă-mi parfumul
e cea mai tristă amintire
cu memorie
durerea devine un unghi tot mai obtuz
ca o febră emoţională
întâlnită la teatru
atunci când actorii se iubesc
mai profund în oasele tale
mi-aş dori să fie iubirea
o alchimie
nicicînd irealizabilă
a fi îndrăgostit e cel mai mare reproş
pe care mi l-am refuzat întotdeauna

Joc
Hai să ne jucăm.
Te voi îmvîţa un joc frumos
în care viaţa e imprevizibilă, labirintică şi
sinuoasă.
Hai să alergăm pe tabla de şah
Fă tu prima mişcare,
atacă-mă, iubeşte-mă.
Eu te voi răni, apoi te voi face fericit.
Hai să te învăţ un joc.
Ne numărăm unii pe alţii
în cubul ăsta neregulat
cu cifre pe el, cu mişcări inteligente,
cu picioare şi mâini, cu circumvoluţiuni.
Hai să ne jucăm,
hai, acumulează încă un punct, încă o victorie,
încă o respiraţie, încă o inimă.
Acum, explică-mi toate regulile,
toate articulaţiile.
Nu ai dreptul să pierzi!
Fiindcă aici e ultima respiraţie,
ultima silabă, ultimul exerciţiu
cu obloanele spre ultima destinaţie.

Haiku
cuibul maritimeinimă de pescăruş
strânge zenitul
***
înfige-mi cuţitul în cap
în cea mai dureroasă amintire
şi lasă-l acolo să ruginească
să-mi încâlcesc mâinile
să nu îl ajung
să disper
noaptea, când licuricii
vor ieşi la plimbare
vor etala lumini diforme
pe creştetul meu
lama cuţitului e mai strălucitoare
amintirile sunt mai fluorescente

Semne
Felinarele îmi făceau semne disperate,
n-am observat.
Paul mi-a spus că mă iubeşte
într-o noapte rece şi umedă.
Eram la etajul şase
ca doi nebuni euforici.
Şopteam iubiri,
Fixam explozii sentimentale în pulberi nocturne.
Cred că lupii iubesc mai credibil decât oamenii.
Ei nu au nevoie de cuvinte,
de sinceritate, înălţimi şi alte chestii umane.

Dezlănţuiri
din noi se deschid uşi
prin crăpăturile lor latră cerbii
iubiri himere evadează
împăienjenesc lumea ca iederile ortăvitoare
apoi sub cerul iluzionist
dansezaă octagonal
sufletele noastre sunt o piramidă de sticlă
reflectă dezlănţuirile
Maria Fărîmă,
clasa a X-a,
oraş Nisporeni,
R. Moldova

Felinarele gesticulau teatral
Lupii nu urlau
Şi niciun semn de disperare
în sărutul lunii.

nud cu moartea
fă câţiva paşi în faţă, nu te opri
haide, încă,
stau în spatele tău
îmi place să te privesc
nu, dar nu te întoarce,
mergi înainte şi taci
eşti a mea, ann
aseară te-am văzut în stradă
era lună plină
şi te-am văzut, ann,
dar nu mi-ai răspuns
când te-am strigat
ce mai faci?

noi nu ştiam că se moare
când ai murit nu ştiam ce ţi se întâmplă
eram primii oameni
şi nu ştiam că se moare
te-am lăsat să dormi câteva ore,
dar nu te-ai trezit nici în dimineaţa următoare
trei nopţi la rând am stat în braţele tale,
dar n-ai vrut să mă strângi
erai rece, te-am învelit, dar tot rece erai
faţa ta, mâinile, picioarele tale şi pieptul
se făceau albe
într-o zi ne-a plouat
te-am cărat la dos
şi-am adus flori să te faci bine,
dar nu te-ai făcut
erai ud

pretext de criminală
oamenii care mi-au crescut din coloana vertebrală
n-au guri şi nici măcar feţe,
oamenii ăştia au doar picioare şi mîini
gurile lor vorbesc prin gura mea,
ochii lor şi-au făcut loc în ochii mei,
iar gîndurile
mi-au prostituat tot dinăuntrul
în fiecare seară,
ei mă ademenesc, mă aruncă pe canapea
şi cred că ştii ce urmează
au învăţat chiar să-mi îndrepte paşii
acolo unde vreau dînşii
da, ei au mai multe picioare ca mine
ei au mai multe mîini decît mine
cînd mă dezbracă, totul se petrece prea repede
cînd mă sărută, mă spintecă
dacă îţi spun că te iubesc,
să nu mă crezi,
dacă te ucid,
să ştii că n-am fost eu

Verdict
Din scâncetul zilei împletesc un pulover.
Părinţii mei stau ghemuiţi în pat
şi-mi ţin lecţii despre cum să fii
când inimile s-au terminat.
Ei nu ştiu nimic.
Sunete oarbe îşi izbesc capetele în salon.
Moartea e o ţară perfectă.
Azi o să-mi iau bilet,
stelele şi florile au putrezit.
Mi-e somn,
noapte bună.

am înjurat tot ce urca la tine pe frunte
- de la primii stropi pînă la ultima furnică deodată n-am mai putut să te văd
şi-am plecat
noi nu ştiam că se moare

Voi fi atunci poemul perfect
E ultimul poem pe care îl scriu.
După-amiază Sasha a promis că vine la mine.
Poate o fi crezut că e un rendez-vous.
Sunt sigură că o să vină. Ieri în pauza de masă
a venit de pe şantier pînă aici
doar ca să mă poată vedea din nou.
Sunt plină de mine şi plîng de parcă
toţi morţii ar fi ai mei.
Sasha e rus şi stă aici de trei luni.
Accentul meu imperfect
îmi întăreşte sexualitatea. Aşa-mi zice el.
După-amiază îl voi chema pe acoperiş
să fim mai aproape de cer.
Îl voi seduce şi-o să-i zic că ne jucăm
de-a iubirea ca nişte poeţi primitivi
care nu scriau, ci erau propria lor poezie.
Cu degetele înăsprite la construcţii
Sasha îmi va îmbălsăma corpul viu şi-apoi
cu lut proaspăt mă va aşeza cuminte
într-o pagină.
Diana FRUMOSU
(Republica Moldova)

De ce vine Socrate lângă Iov?
...Mă gândeam la Iov, şi m-am întrebat dacă între
personajele istorice sau literare de care am cunoştinţă este
vreunul care să-i semene prin vârstă şi experienţă. Singurul
care mi-a apărut în minte a fost Socrate: la 70 de ani, în
plină glorie, este judecat şi condamnat, pe nedrept, la
moarte, de tribunalul din Atena. Era anul 399 î.Hr.. Spre
deosebire de Iov, însă, el chiar moare, bând cucută.
Mă interesa modul în care şi Socrate a trăit şi a gândit
experienţa limită pe marginea morţii iminente. Dacă l-ar
vedea pe Iov, ce i-ar spune Socrate ? Dacă l-ar vedea pe
Socrate, ce i-ar spune Iov ? Şi eu să le stau în preajmă şi să
mă minunez de o asemenea întâmplare fericită: să mă uit
prin ochii fiecăruia la celălalt şi să le aud gândurile din
cuvinte.
De marele grec din Atena m-am apropiat cu prudenţă,
pas cu pas, prin mulţimea de texte adunate în juru-i 24 de
secole, fiind încurajat la început de asemănările pe care le
descopeream privindu-l dinspre Iov. Centrul acesta de
observaţie l-am construit în urma cercetărilor asupra
“Cărţii lui Iov” din “Vechiul Testament” - “Experimentul
Iov” (1) şi “Minunata istorie a Cărţii lui Iov” (2) Mai vreau
să-ţi spun de la bun început că nu cunosc să fi existat vreo
altfel de relaţie între Iov şi Socrate în afara celor din
mintea mea. Iov este un personaj literar apărut la începutul
secolului VI î.Hr., iar legenda şi, mai apoi, poemul ce
compun cartea biblică purtând numele lui sunt creaţii
ebraice cu ascendenţă în poeme sumeriene, akkadiene şi
babiloniene.
Iată asemănările constatate în timpul lecturării textelor
privitoare la cei doi eroi. Iov este apreciat de autorul
legendei sale ca fiind “ un om vrednic şi cinstit,care se
temea de Dumnezeu şi se ferea de păcat.” (3,p.43 ) La
rândul lui, Socrate este evaluat de către cei doi discipoli
care au scris despre el, Platon şi Xenofon. Mai întâi, Platon,
“Scrisoarea a VII-a” 324E: “Pe Socrate, mai vârstnicul meu
prieten, pe care eu, zău, nu mă sfiesc să-l proclam ca pe cel
mai drept dintre oamenii de atunci...” (4,p.79) Şi al doilea
discipol, Xenofon: “Dintre toţi cei care l-au cunoscut pe
Socrate îl regretă mult astăzi aceia care preţuiesc virtutea,
fiindcă el le-a fost cel mai bun îndrumător pe căile
înţelepciunii şi ale omeniei. Îl văd şi acum în faţa ochilor,
aşa cum l-am descris mai înainte...” Aici ne aflăm la finalul
“Convorbirilor memorabile” sau “Amintirilor”- cum se
mai numesc. “...pios, încât nu făptuia nimic fără ştirea şi
asentimentul zeilor, aşa de drept, că nu a păgubit câtuşi de
puţin pe nimeni, ci le-a adus numai foloase mari tuturor
celor cu care a avut vreo legătură. Era aşa de stăpânit, că
niciodată nu a dat întâietate plăcerii faţă de virtute, atât de
înţelept că nu greşea niciodată în judecata lui asupra binelui
şi a răului. Socrate nu se sprijinea pe nici o autoritate când
cerceta lucrurile, ci se întemeia numai pe propriile lui
cunoştinţe. Era capabil să prezinte toate acestea într-o
argumentare măiastră şi era dispus oricând să aprecieze
cum se cuvine părerile lor. Dar ştia să-i surprindă când
greşeau şi să-i readucă pe calea cea dreaptă, educându-i şi
formându-i astfel ca fiinţe integre, ca oameni cu adevărat
oneşti şi capabili. Intr-adevăr, Socrate apărea drept cel mai
bun şi de aceea şi cel mai fericit, cel mai blând, cel mai pios
dintre oameni.” (5,pp.132-133) Cu adevărat un portret să-l
pui la icoană!
Despre Iov vorbeşte acum însăşi Divinitatea. Să ne
amintim scena din legenda despre Iov: suntem în cer,
înaintea primei faze a experimentului ceresc, de faţă fiind
Dumnezeu, Fii lui Dumnezeu, îngerii sfatului Său, şi
Satana. Intrebat de Dumnezeu pe unde a mai umblat,
Satana răspunde că a colindat şi a cutreierat pământul. “Şi
iarăşi l-a întrebat Dumnezeu: L-ai văzut pe robul meu Iov ?
Nu este om ca el pe întregul pământ; un om vrednic şi
cinstit, care se teme de Dumnezeu şi se fereşte de păcat.”
Comparativ cu prezentarea făcută de autor la începutul
povestirii, privirea înaltă şi atotstăpânitoare a Divinităţii îi
adaugă nimbul excelenţei umane. “Iată un exemplar
rarisim!” - pare să spună, încântat, Domnul Dumnezeu.
Dar Socrate, cum este văzut de Divinitate ? Răspunsul
îl aflăm în timpul procesului devenit celebru, unde Socrate
este acuzat că nu crede în zeii cetăţii, că introduce zei noi şi
că perverteşte tineretul. Plângerea împotriva lui fusese
formulată de trei concetăţeni: Meletos, Lycon şi Anytos.
Tot în număr de trei fuseseră şi prietenii-acuzatori ai lui
Iov: Elifaz din Teman, Bildad din Suah şi Zofar din
Naamat. Divinitatea este evocată de Socrate în apărarea sa:
“Ascultaţi, vă rog, şi alt fapt, mai ales voi, care mă invidiaţi
şi nu vreţi să credeţi că zeii mă ocrotesc. Hairefon a întrebat
o dată oracolul de la Delfi, de faţă cu mai mulţi, şi Apolo i-a
răspuns că nu e nici un om mai liber, mai drept şi nici mai
înţelept decât mine.” (5,p.237)
Putem crede, deci, cu temei, că amândoi, Iov şi Socrate
deopotrivă, sunt oameni aleşi de divinităţile lor. Îi putem
numi oameni divini ? Pe Iov l-am numit deja, şi am
argumentat de ce, Copilul Domnului” (1,p.71). Omul divin
sau omul zeului apare frecvent în textul egiptean

Alexandru Bulandra

Nepotului meu, Rareş
Moto:
“Psyhe conţine ceva divin, iar interesul fiecăruia
este să aibă grijă de sănătatea acestuia”.
(Proverb al lui Socrate)
“Învăţăturile papirusului Insinger”, sec. II-I î.Hr., cu
înţelesul de “om care practică toate îndatoririle şi riturile
religioase” sau “om care trăieşte în comuniune intimă cu
zeul său”. Egiptenii îl disting de omul înţelept, “a cărui
excelenţă se arată în viaţa civilă, mireană. “ (6, pp.187243) Eroilor noştri li se pot aplica ambele denumiri cu
toată îndreptăţirea. În dialogul platonician “Republica”
am întâlnit la 383c prescripţia: “...paznicii urmează să
devină oameni cu frică de cele sfinte şi divini – în cea mai
mare măsură a posibilului pentru un om.” (7,p.155)
Asemănările nu se opresc aici. Nici Iov şi nici Socrate
nu acceptă că sunt vinovaţi. În plus, niciunul dintre ei nu
vrea să se roage, să implore iertare: Iov de la Dumnezeu,
Socrate de la judecători. Mai mult, şi pentru Socrate s-au
găsit argumente pentru o existenţă a sa aşa-zicând
nonistorică, deşi biografia lui nu poate fi pusă la îndoială.
Iată-le: “ Un elev al lui Auguste Bockh, va fi socotit că
Socrate n-a putut să fie un ins real, ci doar ca stare de spirit,
de îndată ce: numele său, de la saos – sos, intact, bine păstrat
şi Kratos, trimite la dominaţia minţii sănătoase; el era fiul
lui Sophroniscos, diminutiv de la Sofron ( sofron
semnificând tărie de spirit, bun simţ, înţelepciune.) Mama
sa, celebra Phainarete, era aceea care, moaşă fiind (cam
cum zic francezii la sage – femme) ajuta copii să se nască;
era predestinată (dacă nomen omen), numele ei însemnând:
care scoate la lumină virtutea ( de la phaino şi arete). În fine,
demul din Atena în care s-a născut era pe numele lui
Alopeke, locul vulpii. Von Wilamovitz spusese că ideea în
cauză este cam năstruşnică, dar dă de gândit: după atâtea
coincidenţe mai putem spune că Socrate a existat ?
Problema, de bună seamă, nu este aceea a existenţei sau
inexistenţei istorice a lui Socrate, ci una care se pune în
spaţiul mentalului: cum de s-au adunat atâtea coincidenţe
?” (8,p.104) Aceeaşi întrebare este valabilă şi pentru
apropierea dintre Iov şi Socrate: cum de am putut găsi atâtea
puncte de contact ?
...Şi aşa l-am aşezat pe Socrate lângă Iov. Doamne m-am rugat atunci -, cum să-i fac acum să-şi şi vorbească?
Note pregătitoare pentru întâlnirea lui Iov cu
Socrate
Ajuns la capătul călătoriei iniţiatice prin lumea lui
Socrate, înainte de a-ţi împărtăşi ecoul iscat în mine şi
reluat iar şi iar, din ce în ce mai clar şi mai distinct, de
mintea mea, ochiul interior se întoarce către Iov ca să-l vadă
răsărind – oare pentru ultima oară ? - în orizontul acestei
noi dimineţi de gând.
I
Iov dezvăluie chinul prin care a trecut, încă din primul
pătrar al vieţii, pentru a-şi însuşi înţelesul de teamă faţă de
dumnezeu al înţelepciunii. Se poate presupune o anume
rezistenţă a lui în faţa acestei învăţături – metode de
cunoaştere -, ori, cine ştie ?, dificultatea de a o urma.
Acum, în ultimul pătrar al vieţii, pus la încercare de
Dumnezeu fără ştiinţa lui, el retrăieşte acest parcurs al
spaimei de altă dată până la cota lui paroxistică. Mai mult
nici că se poate ! Fiecare fibră a sufletului este îmbibată de
lacrimile îngrozite şi sudoarea înăbuşitoare a fricii !
Aflat pe culmile cele mai înalte ale lanţului
cutremurărilor nesfârşite, Iov priveşte cu groază hăul adânc
al morţii cum îi înghite ca pe nimica ultima fărâmă de
nădejde.
Şi, până la urmă, de ce, totuşi, această încercare ? Ce
mai era de învăţat în deşertul fără sens bântuit de chin şi
moarte ? Unde să-ţi mai duci sufletul răvăşit şi gândul
rătăcit ? Strivite în strunga nimicitoare a nimicului, ele se
adună şi dau – cine ar mai fi crezut ? -, libertatea de cuget.
II
Iov trăieşte într-un timp în care Dumnezeu nu-şi
încheiase treaba pe care o avea de făcut cu omul.
Înţelepciunea ca teamă de dumnezeu denumeşte condiţia
ajungerii la conţinutul ei – poruncile divine; e cheia care
deschide poarta şi o ţine mereu aşa, către parcurgerea şi
înţelegerea lor; teama trebuia trăită permanent, fără

încetare, clipă de clipă ! Un fel de cunoaştere sub sabia lui
Damocles. Este condiţia dură – excesivă ! – impusă de un
creator nemulţumit de creaţia sa umană, incapabilă, se pare,
să-i asculte şi să-i îndeplinească vorbele.
Teama este o trăire a omului. Ca să se convingă de
autenticitatea ei, Dumnezeu recurge la încercări, supunândl, fie ca individ, fie în comunitate, unor teste cruciale
doveditoare.....
Mi se pare că ne aflăm într-un stadiu de început al unei
mecanici care încearcă să apropie prin mijloace
rudimentare două corpuri străine şi rigide. Mânia lui
Dumnezeu este una din cauzele fricii. O alta este chiar
apariţia lui fenomenală. Teama nu mai operează distincţia
simplă dintre vinovat şi nevinovat, drept şi nedrept -10,15.
III
Teama de Dumnezeu are două forme de existenţă: una
potenţială – ca ameninţare, blestem -, şi a doua reală – ca
actualizare într-o trăire psihologică individuală şi/sau
colectivă. Eşti înţelept dacă respecţi toate poruncile lui
Dumnezeu pentru a evita trăirea cutremurătoare a
blestemului şi a te bucura de binecuvântarea divină. Nu eşti
înţelept, adică eşti păcătos, nelegiuit, dacă nu împlineşti
hotărârile lui Dumnezeu şi, în consecinţă, vei trăi spaimele
cumplite ale blestemului. Prin teamă, tânărul Iov fusese
învăţat de Dumnezeu să-i respecte preceptele. Când devine
matur şi este supus încercării divine, el retrăieşte frica pe
care, însă, nu o resimte ca blestem, aşa cum îi dicta
algoritmul divin, întrucât nu se ştie să fi încălcat niciun
precept dumnezeesc. Gratuitatea fricii, împreună cu
imaginea morţii iminente ca tărâm al disoluţiei umanului, îl
împing pe Iov, cu o forţă de neoprit, să se elibereze de teamă
şi, în consecinţă, de temeiul însuşi al înţelepciunii statuat de
Dumnezeu şi Moise pe muntele Sinai.
IV
Iov îşi ridică protestul de tăceri şi vorbe într-o ocazie pe
care nu ştie că nu o ştie – ca să folosim formula socratică:
Dumnezeu îl supune unui test – nefericit, inoportun, care nu
se cădea... – întemeiat însă pe o axiomă care afirma
convingerea lui Dumnezeu că Iov este cel mai bun dintre
supuşii săi. Acest test este perceput de Iov şi de toţi ceilalţi
pământeni, semeni ai săi, ca pe o condamnare ridicată pe
postulatul: Iov a păcătuit faţă de Dumnezeu.
De unde, totuşi, această întorsură? Era, orice s-a zice, o
situaţie de excepţie: ca Dumnezeu să-şi supună testului o
convingere pe care şi-o exprimase şi cu alte prilejuri; iar în
cadrul strict al doctrinei răsplătirii şi pedepsei, această
particularitate a unui comportament ciudat nu putea fi
detectată, cu atât mai puţin decodată, în specificitatea ei. De
aici qui pro quo-ul oricărei drame.
V
Şocul trăit de Iov în faţa încercării divine: mai întâi, în
conştiinţa lui se produce o implozie care îl aruncă în
solitudine – dorinţa de moarte, de extincţie; apoi se
declanşează explozia verbală a suferindului în prezenţa şi
cu participarea nedumerită şi din ce în ce mai încrâncenată a
prietenilor acuzatori.
VI
Iov nu se poate gândi pe sine în afara relaţiei cu
Dumnezeu. Mai mult, el se ştie ca un răsfăţat al Domnului
care-l iubeşte într-atât încât nu şi-l poate îndepărta de la
grija lui paternă. Nota aceasta de alintare este fundamentală
în „Vorbirile” - cum se mai numeşte poemul lui Iov: odată ce
Dumnezeu l-a privegheat lângă casa şi familia sa, Domnul
nu se mai poate întoarce de la sentimentele sale. Aici e un
spaţiu de joc al încrederii fiului în îngăduinţa tatălui; micile
greşeli ar putea fi trecute cu vederea de părintele lui divin.
VII
Înălţarea lui Iov în ierarhia comunitară este determinată
de autoritatea morală a eroului - “ca un stăpân”, “Asemeni
unui rege”, “Ca un fiu de împărat” sunt expresiile poematice
ale ascensiunii lui. Ea este însoţită de prezenţa simbolică a
divinităţii. Oamenii ştiau – ori vedeau – că Iov este un om
ales al Domnului şi de aceea să-i fi acordat şi cinstirea lor...
Sau şi ei, asemeni lui Dumnezeu, erau pătrunşi de felul de a
fi – caritabil, smerit şi cu suflet în cuvinte – al lui Iov.
Oamenii şi Domnul din cer aveau un numitor comun: se
întâlneau, luminoşi, în preajma lui Iov.
VIII
Prezenţa divinităţii lângă şi împreună cu Iov este
vizibilă, pentru toţi semenii lui, asemeni unui nor în care ei
citesc afirmaţia indubitabilă “Dumnezeu îi oferă bunăstare
lui Iov”. Statura fizică şi comunitară a lui Iov – cei mai
nevoiaşi simt ajutorul primit de la Iov ca ajutor divin, adică
Iov redistribuie bunăstarea divină. Până la experiment
nimic nu perturba funcţionarea acestui sistem de relaţii.
(continuare în numărul viitor)

Florian ABEL

Râma
Oglinda
În apa unui râu, ca-ntr-o oglindă
Ce-şi tot curgea argintul către mări,
Se răsfăţa un astru să se-aprindă
Pe şeile lichidelor cărări.
Doar el în iarba nopţilor scânteie
Dorindu-se din unde, prima dată,
Cămăşi de nori ciudate să-l descheie
Să afle, în sfârşit şi cum arată!
Dar tot atunci pe maluri a trecut
Un mânz prea însetat, şi l-a băut.

Las vorbă
Ţi-am cumpărat un nor să-l ai de ploaie
Cât eu lipsesc cu treburi prin oraş,
Alintător iubitelor slujbaş,
De-ţi bate-n geam o altfel de văpaie.
Las vorbă pentru umbre la copaci
Încremeniţi în foşnet după tine
Şi ultima răcoare să-ţi închine
Oricât ar fi să-ajungă de săraci.
Mai stau departe-o viaţă, poate zece,
Pe străzile amantelor din burg,
Le sap şi lor culcuşuri în amurg,
Spre alte arşiţi nimeni să nu plece.
Nu v-am promis eu flăcările! Doar
Am răscolit din când în când în jar.

Sub violet
Îmi construiesc deasupra un amurg
Cu turle mici şi clopote secrete,
Biserică din lemn de violete,
Niciunde de sub ea să nu mai curg..
Pun ceruri peste ceruri, fulg pe fulg
Şi bolţi trezesc aceloraşi păcate
Din ceaţa cărnii dulci, abia uitate;
Pereţi de iarbă prafurilor smulg.
N-o să depind de soare-n nici un fel!
Un fir de-albastru scormonit de ciori
Îmi va aduce ploaia uneori
Prin crăpături oprite-n muşeţel.

De frica ta
Mi-ai aţipit pe umbră şi mă doare!
Nici nu mai bat din pleoape, nu respir,
Strivesc cu mine nemişcat un fir
Din iarba împietrită-n alergare.
Trec zilele cu miile, şi noapte
Nu se mai face-n jur de frica ta!
Mă tai bucăţi şi pernă-ţi voi lăsa
Doar una-n cer, spre miazănoapte.

Plângea o râmă: "Doamne,
nu se poate,
în lumea asta nu mai e dreptate!
Am fost tăiată-n două şi în şase
(din fericire n-am structuri osoase);
M-am refăcut în şase râme-n grabă
Şi, sub pământ ne-am pus din nou pe treabă.
Şi,-acuma, prin poveşti mă înfierează:
"Balaurul ce se regenerează!"
Când, după ploi ieşim aşa, de-a rândul,
Se spune că am invadat pământul.
Când sapă după corcoduşe, blonda
Zărindu-mă, răcneşte: "anacondaaa!!!"
(De unde până unde eu balaur?
Vedeţi la mine coarne ca de taur?
Am înghiţit, în cale, catacombe,
NORAD-ul sau depozite de bombe?
Eu doar călătoresc în întuneric
Şi nu-s expertă-n factorul numeric.
Renasc în multe râme cu migală,
C-aşa-i lăsat de râma ancestrală.
Chiar dacă ouă pot oricând depune,
Mă înmulţesc şi prin diviziune.)
MORALA, ce-i la fel din moşi strămăşi,
E că pământu-i plin de Feţi-Frumoşi
Ce cred că fac balaurul fărâme
Atunci când taie capul unei râme.
Şi-o alta, care e curat tezaur:
De mori ca râmă
Nu renaşti balaur.

Gândacul de bucătărie
Gândacul se jelea: "O, vai de mine,
Mi-a dat cu spray şi iarăşi nu mi-e bine!
Ce vină am că m-am născut în ghenă
Şi fac ce-mi porunceşte a mea genă?
Ce vină îmi găsiţi în fapte mie?
VOI m-aţi numit că-s "de bucătărie".
N-aţi spus la fel de muşte, de furnici;
E dreptul meu să locuiesc aici!
Femeia care face-acum mâncare,
Stă doar o oră (microunde are)
Şi, nu mai zic, da'n fiecare zi
Doar sparge căni, pahare, farfurii;
Şi, dacă arde pâine, tăiţei,
Nu vine nimeni să îi dea cu spray!
Deşi vor spune mulţi că-i vorbă goală,
Eu voi emite, totuşi, o MORALĂ:
Că unii, otrăviţi, se sting în chin,
Doar că-şi urmează propriul destin.

Căţeaua
Căţeaua-n lanţ se lamenta în van:
"Mai bine-aş fi un câine de maidan,
Să mor de cald şi sete-n timpul verii
Şi să mă prindă-n laţul lor hingherii;
Sau să mă muşte de grumaz dulăii
Cei mari (e viaţa tristă a potăii).
Aş accepta o soartă odioasă
Normală pentru câinii ce n-au casă.
Dar viaţa mea, aici, cum se numeşte,
Când cel ce-a afirmat că mă iubeşte
Mă ţine-n lanţ, îmi dă lături la masă,
De-mi este cald sau frig nici nu îi pasă?
Nu mi-a făcut, că n-are timp, o cuşcă,
Nu-i pasă dacă puricii mă muşcă,
Iar dacă, de durere, latru tare,
Îmi arde cinci nuiele pe spinare.
Atunci când intru şi eu în călduri
Şi vin dulăi din alte bătături,
Mă bate iarăşi cu nuiaua lui,
Că nu am voie să mai fac alţi pui.
Şi, după toate câte pătimesc,
Eu trebuie să-l apăr, să-l păzesc;
Atunci când hoţii-i fură din grădină,
Mă bate iar, că numai eu am vină.

Nu ştie că îl fură-n bătătură
Tot cei cu care stă la băutură.
Pe-aceia, să îi latru, voie nu-i,
Că-mi dă cu şutul: sunt amicii lui!

MORALA. Uneori, precum un câine,
Munceşti din greu să aibă porcii pâine
Şi-accepţi că sacrificiu-i datorie,
Primind în schimb supliciul ca simbrie.

Musca
O muscă plină de obrăznicie
Se aşeză la leu pe scăfârlie.
Maimuţa, care altă treabă n-are,
Strigă: "Văleu, priviţi ce muscă mare!".
Iar leul, auzind al ei cuvânt
Dădu rapid căciula de pământ.
Luând apoi "fly-killer"-ul în mână,
Pulveriză masiv pe căpăţână.
Când musca îi dădea acum târcoale,
Fugea instantaneu, intrată-n boale.
Văzând cum musca ţipă c-a durut,
Maimuţa a plecat. Şi a tăcut.
MORALA nu-i profundă, dar e una:
În lume s-a văzut dintotdeauna
Cum mulţi rămân activi pe metereze,
Când nu dau voie muştei să se-aşeze.

Ursul şi albina
Albina se grăbi ca socoteală-a-i cere
Nemernicului urs ce se-nfrupta din miere:
"De ce strici făgureii cu mâna ta zăludă?
Că până ieri muncit-am la ei cu chin şi trudă;
Puteai să iei doar mirea, săltând uşor capacul,
Că, până-l vom reface, la noi va trece veacul!"
"Păi, dragă albinuţă, capacele-s micuţe,
Iar eu am labe mari, deci, nu ca voi, finuţe!"
MORALA nu îmi pare prea greu de înţeles:
Vorbind de pasiune, sau doar de interes,
Dulceaţa o doreşte oricare ins rapace,
Dar nu apreciază şi truda de-a o face.

Furnica
Se jeluia furnica mamei ei:
"Tu spune-mi, mamă, pentru ce temei
L-am alungat pe greier astă iarnă
Când cerul începuse iar să cearnă?
Cântase pentru mine toată vara;
În toamnă şi-a amanetat chitara.
L-am părăsit pe când era mai trist,
Iar vina lui a fost doar că-i artist.
Acuma, de un an, pe negândite,
Că arendarăm solul la termite,
Primind în schimb, pe an, un grăunţel,
Observ că am ajuns la fel ca el.
Ce nu ştia furnica scăpătată
Era că greierele, dintr-o dată
Scăpase de necazuri şi belele,
Că se-apucase de cântat manele
(Văzând câţi bani îţi poate-aduce gura
Chiar dacă-o foloseşti să scuipi cultura)
Şi ajunsese,-n mai puţin de-o lună,
Toţi boii să îi cânte lui în strună.
MORALA
Când în vâltoarea vieţii renunţi la ideal,
Iar foamea te transformă din om în animal,
Ai deodată şanse colosale
De-ţi afli locul între animale.
MORALA MORALEI
Nu alunga artistul, orice-ar fi,
Că nu ştii, lumea, când se va prosti.

Revista de cultură Helis împlineşte 9 ani. De-a
lungul timpului, în cele 107 numere ieşite de sub
tipar, un loc aparte în paginile revistei l-au ocupat
articolele de istorie, ce au transformat Helis-ul
într-o adevărată enciclopedie de istorie a judeţului
Ialomiţa. Toate epocile istorice, localităţile din
judeţ, numeroase personalităţi şi aspecte de istorie
social-economică, bisericească, politică şi-au
găsit locul în paginile Helis-ului. La elaborarea
acestora au contribuit numeroşi profesori,
muzeografi, arhivişti din judeţ sau din ţară.
De multă vreme se simţea nevoia elaborării
unei bibliografii istorice a Helis-ului, care să

permită orientarea prin numeroasele contribuţii
istorice ialomiţeane. Amploarea proiectului a
descurajat însă pe majoritatea posibililor
temerari, inclusiv pe autorul acestor rânduri. Din
fericire, un grup de elevi entuziaşti de la clasa a
XI-a G, profilul Uman, specializarea ştiinţe
sociale, din cadrul Colegiului Naţional “Mihai
Viteazul” Slobozia, care studiază cursul opţional
“Repere de istorie ialomiţeană”, a acceptat
provocarea şi a realizat bibliografia într-un timp
record. În acest fel, un util instrument de lucru
este pus la dispoziţia tuturor categoriilor de
cititori. Pe viitor, ne propunem continuarea

colaborării cu revista Helis, astfel încât anual să
fie posibilă actualizarea bibliografiei.
Buzu Vitalie(prof. coord.), Anton
Marinela(coord.tehnic), Badea Maria, Barbu
Cătălin,
Beşleagă Alexandra, Caraivan
Andreea, Chiper Teodor, Câmpeanu
Alexandra, Duţu Laura, Ghibăldan Cosmina,
Ghioc Adrian, Matache Alina, Moroianu
Alina, Nica Adriana, Oprescu Elena, Petre
Elena, Podgoreanu Mădălina, Preoţescu
Violeta, Sârbu Larisa, Stan Florentina, Stoian
Elena, Udrea Mădălina, Teodosiu Iulian, Vlad
Liliana, Zârnea Veronica.

Dan Elias

O zi
O zi
întru iubire
ne căutam
soare şi furtună
O zi
sălbatice ierburi purtam
în roşie cunună
„pentru ce-i al meu şi al tău,
verde pentru
curcubeu”

IARBA COPILĂRIEI
În umede fâneţe
gingaşe campanule,
margarete şi sulfină
le plecam,
să pot strânge-mbrăţişa
snopii de chimen,
din bobul crud
strivit de-a mele buze
stăruitor urca
o lacrimă
din smulsa rădăcină.

POARTA CASEI
când vremea
în poarta casei
se face mai mică,
doar câte-o cioară
liniştea-mi despică,
să nu stau
de mine plin
nici să plec
să nu mai vin
în livada
cu meri şi pruni
şi poarta umbrită
de liliac şi iasomie,
de duhul
unde ai mei
s-au cuprins
şi vor să mai vie.

PASĂREA SUFLET
Stâlpul,
tăcerea
pe care stai
mă întreabă:
„sufletul
unde pleacă,

unde îl duci?”
poposeşti
la capul de flăcăi şi bărbaţi
doar patruzeci de zile?
povară
cu aripile tale
nu poţi duce
şi-o laşi
la căpătâi
de femeie-muiere
pe-o cruce?
în noapte
într-o lumină dispari
aşa cum ai stat
albastră-neclintită
cu-o înaltă tăcere
acoperită!

ÎNTR-O RĂSCRUCE
Într-o răscruce,
o icoană
sub sfinţitoare cruce
mă îndeamnă să urc
în plaiuri la păşuni şi stânci,
precum în copilărie urmam
căluţul împovărat cu ţoale
şi merinde în desagi.

Acum potecile-s năpădite
de aluni, muri şi măceşi,
doar un duh mă afundă
în umbrişuri de brad
cu urechiuşe,
între butoaie de fag
cu ciuciuleţi,
când înalte ierburi cunună
dâlmele însorite
în zmeurişuri şi fragi.

ODIHNA
(TOAMNĂ)
E toamnă şi mă-ntorc în familie
precum păsările călătoare
înşiruite în vesel alai
sunt chemate în zările
ce-adună primăvară şi vară
în pământesc rai.
M-afund în toamnă şi-mi simt
strămoşii
ce-i port în trup şi ades
îi stârnesc în ritual şi pomenire
şi ei în duh îmi răspund:
odihna întru Domnul
e nemurire.
Dan Ioan NISTOR

Într-o epocă grăbită, lectura însemnărilor unei călătorii
nu pare excesiv de tentantă. Ceea ce nu ne împiedică să
visăm să vedem lumea ,,la ea acasă”, fascinaţi de un posibil
nou ,,ocol al pământului”, reiterând astfel călătoria
celebrului erou al lui Jules Verne, Phileas Fogg. Unii dintre
noi au şansa ca lucrul acesta să devină realitate, alţii mai
puţin. Iar când nu avem oportunitatea de a ajunge acolo
unde ne dorim, putem să o facem cu ajutorul minţii,
călăuziţi şi ajutaţi de cărţile atâtor scriitori mai mult sau mai
puţin celebri.
Călătoriile reprezintă oportunitatea firească de a ne
observa contemporanii. A-i cunoaşte pe ceilalţi înseamnă
totodată şi prilejul de a te cunoaşte mai bine pe tine însuţi.
Diferenţele dintre oameni şi societăţi au existat
dintotdeauna, iar călătoriile ne pot forma ca oameni. A
călători înseamnă să descoperi şi să tragi cu luciditate
învăţămintele necesare din locurile vizitate şi persoanele
întâlnite.
Distinsul universitar clujean Pompiliu Manea e unul
dintre puţinii români contemporani care au avut şansa de a
înconjura Terra. Nu s-a mulţumit doar să vadă o bună parte
din planeta pe care se întâmplă să trăim, alegând să adune
materiale ca dovadă a trecerii sale prin lumea largă.
Rezultatul a fost lucrarea de autor ,,Peregrin pe cinci
continente”1, o carte-document bogat ilustrată (738 de
fotografii color!) apărută în inima Transilvaniei în condiţii
grafice deosebite, cu o frumoasă şi incitantă prefaţă
semnată de scriitorul Ioan Barbu. Autorul a avut în minte
exemplul de acum un secol al studenţilor români de la
Universitatea Sorbona din Paris - Dan Dumitru, Paul Pârvu,
Gheorghe Negreanu şi Alexandru Pascu -, cei care, în 1910,
au început ,,cea mai fantastică, dramatică şi tragică
călătorie pe jos, cale de 100.000 de kilometri, pentru a da
ocol Pământului”, dar singurul care a rămas în viaţă în viaţă
terminând călătoria şi primind în 1923 premiul de 100.000
de franci francezi (aur) oferit de Touring Club de France din
Paris a fost Dan Dumitru (ulterior un reputat profesor de
geografie la Buzău), acesta fiind declarat primul campion
mondial din lume la categoria globe-trotter, performanţa sa
- rămasă neegalată încă - fiind înscrisă în Cartea
Recordurilor.
Motivele unei călătorii pot fi diverse, de la glorie,
putere, bogăţie materială şi demnitate la orgoliu şi dorinţa
de autorealizare. În ceea ce priveşte demersul prof. dr, ing.
Pompiliu Manea, credem că domnia sa ilustrează cel mai
bine observaţia lui Aristotel că ,,oamenii sunt în mod
natural doritori de cunoaştere”, chiar şi fără a viza scopuri
meschine, deci o cunoaştere de dragul cunoaşterii. Iar
curiozitatea epistemologică a domnului Manea, dincolo de
câştigul material, s-a concretizat într-o carte de excepţie
oferită cititorilor săi, urmare a îndeplinirii unui vis mai
vechi al autorului: o călătorie în jurul lumii, posibilitate
devenită realitate pe vasul de croazieră Ms. Amsterdam al
companiei Holland America Line, realizată timp de 120 de
zile în perioada decembrie 2010-mai 20011. Fireşte, după
ce autorul mai întâi ,,şi-a făcut temele” în ţară asemenea
unui discipol conştiincios, documentându-se în prealabil
vreme de câteva luni prin apelul la literatura şi atlasele
găsite în România privitoare la locurile şi societăţile care

urmau să fie vizitate.
Începută în Statele Unite ale Americii prin îmbarcarea
făcută în Fort Lauderdale (Miami, Florida), călătoria a
însemnat parcurgerea a trei din cele cinci oceane ale lumii
(Pacific, Atlantic şi Indian), a aproape 50 de mări, 23 de
strâmtori, 80 de golfuri şi două canale: Panama şi Suez.
Autorul relatează amănunţit locurile văzute, printre care
noi amintim aici Insulele Cayman, Costa Rica, Ecuador,
Paraguay şi Chile (America de Sud), Pacificul de Sud şi
Polinezia Franceză (unde vede Insula Paştelui şi Tahiti),
Oceania, Australia şi Noua Zeelandă, o bună parte din Asia
(Filipine, Hong Kong, Singapore, India, Iordanul, Israelul
şi Turcia), Africa (Egiptul şi Marocul) şi partea sudică şi
vestică a Europei (Grecia, Italia, Spania şi Portugalia),
călătoria sfârşindu-se acolo unde începuse cu patru luni în
urmă: în Fort Lauderdale. De-a lungul expediţiei, autorul a
adunat 650 de pagini scrise, realizând 7000 de fotografii şi
56 de ore de film, ceea ce a presupus o serioasă muncă de
triere a bogatului material existent pentru finalizarea
lucrării. Profesorul inginer Pompiliu Manea, membru de
onoare al Academiei de al Academiei de Ştiinţe Medicale
din România a reuşit să se achite de greua sarcină liber
asumată, aceea de a oferi celor interesaţi o carte instructivă
şi atractivă, care beneficiază de un sumar în limbile
engleză, franceză şi germană..
Nu ştim dacă dl. Pompiliu Manea manifestă veleităţi
beletristice, dar - dincolo de valoarea literară intrinsecă credem că principala calitate a lucrării rezidă în informaţiile
cuprinse în carte despre o parte a lumii prea puţin cunoscută
de cei mai mulţi dintre noi. Om de ştiinţă el însuşi (cu un
doctorat luat în ingineria electrică, specializat în
producerea de aparatură medicală), autorul face o

Doamna Profesoară de Religie, Theodora Vild, o mai
veche prietenă (veche prietenia, nu doamna în cauză, de
altfel mai tânără decât mine), mi-a făcut bucuria de a mă
invita (nu pentru prima dată) la clasa domniei sale, a IX-a
C a Liceului Pedagogic „Matei Basarab” din Slobozia. De
câte ori mă întâlnesc cu elevii, mai ales că Pedagogicul e
la o azvârlitură de băţ de bacovianul „Liceu, cimitir al
tinereţii mele” (mai trebuie să spun unde am absolvit şi cât
de mult mi-a plăcut?), am un sentiment de babă coclită
care se duce în faţa unor copilaşi să facă pe deşteapta. Şi
cum nu mă dau babă nici când voi fi, mă tot întreb ce ar
trebui să le spun, cum să le vorbesc încât să nu fiu „un alt
adult care vine din lumea lui fără s-o înţeleagă pe-a
noastră”. Doamna Vild nu mi-a dat o temă anume, lăsând
la latitudinea mea acest lucru. Evident, invitată în calitate
de scriitor (sau cu pretenţii de), scopul meu a fost cel de a
le vorbi despre literatură. Dar cum, astfel încât să nu mă
suprapun peste profesorii lor de limba şi literatura română
(care le vorbesc oricum mai bine) şi să îi şi conving în mai
puţin de o oră să citească? Şi atunci, desigur, m-am pus în
locul lor, am închis ochii şi mi-am imaginat că sunt elevă,
încercând să descopăr despre ce mi-ar fi plăcut să aud în
ziua aceea. Şi, pentru că tema este general valabilă,
universală şi perpetuuă, am ales să le vorbesc despre
dragoste. Dragostea în literatură. Am avut un dialog prin
care am descoperit împreună poeţii care au scris despre
dragoste, apoi prozatorii. Le-am vorbit despre câteva
romane de dragoste din literatura română care mie îmi
plăcuseră la vârsta lor dar care sunt convinsă că mi-ar
plăcea şi acum: Ionel Teodoreanu – La Medeleni şi
Lorelei, Mihail Drumeş – Invitaţie la vals, Garabet
Ibrăileanu – Adela, Camil Petrescu – Ultima noapte…,
întâia noapte şi Patul lui Procust. Dar mai ales le-am
vorbit despre Maytrei şi Mircea Eliade, despre mottoul
romanului „Maytrei”: „Îţi mai
aduci aminte de mine, Maytrei?
Şi oare, m-ai iertat?”, despre
răspunsul primit la distanţă de
42 de ani prin romanul lui
Maytrei Devi: „Dragostea nu
moare”. Le-am spus numai atât
cât am considerat că le va stârni
interesul. Dacă am reuşit sau nu,
probabil nu voi şti niciodată. Dar
sunt convinsă că undeva, cumva,
lucrurile nu au trecut pe lângă ei.
Mi-au spus-o ochişorii lor măriţi
a mirare, liniştea în care m-au
ascultat, frumuseţea florilor pe
care mi le-au dăruit.
Mulţumesc IX C, mulţumesc
Theodora Vild!

migăloasă muncă de cercetare, notând cu acribie
coordonatele exacte legate de poziţionarea spaţială a
locurilor vizitate, flora şi fauna întâlnite, ca şi istoria
societăţilor acestora, asemenea unui cercetător care notează
cu grijă tot ceea ce consideră a fi interesant şi demn de
reţinut, în vederea analizei şi valorificării materialului
adunat. Autorul procedează la fel ca un ghid care oferă
grupului său de vizitatori aflaţi la faţa locului informaţiile
cele mai relevante despre locurile cuprinse în peogram,
ceea ce nu surprinde. De fapt, dl. Pompiliu Manea a vizitat
şi înainte lumea atât în calitate de om de afaceri, cât şi în
aceea de ghid turistic pe relaţii externe, unele dintre datele
oferite în carte reflectând această deformaţie profesională..
Aşa cum declară, a dorit ca această călătorie în jurul lumii să
nu repete itinerariile şi locurile ştiute din precedentele
excursii, ci să ofere prilejul de a descoperi noi ţări, oraşe,
locuri şi oameni.
Dl. Pompiliu Manea a avut în viaţă şansa de a vedea
cinci continente ale lumii, cu excepţia Antarcticii.
Cunoscându-l recent la Urziceni, unde şi-a lansat cartea cu
prilejul Zilelor Nichita Stănescu (29-31 martie 2012),
văzându-i vivacitatea şi starea de spirit, nu ne-ar mira să
aflăm că distinsul universitar clujean şi-a propus să învingă
şi această ultimă redută rămasă încă necucerită pentru
domnia sa şi reprezentată de ,,continentul alb”. Dacă aşa
stau lucrurile, nu ne rămâne decât să-i urăm succes şi în
această tentativă admirabilului peregrin modern care este
Pompiliu Manea, fără a-i adresa posibila întrebare poetică a
neasemuitului ,,principe” ploieştean Nichita într-unul din
versurile sale: ,,Încotro, dacă sensul e înăuntru?”
1.
Pompiliu Manea, Călător pe cinci continente, Editura Mediamira,
Cluj-Napoca, 2011.

Grigore Spermezan

Doamna Profesoară de Latină Mariana Tărăcilă, care
nu ratează nicio ocazie să mă aibă la clasă, a profitat de
moment şi a adus în Cabinetul de Limba şi Literatura
română elevii de la a XII-a C, de altfel cunoştinţele mele
de anul trecut. Aceeaşi elevi serioşi şi glumeţi totodată pe
care îi ştiu. Vă mulţumesc şi vouă, dragilor, şi doamnei
Mariana Tărăcilă , pentru imensa bucurie a revederii şi a
gustării împreună a câtorva momente frumoase.
Elevilor de la IX C le-am prezentat Revista „Helis”, pe
care au răsfoit-o curioşi. La sugestia doamnei profesoare
Theodora, eleva Marinela Bârsan a citit poezia
„Domnişoara Nimeni” apărută în numărul din ianuarie,
2012.
La clasa a XII-a, au citit elevele Carmen Istrate şi
Eleonora Aron din miniromanul meu: „Scrisori
netrimise”.
Timp de două ore, cât am stat în cabinet, eleva Maria
Antonescu, de la clasa a X-a A, a desenat continuu. Este
foarte talentată, eu rămân mereu fără cuvinte în faţa unui
asemenea talent.
Am înţeles că elevii se pregătesc pentru un proiect
intitulat „Veşnicia s-a născut la sat”. Până data viitoare
când, probabil, ne vom revedea la Săptămâna altfel care
va avea loc în şcoli, le doresc succes în tot lucrul bun pe
care şi l-au propus.
Chiar ne-am reîntâlnit la Săptămâna altfel şi, ca să nu
vin cu mâna goală, am adus cu mine (sau ei m-au adus pe
mine) trei poeţi de mare valoare: Gheorghe Dobre,
Nicolae Teoharie şi Florin Ciocea. Dialogul înfiripat ne-a
făcut să plecăm de acolo mai senini, mai încrezători în
viitor. Ceea ce, la ora aceasta, nu-i puţin lucru.
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 28 martie 2012

Plânsul lui Adam
Pentru cititorii acestei reviste, prezenţa numelui
lui Marius Stan în coloanele aproape a fiecărui
număr al publicaţiei nu surprinde. Glumind, am
spune că, într-un univers aflat în schimbare,
numele lui Marius Stan constituie o constantă. De
câtăva vreme încoace, urmăresc cu interes evoluţia
lui scriitoricească şi printre cele dintâi articole pe
care le citesc în coloanele revistei ,,Helis” sunt cele
pe care le semnează. Nu o fac din perspectiva
criticului, nici a doritorului de a însăila ,,cronici de
întâmpinare” pentru aceia care cutează să păşească
pe târâmul literar, ci doar din postura de simplu
cititor care găseşte satisfacţie estetică în scriitura
acestui colaborator de excepţie al revistei
ialomiţene..
Ceea ce puţini dintre cititorii reviste ştiu este
faptul că Marius este, de fapt, om de ştiinţă, lucrând
de peste 15 ani în America, acolo unde s-a stabilit
cu familia. Licenţiat al facultăţii de fizică din
Bucureşti, şi-a luat doctoratul în chimia fizică în
cadrul Institutului de specialitate bucureştean de pe
lângă Academia Română. Căutându-i numele pe
internet, am găsit următoarea informaţie: ,,Dr.
Marius Stan is an physicist and a chemist
interested in non-equilibrium thermodynamics,
heterogeneity and multi-scale computational
science for energy applications”. După cum se
vede, un specialist de înaltă calificare în domenii de
avangardă. După o perioadă în care a lucrat la
National Laboratory din Los Alamos (New
Mexico), unde a creat şi condus departamente de
fizică şi chimie a materialelor, având în subordine
circa 150 de specialişti din întreaga lume posesori
ai titlului ştiinţific de doctor, Marius a devenit
cercetător principal la Argonne National
Laboratory şi cercetător emerit la University of
Chicago (Illinois), instituţie de învăţământ
superior în care au lucrat cândva alţi doi români
iluştri: Mircea Eliade şi Ioan Petru Culianu. În
afara cărţilor de specialitate şi a zecilor de articole
ştiinţifice publicate peste hotare, Marius Stan este
şi membru al Sindicatului Actorilor Americani,
jucând în serialul ,,Breaking Bad”. După cum se
vede, el întruneşte în aceeaşi persoană preocupări
multiple, care ţin de ,,politropia omului”, pentru a
uzita o sintagmă a lui Gabriel Liiceanu.
Îl ştiu mai bine pe Marius dinainte de '89, din
vremea studenţiei sale, când a prezentat şi tradus
direct din italiană celebrul film ,,Numele
trandafirului” (cu Sean Connery şi Christian
Slater) în cadrul cenaclului ,,Dor fără saţiu” din
Urziceni, într-o vreme în care pelicula nu fusese
difuzată pe marile sau micile ecrane din România.
Venise acolo de la Bucureşti şi faimosul critic de
film Florian Potra, având origini italiene şi bun
vorbitor al acestei limbi, care l-a felicitat pe Marius
pentru performanţa de a fi realizat o traducere
fluentă şi impecabilă a dialogurilor acţiunii
filmului. Că Marius este un poliglot, o dovedeşte
faptul că, înafara limbii italiene, el stăpâneşte
foarte bine spaniola, engleza şi franceza. Cu toate
acestea, el pare fascinat de limba română în care s-a
născut şi s-a format ca om, iar naraţiunile publicate
în ,,Helis” se petrec toate în spaţiul ialomiţean, nu
în America, acolo unde trăieşte de ani buni. După
cum se vede, pentru el limba română e bună şi
pentru altceva decât pentru înjurături, cum pretind
unii veleitari autoproclamaţi vectori ai conştiinţei
naţionale.
Cu câţiva ani în urmă, redactorul-şef al acestei
publicaţii, Gheorghe Dobre, a iniţiat şi organizat o
întâlnire a foştilor membri ai cenaclului ,,Dor fără
saţiu”, trimiţând în acest scop în prealabil invitaţii
prin poşta electronică celor implicaţi. La data

stabilită, intrând în foaierul Clubului Sindicatelor
din Urziceni, am fost frapat să-l văd acolo şi pe
Marius, pe care îl ştiam în America. Stătea modest
şi parcă ruşinat pe un scaun alături de foştii
cenaclişti, nedorind să iasă în evidenţă, încât aveai
impresia că este un intrus tolerat acolo, care nu
dorea să deranjeze prin prezenţa lui pe cineva
dintre cei de-ai casei, dovadă de bun simţ şi aleasă
educaţie. Se întâmplase să fi fost în acea perioadă în
interes de serviciu prin Europa şi Asia, e-mailul
trimis din România de Gigi Dobre prinzându-l
tocmai prin Siberia (dacă nu greşesc, la Irkutsk),
unde avea de susţinut o conferinţă. Se pregătea să
zboare înapoi spre State, dar a decis să facă un ocol
de câteva mii de kilometri pentru a ne reîntâlni,
poate pentru dovedi că şi la Urziceni există un
spiritus locii, acel duh al locului pe care căutăm să-l
regăsim de câte ori avem ocazia.
Într-un filmuleţ postat pe internet, realizat în
Chicago, Marius declara că ,,România mi-e dragă”.
El, care a văzut lumea largă, care a vizitat o bună
parte din Europa, Asia şi America, poate şi alte
continente, care a cunoscut la faţa locului China,
Parisul şi Londra, despre care povestea degajat cu
naturaleţea omului căruia toate acestea i se par
normale, nu şi-a uitat originile româneşti. Ne spune
că românii veniţi din ţară peste Ocean, pe care i-a
ajutat, au beneficiat de sprijinul său nu atât pentru
că provin din România, ci pentru că sunt buni
profesionişti. Mai aflăm că a luat cu el în America
un metru cub de cărţi pe care le parcurge atunci
când are ocazia, din care citesc cu plăcere şi cei doi
copii ai săi. Într-o vreme în care ofensiva
electronică pare să fi transformat clasicele
biblioteci într-o modalitate vetustă de informare,
Marius se declară un adept împătimit al cărţilor. Al
ştiutelor cărţi cu valenţele lor formative
indiscutabile recunoscute în lume.
În vremea când mai era în ţară, Marius – tip
dotat cu mult simţ al umorului - îmi povestea o
întâmplare legată de Fabrica de Ferite din Urziceni,
unde era angajat pe atunci. Împreună cu prietenul
său Petre Cristea, azi universitar bucureştean,
treceau dintr-o secţie în alta, însoţiţi fiind de un
angajat de etnie maghiară stabilit aici. Ridicând
privirea spre tavan, unde se vedea o crăpătură,
colegul maghiar pentru care limba română avea
încă destule necunoscute s-a oprit şi a întrebat
ridicând degetul: ,,Oare ce să fie cu gaurele acela,
acolo sus?” Cei doi au izbucnit într-un râs spontan
nestăpânit, în vreme ce colegul lor îi privea
nedumerit. Dându-şi seama că a greşit, etnicul
maghiar s-a înroşit şi a vrut să le arate celor doi că,
totuşi, el cunoaşte la perfecţie limba română:
,,Rectific, am vrut să spun: oare ce să fie cu gaurul
acela acolo sus?” Ceea ce a urmat se poate usor
închipui, de unde se vede că nu e bine să te pui rău
cu limba română, mai ales când unul dintre
,,examinatori” este Marius …
Să ne bucurăm că ,,Helis” a putut să reunească în
jurul ei astfel de colaboratori de excepţie, printre
care se află şi Marius Stan, omul de ştiinţă
metamorfozat în literat de ocazie, pentru care ne
place să credem că exerciţiile sale sunt mai mult
decât un simplu ,,hobby”. Prozatorul din el denotă
o mână sigură în creionarea eroilor şi situaţiilor pe
care le descrie, cu o economie şi simplitate de
limbaj remarcabile, cu un spirit de observaţie cu
totul ieşit din comun. Nu ştiu dacă a mai publicat şi
în altă parte, dar povestirile sale risipite merită a fi
reunite şi prezentate într-o carte aparte. Pe când un
volum literar lansat în România, Marius?
Grigore Spemezan

Analizând cu atenţie opera poetului Panait
Cerna cred că privim în ochi o nedreptate a istoriei
literare româneşti, care s-a grăbit să-l eticheteze
drept poet minor. La această catalogare au contribuit
cu precădere doi factori, dintre care de cel puţin unul
poetul nu este direct răspunzător. Este vorba aici de
activarea lui în perioada imediat post-Eminescu,
fapt ce l-a inclus pe lista epigonilor acestuia.
Celălalt factor nefavorabil lui Cerna este faptul că
publică mult în „Semănătorul”, revistă cu profil
preponderent poporanist-semănătorist, ale cărei
pagini îi sunt oferite de Nicolae Iorga, cel care îl şi
socoteşte un mare talent pe deplin format. De altfel,
cuvinte de laudă la adresa lui Cerna are şi Ioan
Petrovici, care a afirmat că acesta este poate cel mai
strălucit exemplar al generaţiei sale.
Un mare deserviciu îi face însă Garabet
Ibrăileanu, care consideră că „nu este în literatura
românească un alt scriitor care, prin atitudinea sa
faţă de problemele sociale, să fie mai semănătorist
decât acest poet”.
La o privire mai amănunţită se poate constata că,
de fapt, Panait Cerna nu a fost în nici un caz un poet
semănătorist, ci mai degrabă un romantic întârziat,
sau chiar un precursor al simbolismului (Cerna
chiar traduce poezii ale lui Charles Baudelaire). Lam numit romantic deoarece, pe lângă poeziile de
dragoste mai scrie şi poezii iinspirate din trecutul
glorios al neamului, în care inserează şi nădejdi de
răzbunare, cum este cazul poemului „Către pace”:
„Trecutul plin de răni e încă viu/ Domneşte-n toţi un
duh de răzbunare”. Într-adevăr, această poezie
aduce cumva cu „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce
Românie” a lui Eminescu, de unde poate şi
catalogarea ca epigon (bineînţeles că nu doar asta ar
fi fost asemănarea). Tot acest tip de poezie va fi
favorizat şi „elogiul” lui Ibrăileanu.
Un alt tip de poezie care pledează pentru
aşezarea lui Cerna în rândul semănătoriştilor este
poezia religioasă. Doar că aici se produce marea
eroare… Într-adevăr, Cerna scrie poezie religioasă.
Dar este o mare diferenţă între ceea ce scrie el şi
poeziile de aceeaşi factură ale celorlalţi
semănătorişti, de exemplu Voiculescu.
În poezia dedicată divinităţii, Cerna face dovada
adevăratei sale valori, întrucât în aceasta el
inserează puternice note simboliste. Cel care
remarcă acest lucru este G. Călinescu, care observă
diferenţa dintre esenţă şi aparenţă în lirica lui Cerna:
„poezia lui e pură, adică independentă de tehnica şi
imaginile ei”. Cu alte cuvinte, se poate spune că,
deşi semănătorist prin tehnică şi imagini, este totuşi
simbolist prin puterea sugestiei şi precursor al
modernismului prin mesaj şi idee poetică. Un
exemplu ar putea fi poezia „Iisus” în care poetul
scrie: „Ai fost un om şi-ai pătimit cu dânsul…/ Un
Dumnezeu – cum te credeau părinţii”; versuri care
arată o aparentă neîncredere în Dumnezeu, o idee
care, mai târziu, îi va fi smuls şi lui Cerna, ca şi lui
Macedonski, un fel de: „Iertare, sunt ca orice om./
M-am îndoit de-a Ta putere,/ Am râs de sfintele
mistere/ Ce sunt în fiecare-atom”. Rămânând la
„Iisus”, putem vedea în Cerna un înaintemergător al
lui Arghezi: „Pe Dumnezeu, de l-am vedea în cuie,/
Cu pieptul plin de lănci, cu chipul supt,/ Am spune
că-i un joc, dar jertfă nu e:/ El din fiinţa lui nimic n-a
rupt”. Lăsând la o parte referinţele dogmatice
referitoare la chenoza Mântuitorului, destul de
pregnante în acest text, nu se poate să nu se observe
Romeo Aurelian Ilie
(continuare în pag. 18)

Cântăreţ al sentimentelor miraculoase care
înnobilează fiinţa, domnul Ion Văduva a înţeles
trăinicia şi tensiunile conştiinţei solicitate,
deopotrivă, de dragostea omenească şi iubirea de
Dumnezeu. Universul poetic se generează, de altfel,
din coexistenţa, paralelismul şi tensiunea dintre
erupţia sentimentelor şi înflorirea dorinţelor carnale,
pe de o parte, şi aspiraţia spre eternitate şi adierea
divinului, pe de alta. Balansoarul condiţiei umane
rămâne o temă eternă a poeziei, reactivată şi
reformulată la fiecare generaţie de poeţi.
Debut târziu, la deplina maturitate, după ce ideea
poetică s-a decantat, iar izvorul inspiraţiei s-a
deblocat, urmând mai multe volume, apărute în ritm
egal şi multiplicând aceeaşi substanţă poetică, poezia
domnului Ion Văduva se află la apogeul strălucirii
sale. Poezie limpede, lucidă, complet demetaforizată,
probabil după o lungă perioadă de ebuliţie şi elaborare
mentală, creaţia domnului Ion Văduva are nota sa
personală, care o marchează şi o individualizează în
contextul poetic. Această pendulare – în esenţă, un
procedeu arghezian – creează nu doar un spectru
ideatic şi tematic, dar produce şi o individualizare
stilistică.
În raport de frecvenţa de circulaţie a cuvintelor,
temelor şi ideilor, specificul rezolutiv se desemnează
prin limbajul astral, chiar cosmogonic şi conturarea
unui spaţiu referenţial, în care un cuplu adamic
reconstruieşte lumea, o reactivează şi o reformulează
în dihotomia sfârşit / început de mileniu. O poezie de
enunţuri simple, fără podoabe, fără metafore,
sugerând ori construind stări, viziuni şi conflicte
morale, în care îngerul este, cum spunea G. Călinescu
despre creaţia lui Vasile Voiculescu, un „ instrument
poetic elementar”. Se conturează un sistem de relaţii
existenţială de imediată referinţă, dar şi un portofoliu
de personaje culturale, cu rezonanţă mitologică:
Maestrul şi Margareta, Casandra, Poseidon, Paganini,
Beethoven, Romeo şi Julieta, Văduva (nume de

stradă), Iago, Mozart, Orfeu ş.a. Deşi de formulă
modernă, integrată perfect momentului contemporan,
creaţia domnului Ion Văduva trădează o frecventare şi
o cultivare îndelungată a poeziei clasice, poezie
aprofundată şi asumată structural, lucruri evidente în
acurateţea discursului personalizat, în care nu se mai
aud deloc ecouri din marii clasici.
Un lucru nou, numai schiţat ( sugerat ) anterior ar fi
subiectivitatea scripturală, autoreflexivitatea şi
autoreferenţialitatea, de sorginte postmodernă. De
asemenea, mai vizibilă se face amprenta culturală,
derivaţia livrescă, aproape recunoscută.
Cele trei cicluri – Dispecer la salubritate, Aici, în
patria mânăstirilor şi Lumină neînserată – au nuanţe
diferite şi chiar o rezoluţie valorică diferită. Ultimul,
Lumină neînserată, pare superior printr-o acurateţe şi
o cursivitate a discursului liric. Chiar nu pot să-mi
explic cum ultimele 6-7 texte finale reprezintă cele
mai frumoase poeme ale volumului şi provizoriu
capodoperele autorului. Aşa sunt: Anevoioasă tăcere,
Din infinit către tine, Visaţi nebuniile mele, Suspin,
Învinuirea gesturilor, Cea din urmă nevinovăţie, În
această biografie, poeme de amplă anvergură
semnificantă de care ar putea să fie mândri că le-au
scris cei mai mari poeţi contemporani.
Din poem în poem, discursul îndrăgostit devine
sibilinic, încifrat, ermetic, îşi pierde orice mesaj de
comunicare pentru a performa incantaţia pură care
poate să fie, deopotrivă, rugăciune sau declaraţie de
dragoste. De altfel, interesul pentru „metafizica
măştii” rămâne una dintre interogaţiile definitorii ale
cuplului, cuplu care a depăşit stadiul adamic,

(urmare din pag. 17)

stilul activ al scriiturii de tip religios, acea zbatere şi
tendinţă de răzvrătire, ce vor fi mai târziu exploatate
de Arghezi în psalmii săi. Tocmai această „lipsă de
supunere” îl depărtează pe Panait Cerna de Ion Pillat,
de Vasile Voiculescu şi de ceilalţi semănătorişti ai
vremii.
Dar textul care pune cel mai bine în valoare lirica
religioasă a lui Panait Cerna consider că rămâne
„Plânsul lui Adam” (1904). Acest poem, concretizat
aparent într-un monolog adresat divinităţii, îl
prezintă pe Adam în trei ipostaze. O primă figură a lui
Adam este cea a omului arhetipal, care deplânge
soarta fiului său Cain, care după ce jertfa sa nu a fost
primită de Dumnezeu, din invidie, îl ucide pe fratele
său Abel; moment imortalizat de poet în versurile:
„Cuibau dureri ascunse în cel dintâi născut;/ Iar jertfa
lui, Prea-bune, n-ai vrut să o primeşti,/ Vrând
rătăcirea noastră mai greu s-o pedepseşti…/ Un gând
de-aiurea – ucigătorul gând/ Şi-n Cain, bunul Cain,
pătrunse-ntunecat”.
Efectele acestei crime, poetul, ascuns în vocea lui
Adam, le prezintă într-un sistem „atunci-acum”: „Şi
s-a târât o pânză de fum, în lung şi-n lat,/ Ca o imensaaripă de vultur săgetat,/ Iar de atunce, fumul crescu
mereu,şi-a pus/ Zid negru între mine şi slava Ta de
sus-/ Azi gândurile mele cu greu pot să le-adun/ Să le
trimit la tine, Părinte Vecinic bun;/ Căci se întoarnă
pururi, sbătute, risipite,/ Ca fumul fără pace al jertfei
neprimite…”.
Relaţia dintre „iar de atunce” şi „azi” trădează
trecerea unor ani. Deci, cu aceste versuri, poetul
introduce cea de-a doua figură a lui Adam: tatăl
universal. Ce face tatăl universal pentru fiul său la fel
de universal? Ce va fi făcut şi Adam-arhetipul pentru
fiul său Cain, după ce Dumnezeu l-a blestemat să nu
fie ucis de nimeni, şi astfel să-l urmărească toată viaţa
mustrarea de conştiinţă pentru crima săvârşită; adică
l-ar fi rugat pe Dumnezeu pentru el: „Nu-i moarte
pentru Cain, nici alinare nu-i,/ Ce vrei să faci Tu,
Doamne cu suferinţa lui?”. Ba mai mult, s-ar fi oferit
să ducă el pedeapsa fiului, conştient fiind că în fond e
a lui: „O, dacă spre zidirea unei cereşti podoabe/ Îţi
trebuie durerea făpturii Tale slabe,/ Ridică-i de pe

viaţă-i povara, că-i a mea,/Şi pune-mi-o pe umeri, de
vrei, cu mult mai grea”.
În fond, poetul semnalează aici perpetuarea de
secole a unui fenomen care adeseori îl înfăţişează pe
Dumnezeu ca fiind nedrept; şi anume pedepsirea
copiilor pentru greşelile părinţilor (cum spune un
proverb românesc: „Au mâncat părinţii aguridă şi li se
sterpezesc dinţii copiilor”). De fapt, Cerna dă un
verdict în acest poem. Răspunde la acest „de ce”
mergând direct la originea problemei: pentru că şi Cain
a suferit din cauza greşelii lui Adam. La rându-i, poetul
deplânge această stare de fapt: „Dar prea e crudă legea
ca fiul să spăşească/ De-a pururi, fără vină,greşeala
părintească…”.
Interesant aici şi jocul semnelor de punctuaţie. O
strofă se încheie cu trei puncte de suspensie, iar cealaltă
începe cu aceleaşi trei puncte de suspensie; ceea ce,
după părerea mea, semnalează trecerea altor ani, de
data aceasta ceva mai mulţi… Ceea ce înseamnă că
vom avea de a face cu o a treia figură a lui Adam. Dar
despre ce este vorba, se va vedea mai târziu, pentru că
acum atenţia se mută pe alt personaj: „…O, sfânt copil
al Evei! Când noi te-am zămislit,/ Era prin rai lumină, şi
flori, şi ciripit”. Cine să fie acest „sfânt copil al Evei”?
Oare tot Cain? Dar de ce nu a fost el numit „sfânt” de la
început? Fireşte, pentru că nici nu era. Abel fusese ucis,
deci este exclus, aşa că, rămâne deocamdată o
enigmă… Se observă în această parte finală a poemului
o schimbare de registru, pe mai multe planuri: Adam nu
se mai adresează „Părintelui”, ci „sfântului copil”, iar

ajungând la nivelul conştiinţei de sine. Poezia,
fundamentată pe dihotomii şi polarizări performate,
disociază între carnalitate, atracţia trupului maculat şi
aspiraţia cântecului eteric, între substanţa
pământească a sentimentelor şi decantarea celestă a
iubirii spiritualizate.
Acest frumos text, Nehotărâre, începe ca un poem
de dragoste şi se sfârşeşte ca un psalm:
„ Depărtarea dintre noi / Se pierde într-un fel de
secunde / Ce bat risipite în timpul / Dezbrăcat de
cămaşa toamnei. / Nevăzut, ai inventat / Miracolul din
Cântarea Cântărilor / Deopotrivă omului şi prăpastiei
/ Cu gesturi bătrâne, / Să ne întrebe / Unul de celălalt. /
Depărtarea, Doamne, n-a obosit / Strălucirii ochiului /
Înspăimântat că nu vede / Faţa patimilor. / Lumina
pune pe umeri / Mâna ce mântuie / Neprihănirea
biciuită / De zile şi nopţi / Nehotărârea siluită de
spaimă / Strigându-te / Să fii ce-ai mai fost / Şi calea, şi
lumina, şi călăuza.”
Tensiunea dintre credinţă şi conştiinţă generează
un fel de stare extatică de jubilaţie a existenţei
comune, de la bucuria frunzelor foşnitoare la
admiraţia desenelor de pe asfalt ale copiilor. În faţa
invaziei sentimentelor, poetul resemantizează vechi
trăiri, imagini şi viziuni, care devin trepte iniţiatice
spre eflorescenţa unei gândiri ascendente. Viaţa însăşi
se identifică armonios cu un pelerinaj prin universul
de evenimente şi experienţe care performează
traiectoria umană, devine o mare trecere şi un spectru
de minuni, ca în poezia lui Lucian Blaga, adică
„
…nesfârşita poveste / A dragostei de a fi.”
Poet, la maturitatea exprimării individuale, după o
traiectorie vocaţională concentrată, după o etapă
formativă mai degrabă secretă decât discretă, domnul
Ion Văduva, pe măsură ce-şi lărgeşte şi aprofundează
universul, îşi conturează mai pregnant locul în
fenomenul poetic contemporan.
Aureliu Goci

tonul nu mai este de reproş şi de bătut cu pumnul în
piept, ci unul smerit, cald, mângâietor: „Dar tu, de ce
să suferi, copile, pentru noi,/ De ce să-ţi blestemi
mama, gemând prin râpi sihastre/ Tu, singura lumină
a gândurilor noastre?”. Ba, mai mult, Adam cerşeşte
fiului iertare: „Găsi-vei tu vreodată, liman
nemângâierii/ Să-i ierţi pe-aceia care te-au hărăzit
durerii?”.
Penitenţa paternă atinge cota maximă în chiar
finalul poemului: „O, sfânt copil al Evei! Îndură-te de
noi…”. Final care ne desluşeşte şi enigma de mai
devreme. Căci cine ar fi mai capabil să ofere îndurare
decât Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos care, în fond,
este tot copilul Evei şi al lui Adam, atât prin prisma
umanităţii Sale, cât şi prin prisma faptului că, dacă cei
doi foşti locuitori ai Raiului n-ar fi greşit, Fiul lui
Dumnezeu nu s-ar fi întrupat. Iată, deci, şi cea de-a
treia figură a lui Adam: tatăl virtual al lui Iisus.
Şi totuşi, revenind în miezul poemului nostru,
trebuie observat că, deşi se schimbă atât destinatarul
„plânsului lui Adam” cât şi tonul monologului, totuşi
nu se schimbă curgerea textului, poetul având grijă să
creeze imaginea unui text unitar. Dar numai atât?
Oare nu a vrut să sugereze şi o corespondenţă între
Cain, primul fiu al Evei, şi Iisus Hristos, Fiul? Dar
oare ce legătură să existe între Cain ucigaşul de frate şi
Iisus Mântuitorul lumii? Tocmai suferinţa. O
suferinţă de care nici unul dintre ei nu era direct
răspunzător; o suferinţă dusă până la capăt, de care
nici unul din ei nu s-a putut debarasa; o suferinţă care
a smuls Evei două rânduri de lacrimi.
Şi iată cum Panait Cerna creează, dintr-o singură
trăsătură de penel, trei Adami, doi fii, şi o singură Evă,
mama (portretizată sublim de acelaşi Cerna, în
poemul „Mama”).
G. Călinescu, recunoscând valoarea lui Panait
Cerna, scrie: „Cerna e în stare să înşire declaraţii şi
aspiraţii, într-o desăvârşită goliciune, aproape
prozaică, obţinând efectul celui mai elevat lirism. (…)
Virtutea lui Cerna este de a sugera stări de beatitudine
şi de înfrângere a contingenţelor, în versuri simple,
solemne, de cele mai multe ori abstracte, a căror undă
lirică este evidentă, şi totuşi greu de explicat”.

Aurel ANGHEL

Textele poetice din ultima carte publicată de
poetul Gheorghe Dobre m-au pus serios pe
gânduri.Ce sunt trofeele, cum să definesc acest
titlu inedit pentru o carte care marchează un hotar
la care a ajuns după o lungă perioadă de creaţie
acest autor, între puţinii pe care i-am citit cuvânt
de cuvânt şi literă cu literă, iesind de multe ori din
litera textului, aşa cum însuşi se autodefineşte în
altă carte publicată?
Într-o antologie intitulată EXERCIŢII DE
LIBERTATE, AUTORUL MARCA O ALTĂ
ETAPĂ A CREAŢIEI SALE, ACEEA DE
EXERCIŢII DE LIBERTATE PENTRU
IEŞIREA DIN TEXTualitate ŞI INTRAREA ÎN
ALTĂ ETAPĂ A DEZVOLTĂRII TEXTULUI
POETIC.
Am şansa de a scrie aceste consideraţii din
propriul exerciţiu pe care l-am făcut timp de
aproape un an cât a durat lectura şi reflecţia
serioasă asupra drumului prcurs de poet. A fost un
efort conjugat, ajuns eu însumi la o stare de
rezonanţă a comunicării cu autorul, a fost şi
pentru mine o etapă în care am exersat demersul
crtic la cărţile unui autor care, iată, a ajuns la ora
unui bilanţ.
Recunosc, sunt tentat să dau cărţilor pe care le
citesc un sens, cel exprimat de autor şi, cu el
rezonat în mine ca cititor, gata să fiu acuzat de
lipsă modestie, sunt deja instruit şi cunoscător în
ce-l priveşte pe acest autor, având bucuria că
timpul folosit pentru a-l înţelege şi defini m-a
ajutat mult, m-a determinat să aflu satisfacţii pe
care nu le disimulez.
M-am confundat cu zeii lui Gheorghe Dobre,
i-am readus pe un teren bine cunoscut mie, din
cea mai fragedă copilărie. Câmpia cu nesfârşirea
ei, cu orizontul pe care-l poţi pierde, se regăseşte
în aceste stări care pendulează între poezia pură şi
poezia ascunsă în texte prozodice producătoare
de zei. Printre sintagmele de comunicare poetică
regăsesc orizontul filozofic, ţinutul fără sfârşit al
gândului care porneşte din cele mai vechi timpuri
ale scrisului până astăzi, când poezia ca mesaj
textual şi filozofia ca text poetic, trebuie să
recunoaştem, au fost mână în mână, de la o vreme
au intrat în criză.
Este interesant să remarc faptul că poetul nu
alunecă în ”teoria poeziei şi a filozofiei”, ci
dimpotrivă, face un efort uriaş de a se desprinde şi
a se autodefini pe cale proprie.
Acest efort este răsplătit în sine şi pentru sine,
dar şi pentru cititorul cunoscător, cu un singur
cuvânt - “trofeu”, ca unitate de măsură a stării de
graţie a autorului care l-a produs.
În ceea ce urmează mă voi strădui să descopăr
aceste sintagme trofee, singura răsplată meritată
care va străbate timpul.
Trofeul 1 - Motivul ţigării: “(se consuma,
egală şi indiferentă)descopeream ca am iubit-o
înainte de a-mi pătrunde în sânge.”
Starea de graţie este o permanenţă aleatorie,
poetul intră în transă, se aprinde, arde cât ţine
clipa divină a inspiraţiei şi se stinge. trofeul este
astfel permanenţa iubirii din momentul ivirii
inspiraţiei până la intrarea “în sânge”.
Trofeul 11- Motivul stări de graţie ca o boală
(“mă circulă absorbindu-mă anarhic”).

Trofeul 13- Motivul exploziei, al ”răbufnirii
”(denumit de poet “tifos intelectual”), pregăteşte
textul definitoriu exprimat în clar: ”duşmanul
meu de temut e literatura ca iluzie”.
Scria Eminescu :”Cum mângâie dulce, alină
uşor, speranţa pe toţi muritorii”.
Abia acum am înţeles limitarea genială la
domeniul creaţiei. Iluzia definită de Freud:
“visul şi delirul se nasc din refulat”.
Trofeul 15
Versurile din Georg Trakl, poetul ia ca martor
un contemporan, pe Mircea Ivănescu, pentru o
evaluare cvasi ironică a etapei parcurse
definindu-se drept ”omul care a-nghiţit o ţeavă de
puşcă”.
Trofeul 17- “Caracatiţă flămândă./ ne
devorăm/ reciproc,/ în tăcere.” Amin. “zona mea
afectivă, o terra incognita”; şi textul poetic,
răsărind ca o floare rară: ”cât zgomot face o floare
când creşte?”.
Trofeul 19- Filosofia Nimicului. L-am regăsit
în numeroase texte poetice lecturate şi analizate
în EXERCIŢII DE DRAGOSTE CU ZEII LUI
GHEORGHE DOBRE. Definirea prin
adjectivare a trofeelor, textuarea “trofee nărăvaşe
şi beţive”, crează poetului o stare revolută, luând
ironic la rost observaţiile formale şi competente
ale vreunui prieten. Reacţia este colocvială, o
savantă înjurătură pusă excelent la locul potrivit,
m-am străduit câtva timp să acomodez
competenţa cu figura concretă a vreunui prieten.
Greşelile capitale descoperite în creaţia de până
acum îl determină pe autor să evite să pună în
lumină starea de plăcere a cuiva… Şi totuşi, în ce
ne priveşte, temerea nu se justifică…Pe noi
Gheorghe Dobre ne atrage, îl citim şi apoi îl
cernem mărunt printr-o sită chinezească pe care
tocmai ieri am tinut-o în mână aici, la Shanghai,
ca obiect, şi ce sită… nimic din ce nu este de
domeniul poeziei adevărate nu poate trece.
Cernerea va dura încă o vreme, chiar şi
părerile exprimate aici pot fi şi trebuie cernute.
Nimic mai relativ cu privire la un text decât
părerea, care pendulează permanent între
subiectiv si obiectiv.
Detectam în Trofee o stare de graţie ajunsă în
străfundurile conştiinţei, poetul se întreabă:
“mângâierea ta. Doamne, dacă exişti, de ce nu
exişti?”, iar noi alunecăm în istoria poeziei pe
această temă, ajungem la Tudor Arghezi şi
reverberăm scriind comentariul la celebrul
vers”vreau să te pipăi şi să urlu, este. “
Trofee 21- Libertatea în singurătatea sinelui
permite scrierea unor scrisori de dragoste către
morţi. Poetul devine frate doar cu trenurile de
noapte…Trece de vameşii văzduhului, este liber
pe deplin, “cu sufletul intact”. Victorie absolută
asupra oricărei impilări în planul creaţiei şi strigă
colocvial: Trăiască Libertatea!”. Lozinca roasă şi
uitată, o relicvă ţinând de arheologia textului,
devine în Trofee un poem, alături de cele din
întreaga carte, marcând un punct nodal al
drumului parcurs cu greu, ”sărind din piatră în
piatră”, cum se intitulează una din cărţile sale.
Mi s-a părut binevenit şi justificat îndemnul
d-lui Dan Simioneascu din Cuvântul înainte: să

nu se grăbească. Este şi îndemnul meu, cu mult
timp în urmă ofeream autorului un sfat antonim.
Scrie. Şi Gheorghe Dobre a scris ţi a publicat în
ultimul timp cărţi de referinţă. Ieşirea din literă
poate fi considerată deja un trofeu. Sunt în această
carte texte poetice care ne amintesc de lirismul
din antologia EXERCIŢII DE LIBERTATE.
În Trofee 23 imaginea toamnei ca anotimp al
rodirii în planul creaţiei, creaţia ca iluzie, uşa
iluzorie prin care trece poetul spre un alt liman, se
afla în faza de eboşă, desenul se va contura,
mesterul în cuvânt o va edifica şi va închide un
spaţiu de dincolo pe care îl salutăm de pe acum.
Teamă, incertitudine, monştrii, dau poetului
insomnii justificate, ele pornesc din cel mai
preţios trofeu pe care l-am aflat citind cartea,
CONŞTIINŢA celui născut să fie poet şi să
trăiască în nelinişte şi nesiguranţă permanente.
Liniştea ca pauză a textualităţii, neliniştea ca stare
de bine şi element al creaţiei.
Aici reverberez cuvintele geniale ale marelui
poet Nichita Stanescu: Ah, râsu, plânsu!”.
Transcriu integral:
“un huruit de schele surpate
în spatele meu
argintul oglinzii
sărută ploaia de pietre
( aici se intră când ţi-ai trimis umbra-nainte şi
scapi de rafale).”
Excelent poemul ca o tânguire:
“E toamna lucrurilor sfinte”…
Fulgurarea amintirii din copilarie: “…Hai la
var! hai la var!”
M-am revăzut copil, m-am întors acasă şi am
strâns la piept un vecin, Niculaie Iluzoriul
stergându-şi ochii cu cămaşa. (O.Goga-Casa
noastră ).Stimul textual:
”Vecinul speriat şi de gardul curtii sale”
Cu poemul cocorilor, pe care doar îl amintesc,
mă opresc şi închei comentarea cărţii Trofee, nu
înainte de a include şi ultima corespondenţă cu
poetul, aflat la el acasă, la 12 ore de zbor de la
Paris cu un Cocor uriaş AIRBUS care m-a adus
la Shanghai împreună cu alţi peste 400 de
călători.
(Acestea sunt cuvintele din prima reacţie la
citirea cărţii. Dacă autorul le consideră necesare
sau importante le poate publica.)
Aurel ANGHEL
2 aprilie 2012 SHANGHAI-CHINA

După mai multe amânări, joi 5 aprilie am ajuns
la Răduleşti. Eram chemat să prezint copiilor o
carte. O carte pentru copii, se înţelege, pe care am
scris-o împreună cu Dan Elias (aşa îşi semnează
cărţile bunul meu prieten Daniel Teodorescu).
Avem multe credinţe şi pasiuni commune. Între
altele, iubim copiii. Din dragoste pentru ei şi cu
sufletele îmbălsămate în nostalgia pentru
abecedarele copilăriei noastre ne-am hotărât să le
facem cadou o carte.
Înainte însă de a vorbi despre Borcanul cu
miere (aşa se cheamă cartea noastră), m-am trezit
povestindu-le copiilor cam ce ţtiam eu despre
satul lor, le-am spus cine sunt, cum m-am dus eu
la şcoală şi ce minune de abecedar aveam, cu poze
mari şi colorate. Am evocat-o pe învăşătoarea
mea. Am povestit apoi despre cărţile copilăriei
mele, despre plăcerea şi marele folos al cititului.
M-au ascultat cu atenţie, iar atunci când mi-a
luat-o gura pe dinainte şi am făcut unele remarci
cam critice la adresa manualelor de azi, am văzut
câteva zâmbete aprobatoare şi pe chipurile
învăţătorilor şi profesorilor.
Îmi pare rău că prietenul meu Daniel, chemat
de treburi urgente la judeţ, nu a fost de faţă când
voinicii din clasa întâi s-au urcat pe scenă şi au dat
citire alfabetului, aşa cum l-a înveşmântat el în
versuri. Şi cât ne temusem noi că nu ne vor
pricepe!… Dar copiii abia aşteaptă să le pui landemână cheia cu ajutorul căreia să deschidă
portiţa imaginaţiei…
Şi pentru că ştiam lucrul acesta, i-am rugat să
citim împreună versurile despre domnul
substantiv, despre neastâmpăratul verb, despre
adjectiv sau numeral, despre genuri, despre
consoane şi vocale, dar cel mai mult s-au bucurat
când am adus vorba despre sinonime, antonime
sau omonime.
Bucuria şi lumina din ochii lor le-am simţit ca
pe o minune izbăvitoare. Mi-au dat curaj. Cum
adusesem cu mine şi alte cărţi de ale mele (le-am
donat bibliotecii şcolii), i-am întrebat dacă vor să
mă însoţească în Grădina soarelui, să citim
câteva poezii despre pomii livezii, despre legume
şi fructe, despre flori şi altele. Au izbucnit în
aplauze aprobatoare. Şi nu mai ştiu cum a zburat
timpul… La sfârşit, a trebuit să le promit că data
viitoare vom sta mai mult de vorbă…

ICOANE DE IERI
Vizita la şcoala din Răduleşti s-a petrecut ca
urmare a invitaţiei familiei Mioara şi Dan Pascu,
foşti colergi de liceu şi prieteni de-o viaţă.
Doamna Pascu, profesoară de limba română, deşi
pensionară, la nevoile şcolii, predă şi astăzi. Cum
se întâmplă în astfel de cazuri, doamna directoare
ne-a invitat la o cafea. Atmosferă plăcută. Facem
ce facem şi aducem vorba despre şcoală şi
dascălii noştri de altădată. Cei de faţă, ori şi-au
făcut studiile la Fierbinţi, ori au predat sau predau
încă la liceul de aici. Suntem, ca să spun aşa, între
noi. La un moment dat, pe una dintre mese, zăresc
un pliant cu titlul: Artă populară şi tradiţie
folclorică, Răduleşti, 25 martie 2012. Este tipărit
de Consiliul Judeţean Ialomiţa, Centrul judeţean
pentru conservarea şi promovarea culturii
tradiţionale Ialomiţa, Primăria Răduleşti şi
Căminul Cultural Răduleşti. Hârtie foarte bună,
fotografii color interesante. Am început să-l
răsfoiesc cu atenţie. Doamna Pascu îmi spune în
glumă: „Bravo, domnule, te-apucaşi de citit
acum; ia-l să-l studiezi acasă…“
L-am luat. Şi bine am făcut!
După o scurtă introducere despre comuna
Răduleşti, urmează o pagină intitulată File de

Popas de suflet la Răduleşti

istorie. Cuprinde fotocopia (faţă/verso) a unei
cărţi poştale, un titlu – SCRISOARE DE PE
FRONT – şi transcrierea textului aflat pe acea
carte poştală. Atâta tot. Cititorul are un sentiment
de frustrare. Simte nevoia unor informaţii
ajutătoare, altfel rămâne cu un gust amar. Voi
încerca să-l ajut.
Deocamdată, să citim scrisoarea:
„27 aprilie 1942

Naşule,
Mereu în adăpostul meu, cu pământ jilav şi sub
acoperământul aceluiaşi Cer care ne umbreşte pe
toţi, îmi imaginez icoana Dvs veselă şi caut ca în
aceste clipe să fiu şi eu vesel.
Deşi am trecut până acum de atâtea şi atâtea ori
prin purgatorul curăţitor, mulţumesc lui
Dumnezeu că încă plutesc, păzit fiind de
providenţa crucii pe care o apăr. Noi, aceştia ce
suntem prin stepele Nagaice, suntem siguri că
vom fi loviţi de gloanţe telepatice, însă până
atunci avem la îndemână vanitatea de a pune
ultima grenadă la temelia armatei roşii, protejaţi
de pronia cerească care îşi apără turma. Fiind
departe de locurile mele natale care mi-au
încununat copilăria cu primii ghiocei, trupeşte mă
zdruncină, iar sufleteşte mă face fericit, fiindcă
noi suntem zdrobitori de păgâni şi reziditori de
altare. De va fi altfel, fetiţa mea, pe băncile
şcoalei, îşi va mâna privirile departe pe hartă, va
arăta locul şi va spune pentru mine «Aici trăieşte
tăticul meu».
Viaţa ascunsă în iarbă verde, cu o cruce
umbrită de o cască de oţel, este cea mai fericită
viaţă. Ţara noastră, din puţinul ce-i va mai
rămâne, va striga prin urechile tuturor: «Fiii mei!
Primiţi binemeritele mele! Căci aţi stat veşnic
obosiţi şi sprijiniţi în baionete, păzindu-mi
mormintele stăpânitorilor mei, prin rigidele
voastre încăierări».
De aici ce să vă spun, căci n-am voie, dar cred
că aveţi destulă imaginaţie ce fac eu pe aici.
Totdeauna când gândurile mele zboară acasă,
trimit câte un răvaş în linia inamică şi facem breşă
ochilor să primească senzaţii noi.
Mintea este obosită de atâtea vizualităţi însă
suntem doritori de o eventuală curiozitate.
De ce culoare va fi acea pace pe care-o
aşteaptă o omenire şi pentru care se cramponează
atâta armată?
Suntem foarte aprigi până în present, căci până
acum am avut doi duşmani în faţa noastră: gerul
de -36 grade şi rusul de 2 parale.
Termin, Naşule, cu glumele, că nu-mi permite
spaţiul, totuşi arunc o privire spre cei ce îi doresc
şi le sărut mâinile.
Finul Dvs, Durilă“.
Autorul scrisorii este unul dintre sutele de mii
de eroi ai patriei noastre, căzuţi pe câmpurile de
bătaie ale celui de Al Doilea Război Mondial.
Numele său: Teodor D. Mihăilă, despre care mi
s-a spus că era dascăl la biserica din Răduleşti.
După cum scrie şi gândeşte, era un om instruit,
dedat lecturii. Fusese încorporat în Regimentul
38 infanterie, Compania 7 şi la data când scria

impresionanta sa epistolă, se afla prins în
vâltoarea crâncenelor bătălii din nordul Crimeei,
în Stepa Nogai. Un om împăcat cu destinul, chiar
dacă pentru împlinirea misiunii sale şi a
camarazilor săi, de „zdrobitori de păgâni şi
reziditori de altare“, ar putea plăti preţul suprem.
Cenzura militară nu-i permite să spună tot ce
gândeşte. Era încă în viaţă, dar chiar dacă într-o zi
va fi lovit de unul din acele „gloanţe telepatice“,
cu sentimentul datoriei împlinite, „viaţa ascunsă
în iarbă verde, cu o cruce umbrită de o cască de
oţel“, i se pare „cea mai fericită viaţă“.
Oameni buni, cuvintele acestui om au fost
adeverite prin fapte! Tocmai de aceea, pentru noi,
pentru cei care în sufletul său întruchipam chipul
Patriei, rămâne dramatică întrebarea pe care ne-o
pune de acolo de „sub iarba verde“: „De ce
culoare va fi pacea pe care o aşteaptă o omenire?“.
P.S.
Scrisoarea s-a păstrat în arhiva familiei
învăţătorului Costică Pascu din Răduleşti, naşul
de cununie al eroului.
Există un proverb: „Spune-mi cu cine tensoţeşti, ca să-ţi spun cine eşti“. În cazul nostru,
proverbul mă duce cu gândul la acea mare oaste
de eroi din timp de pace– învăţătorii – , cei care,
prin munca lor adesea anonimă, au şlefuit atâtea
generaţii în cultul muncii, al iubirii de Patrie şi
Dumnezeu. Domnul Costică Pascu era fiu de
ardeleni descălecaţi pe la mijlocul secolului XIX
la sud de Carpaţi şi stabiliţi la Lacul Turcului. La
începutul aceluiaşi veac, Gheorghe Lazăr, Florian
Aaron, Ioan Maiorescu, Simion Bărnuţiu şi mulţi
alţii, trecuseră şi ei Carpaţii, răspândind lumina
cărţii în sfintele straie româneşti pe la Bucureşti şi
Iaşi, pe la Craiova şi prin multe alte oraşe şi sate
ale ţării.
Cei din familia Pascu le-au urmat pilda. Tatăl
domnului Costică a ajuns la Răduleşti, o altă rudă
de-a lui, Balaş (Bănică) a venit în 1895 ca
învăţător la Fierbinţi-Târg (Grecii de jos), iar un al
treilea, Teodor, tot învăţător, s-a stabilit ceva mai
târziu în comuna vecină – Grădiştea.
Dar, mă simt dator să o spun: în vremurile
acelea fotoliul Instrucţiunii publice era ocupat de
personalităţi ale căror nume spun mai multe decât
orice comentariu. Menţionez câteva, doar pentru
a face loc unor tentante comparaţii cu cei din
zilele noastre: Titu Maiorescu, Spiru Haret, Take
Ionescu, I.G. Duca, Dimitrie Gusti...
Marian ŞTEFAN

TITI DAMIAN

-Hopaa! În sfârşit, mişcare şi vânzoleală la
poliţia Vilajele! îşi frecă Mihai Brătescu mâinile,
lăsându-le câteva clipe de pe volan.
-Mai bine vezi-ţi de drumul tău, aici e linie
continuă, asigură-te la intersecţie! îl atenţionă
soţia sa, ca întotdeauna, foarte atentă la circulaţie.
Omul chiar încetini, cercetând, între timp, din
ce în ce mai curios, când într-o parte, când în alta a
şoselei din centrul satului. Pe dreapta, în dreptul
Poliţiei, două maşini staţionate, cu unul dintre
poliţişti în maşină, iar altul aplecat spre capota
deschisă. Îi atrase atenţia cel de lângă maşină, un
ins slăbănog, curbat, părea înalt, un pic negricios,
cu o faţă punctată de coşi roşii sau de ceva negi,
nu prea se observa bine din mişcare. Îi atrăsese
atenţia o mustaţă destul de groasă, întoarsă spre
bărbie, a oală, ca la haiduci, fapt cei făcea faţa mai
prelungă, chiar fioroasă. Sprâncenele împreunate
erau acoperite de o caschetă parcă prea mare
pentru capul lui ţuguiat. În curtea poliţiei, încă
două maşini, iar lângă ele vreo câţiva inşi în
uniformă pregăteau ceva. „Să mă duc să le dau
cererea, ar fi bine. Dar azi e sâmbătă spre seară,
nu le arde lor acuma să cerceteze, mai bine vin
luni, trebuie să aibă ei un şef. Ăştia nu-s de-aici,
ori au o şedinţă, ori au terminat cu reorganizarea”,
stătu în cumpănă în timp ce frâna în intersecţie să
dea prioritate circulaţiei de pe şoseaua naţională..
- Ptiu, drace! Iar s-a luat pisoiul după noi!
scuipa soţia cu ciudă spre canapeaua din spatele
maşinii când îl zări cocoţat tocmai la lunetă.
- Ce naiba îl tot găseşte, dom'le? Face ce face şi
ţuşti! dacă nu suntem atenţi, una-două se urcă în
maşină. Îi place lui la bloc şi gata! Lasă-l acolo, ce
să-i mai faci, îl aducem poimâine înapoi.
- S-o crezi tu! îl contră înciudată soţia. Te scoli
matale la miezul nopţii să-l duci la baie când
miaună? Şi-apoi, nu ţi-am arătat zgârieturile
făcute la picioarele mobilei când îşi ascute
ghearele? Aşteaptă să-l dau jos!
- Crezi că ajunge singur înapoi acasă?
- Două sute de metri până acolo? O nimica
toată. E mare, dă-l încolo! Şi-apoi mare pagubă
dacă se pierde, mai sunt încă trei acasă. Cu mă-sa,
patru. Fac turmă de pisici? Ieri dădeau la televizor
un caz unde o pisică şi-a găsit stăpânul făcând
cinci mii de kilometri până la New York.
- Ce facem, oprim acum să înregistrăm cererea
sau când ne întoarcem luni? O cercetă soţul care
deja ajunse la intersecţie şi urmărea în oglinda
retrovizoare pisoiul care tocmai ţâşnise peste
stradă.
De fapt, problema lui era mai serioasă, venise
de câteva ori pe la poliţie cu cererea, dar dădea
mereu în urma poliţaiului. Îl cunoştea demult pe
şeful postului. Nu prea făcea mare lucru, dar se
plângea că-i singur, nu face faţă, apar mereu
probleme. Era şi el navetist. Stătea la serviciu opt
ore, nu mai avea nici ajutor. De multe ori îl luase
la ocazie şi mereu i se plângea că nu-i ajung banii.
Lumea vorbea pe la colţuri că se cam împrumuta
la unul şi la altul şi-i scoteai cu greu banii de la el.
Altfel era om cumsecade. Decât să-l fi pus să facă
un proces-verbal, să completeze ceva dosare,
pica cerul pe el. Acum un an şi ceva îl chemase să
constate furtul găinilor. Bătrâna, soacră-sa,
împlinise de curând nouăzeci de ani, chemase, cu
o zi în urmă, în lipsa lui, un vecin să-i crape nişte
lemne. A două zi, dimineaţa s-a trezit că-i lipsesc
din coteţ doi curcani, un cocoş şi vreo trei găini.
Cele mai frumoase. A început să plângă în hohote

bătrâna. Îl cheamă pe ginere, ginerele pe poliţai,
cercetează amândoi, o iau după urme, dăduse o
buricică de ploaie, descoperă şi nişte picături de
sânge pe gard care duceau spre poarta vecinului
de vis-a-vis. „N-avem voie să intrăm în curtea
omului fără hârtie de la Parchet, dom' profesor!”
îl opri poliţaiul ridicând neputincios din umeri.
„Mai mare daraua. Credeţi că procurorul numai
de găinile noastre are acuma grijă? Mai bine îl
chem la secţie, îl iau mai cu binişorul, mai cu răul,
poate nu le-o fi mâncat pe toate. Îi spun să le
arunce peste gard, vedem noi ce-i facem. A mai
sărit gardul şi pe la alţii. Unii l-au bătut zdravăn!
Pe urmă, trebuie declaraţii, cercetări, procesverbal, off!” făcu omul a lehamite fluturând
cascheta în mână.
De data aceasta, gluma se îngroşase. În
primăvara asta, bătrâna se şubrezise, îşi
fracturase şoldul, nu mai putea ieşi din casă.
Omul vorbise cu o vecină să-i dea roată, să-i dea
de mâncare şi să încuie cele câteva păsări care mai
rămăseseră. „Dom' profesor, ar fi bine să puneţi
un lacăt la magazie, îmi pare că grâul scade cam
repede. Ce bruma mănâncă cele câteva găini? Şi
în ochiul cu porumb mi se pare că a rămas prea
puţin”, îl averizase îngrijorată. Pusese un lacăt,
uşa avea şi o bandă de metal pe diagonală,
magazia părea bine asigurată. Îi dăduse cheia
femeii, o ştia bisericoasă, de nădejde. Femeia
închidea seara păsările, controla magazia, uşile,
ferestrele. „Nu cred că bătrâna o mai duce mult,
chiar dacă-i în spital. Da' trebuie să ne facem
datoria. Şoldul ăla rupt, chiar dacă-l operează, tot
nu se mai prinde la loc! Mai bine o aduceţi acasă,
să moară în patul ei!” Aşa făcuse. S-au chinuit cu
ea vreo două luni. Într-o dimineaţă şi-a dat
obştescul sfârşit. Alergătură. Pomeni. Parastase.
Preot. Ce mai, erau epuizaţi, stres şi cheltuială cât
cuprinde. Oboseală cruntă. Astăzi tocmai
terminaseră cu parastasul de patruzeci de zile.
Acum se gândeau că or să răsufle uşuraţi. „Dom'
Brătescu, îi telefonase femeia de dimineaţă. Nu
mai e lacătul la magazie! Mi-e frică să mă duc
acolo. Ştiu sigur că am încuiat aseară. Venise valvârtj, cercetase, grâu, ioc! porumb, ioc! Încercase
să observe urme de boabe căzute din saci. Nimic.
Hoţii lucraseră curat, parcă ar fi băgat în urmă
aspiratorul. „Cum dracu au luat grâul fără să lase
în urmă măcar o boabă?” se mirau şi vecinii.
„Cum o fi sărit gardul cu sacu-n spate? Poarta nu-i
forţată!” îşi dădu cu părerea altul. „Curios lucru, e
ca şi cum i-ai lua unuia izmenele fără să simtă!”
„Ori au avut complici, ori au lucrat la lumina
zilei”, presupuse altul. „Oricum, n-a fost numai
unul singur, ori a fost unul, dar este expert, cu
siguranţă a mai fost pe aici!”
Se dusese la poliţie, uşa încuiată. „Sunt încă în
reorganizare, îi spuse paznicul. Se aude că aici o să
fie noul sediu pentru vreo şapte comune. Sune şi
mata la 112 sau, mai bine, aşteaptă să vină şeful. E
plecat cu treburi. Fă matale cererea, arată cum s-au
întâmplat, ca să fie hârtia la dosar. Dar degeaba...
Dacă vrei, îţi spun eu cine a fost. E Traian, ăla de
lângă şcoală. L-au prins mai mulţi inşi la magazii.
Are vreo trei dosare, cu martori, cu tot ce trebuie.
Şeful i-a întocmit demult dosarul pentru judecată.
Trebuie să-i vină rândul... Şi-apoi, ce Dumnezeu
să-i faci? Are pală, nu se mai dezvaţă, mai are şi
vreo trei copii, nu găseşte de muncă, măcar de-ar
mânca el, dar îl vinde pe băutură. E pacoste mare
pe sat. Ştii ce-a făcut cu coana moaşa acum vreo

săptămână? A auzit bătrâna zgomot în miezul
nopţii, l-a prins la coteaţă, băgase păsările în sac.
Se ruga de el: <Lasă-mi, măi Traiane, şi mie
câteva, şi cocoşul, să pun şi eu la primăvară o
cloşcă!> <Taci fă, că-ţi dau una de-ai să taci pentru
totdeauna!> şi dus a fost...”
Acum chiar se bucurase că găsise atâţia
poliţişti. „Luni le dau cererea, măcar să
înregistreze şi furtul ăsta. Şi-adusese aminte că, la
înmormântare, Traian fusese unul din cei cinci
gropari. Mai târziu a realizat că, după ce s-au
întors de la cimitir, i-a aşezat la masă, dar el tot
cerceta curtea cu privirea, mai ales spre magazie.
De atunci îşi propusese să zăvorască toată casa.
„Trebuie să încui fiecare uşă de interior. Pe
ferestre nu se poate intra, sunt duble, au şi drugi.
Casă bătrânească!” comentase domnul Brătescu
împreună cu vecinul Sandu peste gard. „S-o crezi,
mata! Ştiii ce-a păţit unul de dinjos? I-au luat
câteva ţigle de pe acoperiş, au intrat în pod, apoi
au demontat soba de teracotă şi-au trecut-o pe
geam bucată cu bucată. Când a venit omul
sâmbăta de la Bucureşti, a rămas crucit. Prinde
orbul, scoate-i ochii. Cică ar fi vândut-o unui
ţigan din Bărbuleşti. Lui Mangeac i-au luat unii
tot vinul. Şi butoiul. I-a văzut bătrânul, n-avea
babă, cum îl rostogolea prin curte noaptea. I-a fost
frică să nu-l omoare. Să strige, nu putea. Casa era
cam izolată, la marginea satului... Înainte erau
angajaţi nişte paznici, acum cică nu mai sunt
fonduri... Ţara lui Papură - Vodă!”
Toate întâmplările astea i se rostogoliseră ca o
avalanşă în mintea obosită de atâtea necazuri. Îşi
dorea numai să ajungă acasă, să facă o baie, să
doarmă, să doarmă... Ieşise din intersecţie, cedase
trecerea, semnalizase, făcuse la stânga, intrase în
şoseaua naţională, făcuse totul ca la carte, mai
ales că erau pe aproape atâţia poliţişti
necunoscuţi. „Nu se ştie niciodată cu ăştia, o fac
pe vitejii când nu te aştepţi! Sunt ei în haina
statului? Cel mai bine este să n-ai de-a face cu ei.”
„Dacă te opresc, nu-i sfidaţi, îl sfătuise unul dintre
elevii lui ajuns poliţist, trăiesc complexul
prostului. Daţi-i impresia că-l respectaţi, nu-l
contraziceţi, nu faceţi aluzii, nu-l jigniţi!”
-Centura de siguranţă, luminile, faza scurtă,
semnal, ai grijă la viteză! îl avertizase încă o dată
soţia, când demarase, ştiindu-l obosit.
Până acasă, vreo zece kilometri, oricât ar fi fost
de obosit, tot rezista.
-Nu ţi se pare că din urmă vine o maşină de
poliţie cu girofarul aprins? I-auzi ce gălăgie face,
parcă şi zbiară ceva, a pus în funcţiune şi
semnalele acustice! Pe cine o fi urmărind?
-Ce să caute poliţia după mine? îşi făcea
socoteala şoferul. Sunt în regulă cu actele, de
băut, nici vorbă!, apăsă pe accelerator. Văzu cum
maşina poliţiei îl depăşi, nu prea înţelegea ce-i
spunea prin megafon, dar îi făcea semn cu paleta,
din ce în ce mai nervos, să tragă pe dreapta.
- N-ai văzut girofarurile? N-ai auzit
megafoanele? Pentru cine strig eu de vreun
kilometru? Actele la control? îi comandă aspru
chiar poliţistul cel înalt şi cu negi pe faţă.
- Dar eu nu mă ştiu vinovat cu nimic. Am
semnalizat, m-am asigurat, am cedat trecerea, nam depăşit viteza legală, farurile-s aprinse, nu văd
de ce... Şi-apoi, obligaţia dumneavoastră este să
vă prezentaţi.
- Ai dreptate, sunt agentul Ionică Octavian.
Dumneata ai auzit de protecţia animalelor? Ai
abandonatul pisoiul în plin centrul comunei, ca
să-l calce vreo maşină, să scapi de el!
- Da, cum să nu aud, în general..., până la urmă
e pisoiul meu, fac ce vreau. „Ce nume şi la ăsta,
auzi, Ionică, chiar nume de miliţian de pe
vremuri, cu rădăcini puternice la sat, şi Octavian,
nume de general roman”, gândea el în timp ce-i
întindea actele, privindu-l pieziş.
(continuare în pag. 22)

TITI DAMIAN

(urmare din pag. 21)

-Aha, va să zică recunoşti că pisoiul ăla cu
dungi gri şi pete albe l-ai aruncat din maşină! Ca
să nu te amendez, întoarce şi recuperează
animalul! Altfel...
Omul se uită blocat la poliţistul care îi cerceta
încă actele. Nu înţelegea dacă-şi bate joc sau dacă
chiar e preocupat de soarta animalului. Tocmai să
pregătea să-l contreze: „Dă-mi matale
regulamentul, articolul potrivit căruia mă fac
vinovat sau m-ai oprit, şi stăm de vorbă altfel!” îi
venea să-i zică, dar un gând de ultimă clipă îi
reprimă fraza pe buze. Între timp, soţia coborâse
din maşină şi se apropiase:
-Domnule agent, e ditamai pisoiul, ştie să se
ducă singur acasă, altă treabă n-avem decât să
prindem pisici în centrul comunei? Suntem
obosiţi, am avut o zi grea, parastas, soţu-i
profesor, ne cunoaşte toată lumea, primarul,
încercă ea să-l înduioşeze, văzând că se îngroaşă
gluma. Şi-apoi, omul în uniforma statului trebuie
să se adreseze politicos. Deocamdată nu eşti tu cu
soţul meu! Dumneata eşti miliţian ori poliţist?
- Fără alte comentarii! se încruntă el dintr-o
dată. Întoarceţi şi urmaţi-mă.
Mai mulţi curioşi care-i cunoşteau se opriseră
pe aproape, nedumeriţi de spectacolul care li se
oferea. O luminiţă îi luci în priviri şi un zâmbet i
se aşeză în colţul gurii lui Brătescu în timp ce
făcea manevrele de întoarcere:
-Vă rog frumos, restituiţi-mi actele, merg,
rezolvăm, soţia este obosită, dă-l naibii de pisoi,
numai să nu fi ajuns deja acasă...
Cercetară împreună prin bălăriile din
Am fost victima unui complot. Această frază de
început mi-a fost sugerată de Dobre. Acelaşi Dobre
care, după ce s-a victimizat în direct pe adresa mea de
e-mail (că ce se face el, că toată lumea - bună şi
nebună – îl somează să mergem la Stână),
determinându-mă să mă sacrific, săritoare cum mă
ştiu, să las curăţenia nefăcută, vasele nespălate, ouăle
nevopsite, etc., hotărând că da, niciun sacrificiu nu-i
prea mare pentru a merge la stână, aşadar, după ce s-a
victimizat cu talent, mi-a mărturisit până la urmă (că
doar nu era să păcătuiască fix în Vinerea Mare) că, de
fapt, a fost o tactică de abordare, întrucât nu ştia cum
să „atace” subiectul atât de delicat într-un astfel de
moment, afirmând, aşadar, că am fost victima unui
complot. S-o creadă dumnealui! Ceea ce nu ştie
(poate doar bănuieşte) e că eu abia aşteptam să mă
sacrific, va să zică să las toate alea nefăcute (alea
jacta est; nu, asta-i din alt banc, cu alea e pe iaht), că
doar nu m-am născut slugă la o casă. Sau la ouă.
Florin abia ne aştepta. E drept că nu cred că suferea
şi de dispoziţiile trasate de noi:de Teoharie – să facă
bine să aprindă focul (corpul dumnealui având
punctul de congelare pe la 40 de grade plus) şi de mine
– să-mi prăjească o tonă de seminţe, din motive de... şi
de... Nu cred că am fi găsit cu uşurinţă altul care să ne
suporte nazurile aşa cum ni le suportă Florin. E drept
că nici nu ne prea bagă în seamă: în loc de foc în sobă,
lui Teo, Florin i-a „aprins soarele” (după propria
expresie), iar mie, e drept că mi-a prăjit o tonă de
seminţe, dar atât de mici încât mai că le scăpam
printre dinţii din ce în ce mai rari, în ultima vreme.
În fine, după bucuria reîntâlnirii, după obişnuitele
tabieturi de început – Florin, agitaţie peste tot, Teo,
cafeaua, noi, ceilalţi, mângâiat căţeii (asta ca să nu zic
vorba-aia cu pisica), ne-am liniştit, într-un final,
aşezându-ne la masa din curte, printre pomi înfloriţi.
O vreme splendidă pentru poezie! Doar că timp n-a
prea fost, întrucât la ora 19 începea Denia, de unde nu
puteam lipsi (cel puţin eu). Aşa că am sărit peste deacum obişnuitele improvizaţii pe cuvinte impuse,

părculeţul din faţa sediului poliţiei, în timp ce şi
celorlaţi poliţişti din curte le atrăgeau atenţia
căutările lor. Aruncară priviri peste gardul
vecinilor, în şanţul din lungul străzii, cercetară
intersecţia, parcă pisoiul intrase în pământ.
-Ia, staţi aşa! Parcă se aude un mieunat, e peaici, pe aproape, doamnă, chemaţi-l
dumneavoastră pe nume, trebuie să vă
recunoască glasul, vine el! îi îndemnă
entuziasmat Ionică Octavian.
-Pisi, pisi, Lăbuţă! Unde eşti, păcătosule? îl
alintă stăpâna.
-E-aici, la capătul tubului, sub podişcă, anunţă
victorios agentul de poliţie. Uită-te, domnule, ce
pisoi frumos abandonau oamenii ăştia, îi spuse el
colegului mirat. Vino să vezi, parcă are un ochi
albastru. Ce luceşte! Ăsta-i de rasă! N-am mai
văzut nicăieri pisoi cu aşa ochi până acum! îl
chemă şi pe colegul care până atunci urmărise
mirat scena..
Într-adevăr, pisoiul ieşise pe jumătate din tub
şi-i cerceta mieunând neîncrezător. Un apus de
soare ieşit dintr-un nor albastru făcea să-i
lucească şi mai tare o privire albastră, speriată.
Poliţistul se lăsă pe vine, întinse după el o mână
cu nişte degete lungi, fioroase, dar motanul,
intuind pericolul şi necunoscându-l, o zbughi
înfricoşat spre mijlocul tubului, arătându-i coada
ridicată.
-Vezi, ai grijă să nu-ţi scape printre degete la
capătul celălalt, se adresă Octavian colegului care
păzea atent intrarea din partea opusă.
-Ia mai bine pietricele şi aruncă-le, poate se
întoarce încoace! Ai grijă să nu te zgârâie, ori să
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mulţumindu-ne cu a citi. Teo ne-a citit (se pare că doar
mie în premieră) poezie de dragoste care ne-a amuţit.
Scrisă de el, evident. Poezia de dragoste nu-i la
îndemâna oricui. Nu o poţi scrie dacă eşti o uscăciune
de om (Slavă Domnului, nu-i cazul cu niciunul dintre
prietenii mei!). Trebuie să iubeşti oamenii, dacă eşti
creştin adevărat. Abia apoi poţi să scrii poezie de
dragoste adevărată. Nu o poţi scrie nici dacă te-ai
pricopsit, de exemplu, cu o tulburare de personalitate
narcisică. Nu întâmplător am adus vorba de asta, ci
întrucât Teo aproape că ne-a recitat un rezumat despre
această tulbureală, pus la dispoziţie de psihiatrul de
serviciu de pe net-ul dedicat sfatului medicului, în timp
ce Dobre îl fugărea pe Florin prin casă, încercând să-l
convingă de ceva ce numai el ştie (ei, ştim şi noi, dar
nu-i frumos să zicem!).
Costel a supus atenţiei noastre versuri scrise pe la
anul 1944 de profesorul ialomiţean, militarul Petre
Duţă din Andrăşeşti. Rănit grav în război la vârsta de
22 de ani, unul dintre acei oameni care există şi sunt
supuşi încercărilor parcă anume pentru a ne arăta nouă
cât suntem de fericiţi şi binecuvântaţi, pentru a ne
determina să încetăm odată cu văicărelile ieftine şi
mofturile existenţiale, amintind de proverbul care
spune: „Atât m-am văitat că n-am pantofi, până-am
întâlnit un om fără picioare”. Petre Duţă n-a abandonat
lupta cu viaţa, a continuat să studieze, să fie un model
pentru cei din jur.
Am fost uimită de faptul că cineva mai „dezgroapă
morţii” şi l-am întrebat pe Costel cum e posibil. Astfel
am aflat că nu este singurul caz asupra căruia s-a oprit,
că obişnuia să facă această muncă de cercetare pe

nu-ţi sară în ochi! Acum e speriat! îl avertiză pe
colegul preocupat şi el să-l prindă.
-Dom şef, mai bine luaţi nuieluşa asta! i-o
întinse unul dintre cei din curte, şi trage-l uşor,
poate se agaţă de ea, am făcut un mic laţ.
Preocupaţi să nu le scape, uitaseră de stăpânul
pisoiului care urmărea şi el agitaţia de la capătul
tubului, zicându-şi: „Se pare că ăsta va fi noul şef
al poliţiei locale reorganizate.”
-Pis, pis, hai cu tata! îl chemă cu un glas
înfuriat negriciosul. Al dracului pisoi, vezi că vine
spre tine. Aţin-te! Nu-l scăpa! striga el agentului,
cercetând interiorul tubului şi râcâind cu
beţigaşul. Se aşezase în patru labe, cu capul în tub
şi cu fundul în sus, cercetând atent interiorul.
Preocupaţi, şi ceilalţi poliţişti lăsaseră
ocupaţiile lor, alăturându-se vânătorii. Pe de
margine, o groază de gură-cască de pe stradă se
strânseseră, dându-şi fiecare cu părerea cum să-l
atragă pe pisoi. Fostul şef, atras de vânzoleala de
afară, ieşise şi el în uşa Postului, urmărind, curios,
cu cascheta în mână, cum îi era obiceiul,
spectacolul.
Între timp, se auzi torcând uşor pe lângă ei
maşina lui Mihai Brătescu. Acesta, liniştit, frână
la intersecţie, semnaliză, se asigură, apoi se
înscrise în şoseaua naţională. O ultimă privire
prin lunetă îi fotografie pe poliţişti continuând, cu
responsabilitate, preocupaţi să salveze pisoiul.
Cineva făcuse rost de un băţ şi mai lung, cu o
pungă de plastic legată în capăt şi se îndrepta spre
podişcă. Unul din grupul de agenţi, acum tot mai
preocupaţi, observându-i plecarea, flutura agitat
mâna întinsă, arătând în direcţia maşinii care
tocmai dăduse colţul...
Se înserase de-a binelea. La intersecţia de la
intrarea în oraş, o ultimă privire a lui Mihai
Brătescu aruncată în oglinda retrovizoare îi arătă
în depărtare o maşină cu faza lungă, spărgând
întunericul cu semnalele acustice şi luminoase....
vremea când era metodist la Biblioteca Judeţeană. O
activitate absolut remarcabilă nu atât din punct de
vedere literar (poate n-a reuşit să scoată la iveală cine
ştie ce geniu), cât, mai ales, din punct de vedere uman.
E tonifiant să ştii că cineva mai scutură praful de pe
amintirea cuiva, că cineva mai pătrunde, păşind atent,
în odaia sufletului cuiva care-a trăit demult, care nu sa mulţumit să treacă oricum, ci a aşternut un gând, o
frământare, o idee, o suferinţă pe hârtia îngălbenită de
vreme dintr-un pod fără scară.
Să punem scara podului! Să urcăm cu încredere, cu
credinţa că e de datoria noastră să dăm la o parte pânza
de păianjen de pe un manuscris, de pe o amintire...
Costel a făcut-o, bravo lui! Şi mă gândesc ce mare
bucurie trebuie să simtă cineva când face asta.
Păstrând proporţiile, aş spune că e... ca o mică înviere.
La care fiecare dintre noi am putea contribui, cu
mijloacele şi după posibilităţile noastre. Cred că
putem mult. Dar mai ales putem mult împreună.
Pe Florinel l-am mai certat (că aşa-i schema: după
ce-i mâncăm mâncarea şi ficaţii, după ce-i bem
băutura, să-l bombănim) pe teme literare, că nu se ia în
serios. Mie îmi revine sarcina să-l conving (canon de
la băieţi, că nu-mi ajungea cel de la preot!) să-şi
sistematizeze scriitura, s-o ambaleze frumos şi să-i
facă vânt în lume. Vânt din pupa, Florine! Tu ştii mai
bine la ce foloseşte!
Am mai discutat pe teme literare, de publicări, de
întâlniri, de revistă, de una, de alta, până ce timpul,
timpul nostru de la stână, acest mare hoţ, s-a scurs, că
asta ştie să facă cel mai bine.
Sunt zile, sunt ore, sunt clipe în care strigătul din
versul lui Blaga se strigă singur din inimă: „Opreşte
trecerea!/ Ştiu că unde nu e moarte, nu e nici iubire/ Şi
totuşi Te rog, opreşte, Doamne, ceasornicul/ cu care
ne măsori destrămarea...”
HRISTOS A ÎNVIAT!
Florentina Loredana Dalian
Slobozia, 17aprilie 2012

Afemeiat liric şi afemeiat epic, clasificarea îi
aparţine lui Milan Kundera, criteriul de
departajare fiind, în acest caz, cantitatea
“victimelor”.
*
*
*
De la idee la roman, drumul se face în
genunchi, ca să-l parafrazăm pe domnul Vladimir
Holan.
*
*
*
Daca de obiceiul compozitorilor de a acorda un
număr de opis numai operelor pe care le recunosc
ca valoroase s-ar folosi şi romancierii, oare câţi ar
fi în stare să renunţe?
*
*
*
Şi dragostea se învaţă, spune Marquez. Numai
să vrei şi să nu fii cu gândurile aiurea.
*
*
*
Individul ajuns la batrâneţe se bucură de
privilegiul de a nu mai ţine cont de opinia
majorităţii şi nici de a-şi mai face planuri de viitor.
*
*
*
Poate cineva să urască arta? Cine anume?
Omul simplu, chiar dacă n-o simte, el nu o poate
urî. Poate numai cei care se încăpăţânează să
producă artă şi nu pot!
*
*
*
A nu mai da interviuri, de frica interviului, nu
este o soluţie. Un interviu însă, nu trebuie publicat
fără avizul celui intervievat.
*
*
*
Am fi mai liniştiţi dacă am uita totul? Am fi mai
fericiţi? Nu cumva am fi mai falşi?
*
*
*
Celibidache susţinea că muzica nu se repetă.
Deşi partitura este aceeaşi. La fel ca şi apa unui râu
în curgerea ei.
*
*
*
„Îmi cumpăr libertatea de a trăi cu două
milioane pe lună”, îmi spune un prieten. „Atâta
dau pe medicamente!”, mai adaugă el, citindu-mi
uimirea.
*
*
*
A scrie la persoana întâi sau a treia este în
funcţie de subiectul ales. Nu poţi scrie TarasBulba la persoana întâi.
*
*
*
Tolstoi spune că „jurnalul este scris pentru a fi
recitit ulterior, recitire însoţită de plăcere şi, prin
urmare, mereu un impuls de continuare a lui”.
Tolstoi a scris jurnal pentru că avea timp. Dacă ar
fi fost posesorul unui calculator, atunci s-ar fi uitat
de sus, superior la cei care făceau însemnări
zilnice.
*
*
*
În perioada venirii la putere a lui Lenin, acesta
spunea că un stat în care poliţiştii sunt mai bine
plătiţi decât profesorii, este o dictatură. Dar când şi
pensiile lor, ale poliţiştilor, sunt mai mari decât
salariile profesorilor? Norocul, al nostru sau al lor,
este că suntem blânzi.
*
*
*
“Vedem zilnic cum mari oameni de cultură sunt
hărţuiţi ca nişte cerbi înconjuraţi de lupi, de inşi
care nu au nici o autoritate morală şi nici
competenţa să o facă”, scrie Mircea Cărtărescu. Aş

*

completa. În rândul acestora din urmă s-a instaurat
un dispreţ profund faţă de tot ce înseamnă cultură.
Oamenii fără scrupule s-au cocoţat în cele mai
înalte funcţii, în posturi publice de unde dispun de
noi. Şi dacă ei nu ştiu ce înseamnă cultura, cum să
încurajeze atunci actul cultural, cum să-i creeze
condiţii? Pentru ei actul cultural înseamnă
pierdere de vreme. Este o culme a inutilului. Ei fac
totul ca şi alţii să gândească asemenea lor. Dar noi
nu trebuie să ne resemnăm..
*
*
*
Se întâmplă adesea să vrei să citeşti, dar să nu te
poţi hotărî, deşi biblioteca este plină de cărţi bune.
De ce? Oare există un preaplin pe care nu-l
realizezi? Nu regreţi decât timpul care se scurge
implacabil!
*
*
*
Una dintre diferenţele dintre artă şi ştiinţă este
lipsa unităţii de măsură. În primul caz. De aceea
este posibilă apariţia unor false valori care, în
timp, dispar. Dar pe cine să mai tragi la răspundere
atunci? Deja este prea târziu!
*
*
*
Când dragostea pentru tine a copiilor pe care tu
i-ai zămislit s-a împuţinat, ea fiind acoperită de
alte persoane, atunci de-abia începi să-ţi dai seama
de singurătate, cea a părintelui fără copii.
*
*
*
Nu ştiu cum am început să scriu. M-am
pomenit scriind. La început mici povestiri, apoi
lucruri mai serioase. Acum nu pot să trăiesc fără să
scriu. Mă odihnesc scriind! Când nu scriu parcă nu
am nici un rost.
*
*
*
Femeile nu au simţ istoric, spune Marquez,
pentru că altfel n-ar putea să îndeplinească funcţia
lor primordială, de a perpetua specia. Funcţia lor,
aceasta din urmă, se datoreşte unui organ şi nu
unui mai acut sau nu simţ istoric.
*
*
*
O femeie care se culcă o dată cu un bărbat, va
continua să o facă ori de câte ori el i-o va cere,
afirma Lawrence Durrell. Nu neapărat,
completăm noi. De multe ori iniţiativa îi aparţine
chiar doamnei.
*
*
*
Un personaj nu este niciodată romancierul care
l-a creat. Există totuşi posibilitatea ca romancierul
să fie toate personajele în acelaşi timp, spune
undeva Thomas Mann. În mod sigur! Acest adevăr
se aplică până şi personajelor feminine.
*
*
*
G.G. Marquez afirma că o carte de ficţiune
reuşită reaminteşte că realitatea în care trăim este
insuficientă. Misiunea ei, a ficţiunii, este aceea de
a minţi în chip convingător, făcând minciunile să
treacă drept adevăruri. Iar dacă ficţiunea reuşeşte
acest lucru, atunci se va ivi din această amăgire un
adevăr inedit şi derutant.
*
*
*
Scriitorii nu trebuie judecaţi după
comportamentul lor, ci după operele lor. Numai
indivizii cu o instrucţie modestă au pretenţia ca şi
marii creatori să adopte un comportament similar
cu al lor.

*
*
Când un scriitor afişează o modestie
comportamentală prea evidentă, de regulă el
ascunde o aroganţă consistentă. Nu se poate altfel,
pentru că el nu poate să nu-şi cunoască valoarea.
*
*
*
Numai urmărind atent clasamentele care se fac
la sfârşitul anului, separat pentru poezie, proză sau
critică literară, pentru cartea anului, pentru
intrarea în Academie sau acordarea premiului
Nobel, îţi dai seama de mediocritatea celor care
sunt la putere şi care dispun.
*
*
*
La începutul anilor '60 cronica lui N.
Manolescu funcţiona ca o mitralieră care curăţa
terenul fâcând loc noilor valori, spune Nicolae
Breban, martor al acestor vremuri. Din păcate,
această mitralieră nu mai funcţionează. Şi nu se
mai găsesc pe piaţă nici alte tipuri de mitralieră şi
nici piese de schimb.
*
*
*
Un scriitor este mare, este un vârf, dacă scrie
bine dar abordează teme obişnuite, ca să nu
spunem minore sau dacă abordează temele mari
ale literaturii şi umanităţii, dar care scrie prost?
Unii îşi pun şi astfel de probleme!
*
*
*
Nu numai un tânăr scriitor trebuie să
frecventeze o grupare literară pentru a se forma, ci
şi un scriitor consacrat pentru un schimb
permanent de idei şi informaţii. Numai că aceste
grupări tind să devină exclusiviste, adevărate
instrumente de manipulare, vânând bani, titluri,
onoruri, închizând astfel căile de acces ale altor
învăţăcei cu talent sau poate cu mai mult talent,
punând lacătul pe uşa cooperativei.
*
*
*
Sunt foarte mulţi indivizi care gândesc
folosindu-se de ideile altora. Folosind cuvintele
altora… dar sunt şi inteligenţi?
*
*
*
Pentru un autor care se respectă, titlul este
metafora esenţiala a cărţii. Că se folosesc titluri
gen “Pipi-pauza”, se poate interpreta şi ca act de
teribilism şi ca act de oportunism. Asta nu
înseamnă că nu se pun titluri întamplatoare sau
neinspirate.
*
*
*
A viziona un film este ca şi când i-ai povesti
cuiva subiectul romanului după care a fost scris
scenariul, în loc de a citi cartea.
*
*
*
Literatura este la fel de reală ca şi realitatea de
lângă noi, cum şi realitatea este literatură. Depinde
numai de a şti s-o pui în evidenţă.
*
*
*
Nu cauţi tu tema. Tema te caută pe tine. Iar
atunci când consideri că eşti pregătit, o scrii.
Povestirea este de o mai mare intensitate, dar
romanul este examenul desăvârşirii.
*
*
*
Prietenia între doi bărbaţi, spre deosebire de
iubirea între doi indivizi, durează mai mult fiindcă
nu apare elementul de suspiciune, generat de sex.
I. Neşu

Costel Bunoaica

În urmă cu zece ani, un prieten vine în vizită
împreună cu doi belgieni, soţ şi soţie. Era o primăvară
frumoasă şi ar fi fost un păcat să-i ţin în casă, aşa că i-am
invitat la iarbă verde, la nici o sută de metri distanţă de
mine, în fostul parc al lui Barbu Catargiu. (Nu vă
maica mea care asuzi printre pâini de mii de ani
speriaţi!
Nu o să mai spun nimic de faptul că acest loc se
trage lotca ta de-o parte că-nfrăţeşte grâul iar
află şi acum în titlurile de proprietate ale unor cetăţeni
care nu au nici o legătură cu fostul prim ministru. Nu o să
bate-n piuă bob de rouă şi cămaşă să îmi coşi
vă mai plictisesc cu ilegalitatea unei astfel de retrocedări
că mă năpădeşte râul şi mă fluieră cocoşi
(!!) şi nici cu dezolanta nepăsare a celor care ar fi putut să
facă ceva ca mica pădure să devină un loc de utilitate
trage, mamă, brazdă-adâncă peste unghia de cal
publică. Pur şi simplu am obosit şi chiar încep să mă
păstrată-n secret de tata strâns legată în ştergar
suspectez de o nebunie iremediabilă, pe care voi încerca
ruşinat să o ascund.)
şi din groapă scoate vinul cel mai vechi şi cel mai bun
Ajunşi printre copacii parcului, oaspeţii noştri au
că îmi sare grâu-n spate şi mă latră un gorun
avut un moment de uimire, urmat de unul de invidie
sinceră: „Extraordinar de frumos! Cât de darnică este la
coace, mamă, pâine albă precum sufletul tău blând
voi natura! Păcat că aduceţi gunoaiele aici, dar bănuiesc
că este numai o întâmplare. Aceşti copaci tăiaţi cu
şi sădeşte-o lângă dudul care-a adormit plângând
toporul aşa aţi vrut să fie? Dar gropile ce rol au? Băncile
unde sunt? Dar coşurile de gunoi?” Vorbele belgianului
c-o să vină tata noaptea pe sub foşnet de gutui
nu
aveau nimic ironic, el întreba, în marea sa naivitate,
coasa să o mai ascută şi să-ţi spună de-ale lui
despre o realitate pe care o cunoştea altfel. Nu au vrut în
ruptul capului să întindem o pătură, să aşezăm câteva
iar sub poza lui cea veche pune-o cracă de salcâm
scaune
şi să facem tradiţionalul grătar românesc la iarbă
să nu-i pară casa goală luminată nedestul
verde. Ne-am plimbat şi atât!
Legea picnicului a fost luată în băşcălie de toată
mă-ntrebase vântul serii de lumina ta curată
lumea,
aşa cum s-a întâmplat şi cu legea sacrificărilor
şi pe sub tăcerea lunii treceai roată descleiată
fără cruzime sau cu cea a găinilor „stresate” făcătoare de
ouă toxice. Ele nici nu pot produce efecte atâta vreme cât
maica mea cu plânsu-n plete aburind dintr-un caval
nici măcar cei care le-au dat nu cred în seriozitatea lor.
trage lotca mai aproape că dă-n pârgă grâul iar…!
Dacă ar fi fost vorba de o lege privind instituirea unui
ajutor social pentru mamele care îşi îmbată copiii cu
martie 1981
biberonul, despre una care să instituie ore de educaţie

Ca în fiecare dimineaţă, foarte devreme,
diavolul îşi verifică ultimele comentarii de pe blog,
apoi e-mail-urile şi aşa intră, treptat, treptat, în
rutina obişnuită a unei zile care pentru el însemna
24 de ore pline şi epuizante.
Ce canon mi-a inventat Domnul!, gândi, să dau
instrucţiuni politicienilor şi să fiu sfătuitorul din
umbră al Patriarhiei. Dacă aş fi avut bunic sau
străbunic, cred că m-ar fi pizmuit. Aşa, mă
pizmuiesc singur, adică eu, cel de atunci, pe eu de
acum. Dar oare merită?
Şirul gândurilor îi fu întrerupt de un click sonor
şi ecranul cât un perete al puternicului sistem
computerizat se întuncecă subit cu chipul
inconfundabil al Preşedintelui SUA.
- Da, Obama?!
- Mă scuzaţi, domnule, dar evreii mă calcă pe
nervi!
- Suportă-i, Obama; conspiraţia bancherilor
orchestrată de ei ştii bine că, declanşând criza
financiară, a avut un rol pozitiv. Continuând să
consumaţi ca descreieraţii, în cel mult 40 de ani,
americanii ar fi devenit un popor de moluşte, obez

şi impotent, regulat din când în când de nu-ştiu-care
trib arab.
Transmisia se întrerupse şi diavolul se reîntoarse
la gândurile lui. Bunăoară Putin m-a
întrebat dacă poate promova în Rusia un sistem
politic hibrid stalinisto-capitalist, ceva în genul
chinezilor, cu partid unic şi KGB-ul infiltrat în toate
structurile. I-am spus că nu poate şi, dacă mai insistă
în ideea asta, s-ar putea ca miliardele din contul său
personal să explodeze catastrofal. Dar văd că iar
sunt căutat.
- Spune, Angela!
- Am salvat euro, dar perfidul Albion ne sapă în
continuare.
- Aţi salvat pe dracu! Scuze pentru analogie,
singura măsură viabilă în cazul Europei este să ţineţi
în mâini coaiele bancherilor şi finanţiştilor
speculativi, strângând atât cât trebuie ca să cânte aşa
cum le porunciţi.
- Coaiele?!
- Lasă, Angela... te vor lămuri consilierii.
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sexuală în grădiniţe sau care să reglementeze bătăile pe
agheasmă, atunci ar fi fost cu totul altceva! Acestea sunt
problemele noastre de fiecare zi, nu iarba, plutele de pe
marginea drumului şi nici vrăbiile!
„Civilizaţia stă în amănunte”, sau ar trebui să fie aşa.
În zilele de sărbătoare putem ieşi în natură ca un gest de
dragoste, respect şi umilinţă faţă de ea, nu ca o invazie a
turmelor de plescăitori de mici şi sugători de bere.
Fiecare amănunt contează atunci când vrei să fii
considerat fiinţă civilizată şi aceste amănunte se învaţă,
nu pică din cer. Pe sticlele de whisky Jack Daniel's
tronează un îndemn nu numai de bun simţ, ci educativ
pur şi simplu: „Te rugăm să consumi această băutură cu
responsabilitate”. El poate fi extins asupra tuturor
acţiunilor noastre.
Dacă acea anonimă familie de belgieni ar asista la ce
se petrece de sărbători pe pajiştile şi în pădurile patriei
probabil că ar suferi un şoc civilizaţional, vorba lui
Toffler.
Legea picnicului nu este o lege despre frumuseţea
oamenilor, ci despre urâţenia lor în relaţia cu natura. Ea
trebuie aplicată ca semn de preţuire pentru ceea ce ne-a
lăsat Dumnezeu să fim, chiar dacă pentru asta „organele”
ar sta numai cu chitanţierul în mână.
Corolarul acestor rânduri a fost deja scris în analele
societăţii româneşti. În sfârşit, primul nevăzător, care
umbla brambura pe străzi şi traversa fără să se asigure, a
fost amendat! Cei doi reprezentanţi ai ordinii publice
intervievaţi în legătură cu această premieră infracţională
au făcut declaraţii monosilabice pe care specialiştii în
lingvistica secolului 21 le vor traduce cu mare atenţie.
Aştept cu interes următorul congres al copacilor să
aflu şi părerea lor despre noi.

Chiar mi-e dor câteodată, gândi, de vremurile
de odinioară; câtă naivitate! Întâlneam vre-un
amărât pe un drum pustiu, iar el îşi făcea,
înfricoşat, trei cruci, asta dacă nu se scăpase mai
întâi în pantaloni, iar eu, ca să nu facă infarct,
dispăream. Eram egoist. Conservam voluntar un
mit, dar ce distracţie... Acum sunt un fel de
funcţionar, neremunerat şi fără concedii, dar nu mă
plâng: ştiu tot. Oamenii şi-au montat camere de
supraveghere pretutindeni şi, nu peste mult timp, le
voi sugera să implanteze pruncilor direct în creier
un mic cip biologic, cu rol terapeutic şi atunci chiar
voi fi liber. Peste câteva generaţii, un simplu
program etic de calculator va conduce sigur şi
eficient mapamondul.
Aparatul iarăşi îl smulse din reverie pentru nişte
probleme pe care oamenii, impulsionaţi de un
sadism ancestral, şi le creau singuri. Uite aşa,
timpul diavolului curgea animat de spectacolul,
uneori absurd şi ilogic, al omenirii, unde singurul
său rol era de a-i tempera impulsurile sinucigaşe, cu
toate că au existat momente când ar fi aplaudat
fericit aceste gesturi.
F.M. Ciocea
10.01.2012
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