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George APOSTOIU

MIRCEA ELIADE DESPRE

GENIUL LATIN
În 1942, în plin rãzboi, pe vremea când era ataºat

cultural al României în Portugalia, Eliade publica, în ziarul
,,Accao”, eseul ,,Camoes ºi Eminescu” (republicat în
româneºte în ,,Vremea“, an XVI 1943, mai 9, nr. 697), în
care cei doi mari poeþi devin apropiaþi ºi comparabili prin
ceea ce ne-am fi aºteptat mai puþin: apartenenþa la geniul
latin. Punctul de plecare al studiului este seducþia
provocatã savantului român de marele poet portughez.
Punctul final este o demonstraþie, pe cât de cutezantã,
pe atât de fascinantã în adevãrul relevat. Camoes ºi
Eminescu se înrudesc prin capacitatea lor de descoperitori
ai unor noi geografii, noi tãrâmuri poetice - terra incognita

- oceanul, în cazul portughezului, mitologia Daciei, în cazul
românului. Amândoi intrã în elita  a ceea ce Eliade numeºte
,,geniul latin”, ilustrând capacitatea creatoare a popoarelor
aflate la extremitãþile lumii latinitãþii: ,,Ceea ce Camoes a
adus nou în cultura universalã a fost tocmai transformarea
în valori spirituale a «,geografiilor» ºi a experienþelor
considerate pânã atunci drept «barbare» ºi fãrã nici o
semnificaþie superioarã... Camoes justificã pe planul estetic
descoperirile maritime ºi cuceririle coloniale ale
portughezilor”. Eminescu pãrãseºte ºi el tenebrele,
necunoscutul, barbaria trecutului istoric ºi aduce în locul
lor mitul ºi fascinaþia lui poeticã. Adicã, puterea creaþiei.
Sã ne amintim, spune Eliade, de plângerile lui Ovidiu în
exilul sãu la Tomis, pe malul Mãrii Negre: ,,Cerul acesta ºi
apele acestea sunt intolerabile. Nu ºtiu pentru ce, chiar ºi
pãmântul îmi displace” (Tristele, III, 3). O lãmurire: surghiunit
de împãratul August, despãrþit de iubitã, de amante de
fapt, de lumea mondenã în care era adulat, cum sã-i fi
plãcut lui Ovidiu acele locuri strãine din Sciþia Minor! Totul
i se pãrea ostil, barbar: þinutul sãlbatic, iernile grele, lumea
vorbea o limbã neînþeleasã, o lume cu totul alta decât cea
din saloanele ºi forumurile romane în care poetul era un
mare rãsfãþat! Eminescu nu porneºte de la aceleaºi date.
La el Dacia nu este sãlbaticã, ci mitologicã. Pentru Camoes
oceanul nu este tenebros, ca pentru  navigatorii ce
descopereau lumea nouã, ci exotic, de poezie. La fel ºi
pentru Eminescu, Dacia nu este barbarã, cum i se pãrea

lui Ovidiu, ci este spaþiul fabulos al unei lumi imaginare.
Multora li se pare de ne acceptat, oricum ciudat, sã-l

plasãm pe Eminescu într-un alt univers decât cel în care
s-a format filosofic, adicã cel germanic, ºi sã-l proiectãm
într-o ambianþã atât de diferitã cum este cea latinã. ªi,
totuºi, Eliade are multã dreptate. Desigur, el nu trebuie scos
- nici nu se poate de altfel - din zona, poate chiar de sub
tutela filosofiei germane, nu poate fi sustras spiritualitãþii
timpului în care s-a format. Este necesarã, însã, o proiecþie
suplimentarã care sã-i lumineze mai bine ºi mai convingãtor
factura talentului sãu. Prin particularitatea fanteziei lui
creatoare el este în primul rând latin. Aºa vede Eliade harul
lui de creator. Eminescu ºi Camoes, demonstreazã Eliade,
ilustreazã un tip aparte de mari scriitori, ei aparþin unei
altfel de sensibilitãþi. Apropiind numele celor doi mari poeþi
ai latinitãþii, mã gândesc mai întâi de toate la contribuþia
pozitivã pe care fiecare din ei a adus-o îmbogãþirii ,,geniului
latin”. Eliade înlãturã un cliºeu ºi, cu siguranþã, o nedreptate:
,,Când se spune «geniu latin» sau spiritualitate latinã, ne
gândim numaidecât la Vergiliu, la Petrarca sau la Racine”.
Filosoful a resimþit insuficienta acoperire de cãtre latini,
italieni ºi  francezi, a spaþiului latinitãþii ºi a propus, ceea
ce este normal,  extinderea acestuia spre ,,periferie”, spre
culturile neo-latine de margine. Pentru a fi convingãtor el
þine sã precizeze: ,,Sã ne imaginãm acest «geniu latin» ca
un rezervor inepuizabil de valori spirituale limpezi,
echilibrate, logice, euritmice. Multiplicarea posibilitãþilor
creatoare latine se reduce astfel la un mic numãr de
calificative: claritate, proporþie, graþie, simplitate,
spontaneitate etc. În felul acesta se limiteazã conceptul
de «latinitate», în loc de a se lãrgi îndeajuns pentru a putea
cuprinde toate creaþiunile latine”. Savantul pune aceastã
viziune limitatã, dominantã în sec. al XIX-lea, pe seama
unei neînþelegeri: concepþia monovalentã a unei culturi, a
geniului unei rase sau a unei civilizaþii: ,,La originea acestui
malentendu se vãdeºte a fi teoria «dominantei», a
«facultãþii preponderente», simplificãri tot atât de exagerate
pe cât de periculoase. Relaþiile spirituale ies mutilate din
schemele rigide ºi simpliste: latinitate - dragoste de tot ce
e clar; germanism - confesiune metafizicã; anglo-saxonism
- empirism; Occident - acþiune; Orient - contemplare etc.
Lucrurile nu sunt atât de simple. Cultura, geniul unei rase,
nu sunt monolitice, ci polarizante”.

(continuare pag. 17)

Dan Elias
În urmã cu aproape zece ani, eram cu un prieten pe

unul din bulevardele Bucureºtiului. La un moment dat
îmi face semn cu capul spre o vitrinã ºi îmi ºopteºte
cu buzele abia întredeschise, ca un ventriloc: „Sã vezi
ce sâni are asta!” M-am apropiat fãrã mare tragere de
inimã de geamul vitrinei, încercând sã privesc fãrã
ostentaþie printre obiectele expuse ºi sã identific
„femeia” la care fãcuse prietenul meu referire. „Nu
acolo! Aici!” – îmi spuse el la ureche, la fel de
preocupat de a nu fi auzit de „respectiva”. Privesc
locul indicat ºi mã crucesc! Persoana purtãtoare ai
sânilor fabuloºi descriºi de prietenul meu, era .. un
manechin din plastic!!

Aceastã aducere aminte mi-a fost declanºatã de
reprezentanþii Ministerului Culturii care considerã
bustul din bronz al Arethiei Tãtãrescu, din parcul cu
acelaºi nume din oraºul Târgu-Jiu, ca fiind „sexos”
din cale-afarã! Privisem ºi eu fotografia bustului
incriminat ºi pânã sã citesc aceastã referire a mai
marilor culturii române îl considerasem „plãcut  privirii”,

chiar „frumos”. Întradevãr, replica în metal a Marii
Doamne a Gorjului, cea care l-a invitat pe Brâncuºi
sã realizeze ansamblul unic din Târgu-Jiu, este
„beneficiarã” a douã .. „bronzuri” de toatã mândria,
pentru care nu pot decât sã-l felicit pe artistul plastic
Paul Popescu, cel care i-a imaginat. Ei, sânii, nu au
nimic în comun cu vulgaritatea ºi cu atât mai puþin
cu sexul. Asta, dacã nu cumva s-a legiferat între timp
libertatea sexului cu statuile din parcuri ºi nu ºtiu eu.

Mecanismele „gânditoare” din cutiile craniene ale
unora dintre noi funcþioneazã pervers. Dar acest lucru
nu este valabil decât în viaþa realã. În artã (ºi cei de
la Ministerul Culturii nu aveau de unde sã ºtie asta),
materialul de lucru nu are o moralitate intrinsecã. Arta
produce „sensuri”, nu „sexuri”, iar sensul este expresia
unei chimii proprie celor ce privesc, ating sau citesc.

Nu pot decât sã mã bucur pentru Michelangelo cã
nu a fost supus criteriilor „naturiste” din frumosul
nostru minister al artei. Altfel, „David”-ul lui, posesor
al unei ..„zdrãngãnele” minuscule, ar fi fost dat la
retopit, mãcar cã era din marmurã!

Aici nu este nici pe departe vorba de ipocrizie, ci
de prostie! În 1920, la Salonul Independenþilor din
Paris, Matisse vede pentru prima datã sculptura lui
Brâncuºi intitulatã „Prinþesa X” ºi exclamã cu glas tare,
cât sã îl audã toþi cei prezenþi: „Iatã un falus!” Acum
sã nu credeþi cã Matisse a pronunþat .. „falus”, ºi dacã
onor comisia noastrã  de „intelecþi” l-ar fi auzit, cu
siguranþã cã l-ar fi eliberat din funcþia de comisar ºef
al expoziþiei.

Dintr-o fericire  pentru care  îi mulþumesc lui
Dumnezeu, arta nu este democraticã.

Douã
bronzuri

E noaptea-Nvierii
Pãºesc în odaie, inima-mi bate.
Tãcere adâncã, singurãtate;

Doar sub pervazul uscat al ferestrei
Greierii mângâie clapa celestei.

E noaptea-Nvierii, minunile vin!
Îmi fac semnul crucii ca orice creºtin.

De-odatã, mijind sub albã nãframã,
Chipul bunicii-mi zâmbeºte din ramã.

Bunicul, purtând un fel de sutanã,
Pare un sfânt zugrãvit în icoanã.

Alãturi e tata, ce mândru soldat!;
S-a-ntors de pe front c-un picior degerat.

Mama-i femeia aceea frumoasã
Cu straiele ei subþiri de mireasã.

În poze tivite cu rame de pluº
Sunt rudele mele: unchi ºi mãtuºi...

...Pãºind peste pragul acestui muzeu,
Mereu mã întreb: unde sunt eu ?

Marian ªTEFAN

Cronicã de Stânã – 18

Scriitori gãlãþeni
ºi ialomiþeni la

Cenaclul literar de
la Stâna din

Maltezi
Dupã cum se ºtie, chiar dacã nu mai sunt la mare

modã, cenaclurile literare încã mai existã, manifestându-
se pe ici, pe colo, sub o formã sau alta. Deºi nu respectã
forma clasicã a unui cenaclu (cu reguli clare ºi aplicate),
întâlnirile de la Maltezi ale Heliºilor capãtã adeseori haina
unei astfel de „respiraþii”; cum altfel am putea numi
lecturile autorilor prezenþi, din creaþia lor sau a altora,
discuþiile pe marginea celor scrise/ lecturate, decât o
gurã de „aer” în suflet?

Surpriza frumoasã pe care au avut-o cei patru …
muºchetari maltezeni (Florin C., Dobre, Teoharie ºi
subsemnata) la sfârºit de martie (29) a fost întâlnirea
cu scriitorii gãlãþeni: Corneliu Antoniu – Preºedintele
Filialei Sud-Est a USR, Viorel ªtefãnescu – scriitor, critic
ºi traducãtor ºi Simona Toma. Cei trei au fost însoþiþi de
adorabila Brânduºa, care dumneaei susþine cã n-ar fi
scriitoare. O credem pânã la proba contrarie.

Partea cea mai interesantã a întâlnirii a constat în
lectura autorilor din creaþii proprii (domnul ªtefãnescu ºi
traducere însoþitã de original, din T.S. Eliot – Jellical cats),
însoþite de comentarii.

În rest, s-a mai pus þara (literarã) la cale, s-au mai
fãcut plimbãri în livadã, conversaþii cu animalele etc.
ªi, întrucât întâlnirea a încântat ambele „tabere”, s-a
convenit cã e musai sã se repete, fie pe teritoriul stânei
„noastre”, fie pe meleaguri gãlãþene, poate chiar la
apropiatul Festival „Zile ºi nopþi de literaturã”.

À bientôt!
Florentina Loredana DALIAN

Slobozia, 24 aprilie 2014
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HELIS - MARTIE
2014

Costel   Bunoaica, p. 1 - Citind  minunatul
dumneavoastrã poem, soþia mi-a atras atenþia cã în
el sunt de fapt trei poeme distincte, care pot trãi
independent. Revenind la cele publicate anterior, am
constatat cã pot fi fragmentate fãrã probleme.
Constatarea nu are nicio importanþã, dar cititorul
obiºnuit digerã mult mai uºor textele scurte, dupã
cum probabil ºtiþi ºi dumneavoastrã.

Gheorghe Dobre, p. 3 – Stilul intempestiv, reflexiv
ºi incitant face textele perfect compatibile cu
existenþa, alãturi de roman, între paginile unei cãrþi.

Marius  Stan; F.L.Dalian, 3, 19 – Mergea ºi fiica
risipitoare?

ªtefan  Neagu, p. 3 – Mult mai bine.
Ion Roºioru, p. 2 – Sublim!
Constantin Þoiu, p. 4 – Scriitorii au o existenþã

destul de complexã uneori.
Nicolae Teoharie, p. 5 – Într-o atmosferã gri,

întunecatã, domnul Teoharie ne prezintã o altã faþetã
a existenþei, una oniricã, pe care este posibil sã o
trãim sau sã o visãm datoritã unei inexplicabile
translaþii patologice... Dar ce frumos povesteºte!

ªerban  Codrin, p.6 – Titlul este foarte inspirat.
Vasile  Iordache, p. 6 – Cam rare insolitele

dumneavoastrã apariþii editoriale.
Petre Ioan Creþu, p.7 – vezi comentarii.
Lili  Balcan, p. 8 – V-au scãpat involuntar mici

greºeli gramaticale (-i). Textele sunt insolite ºi
savuroase.

Augustin Mocanu, p. 8 – Ca toþi prozatorii de
marcã, domnul Mocanu este un fin observator al
firii omeneºti.

F.M.Ciocea, p. 9 – Din punctul meu de vedere
meritaþi cu prisosinþã acest premiu, dar jocul de
culise este mult prea complicat.

Marian  ªtefan, p. 9-16 –  vezi comentarii.
Dan Elias, p. 9 – Cred cã în biroul dumneavoastrã

ascundeþi un alambic în care distilaþi poezie, iar nouã
ne serviþi doar esenþa ei.

Victor  Nicolae, p. 13 – Vã provoc sã ne trimiteþi
o paginã întreagã de poezie!

Marius  Untea, p. 15 – Mar tirajul este o
dimensiune umanã existentã în fiecare  individ. O
scânteie cu lungimea de undã potrivitã o poate trezi
din latenþã, exploziv ºi acaparator.

Aurel  Anghel, p. 19 – Un început pentru o carte
de memorii?

Vasile Panã, p. 19  – Oportunã intervenþia d-
voastrã.

Carmen Tãnase ; F.L.Dalian, p. 20 – Douã doamne
pentru care poezia are un înþeles special.

g. alex, p. 15  – Aveþi dreptate.

05.04 .2014, New York
Dan  Simionescu

SCRIITORI DIN ZODIA HELIS

PETRE IOAN CREÞU
POEMELE SÃPTÃMÂNII

UITATE

Domnul  Creþu  a intrat meteoric în ZODIA   HELIS
. Versurile domniei sale  sunt vii, trãiesc, transmit
acea stare de graþie specialã. Ca ºi ceilalþi  poeþi
helisiºti, are o amprentã  proprie, singularã,
inimitabilã.

Sper cã va rãmâne mult timp în spaþiul fecund al
revistei HELIS, completând fericit  panoplia poeþilor
valoroºi, pentru a consolida  împreunã cu ei temelia
culturii româneºti.

03.04.2014, New  York
Dan   Simionescu

GHEORGHE DOBRE
ªI  AU TRÃIT ANI
MULÞI, FERICIÞI

Am  afirmat deseori cã romanul, ca specie literarã,
trebuie sã se redefineascã. Asta fiindcã  în
concurenþa  dintre romanul clasic ºi film singurul
câºtigãtor este ultimul, mai ales de când evoluþia
tehnicã a fãcut  posibilã explorarea  cinematograficã
a oricãrei ficþiuni.

Romanul, miniromanul d-lui Dobre dacã vreþi, are
un singur  erou principal, CONDIÞIA  UMANÃ  ºi
dacã mai apar  episodic  ºi alte personaje  o fac  pentru
a ilustra, pentru a reliefa  CONDIÞIA  UMANÃ .

Fiindcã coloana vertebralã a naraþiunii  este tocmai
sinele autorului, poate fi   în acelaºi timp un lung
eseu filozofic, un poem sau un studiu subiectiv al
patologiei umane. Tocmai în asta constã
originalitatea: sã spui  în cinci pagini de revistã, cinci
minicapitole, cât alþii în cinci sute de pagini.
Concentraþia  de idei este aºa de mare încât nu
oricine poate digera acest text ºi nu oricum. Trebuie
sã ai mintea limpede ºi, bineînþeles, o solidã culturã
generalã.

Când o operã literarã este valoroasã spun asta
rãspicat, asumându-mi  rãspunderea  afirmaþiei. O
idee, un concept necesar, este suficient sã aparã
în gândirea unui individ pentru a fi însuºitã imediat
de conºtiinþa  colectivã. Startul noului roman a
început cu  ISTORIE  LOCALÃ, îºi consolideazã
bazele  în acest text ºi se va dezvolta în creaþiile
viitoare.

Dacã citiþi cu atenþie ªI AU TRÃIT ANI MULÞI,
FERICIÞI   de la cap la coadã îmi veþi da dreptate.
O sã constataþi ulterior cã mulþi prozatori  vor
împrumuta din tehnica  narativã a d-lui Dobre, dar
ce sã-i faci? Cei care deschid drumuri noi  îºi asumã
consecinþele!

04.04.2014, New  York
Dan   Simionescu

AUGUSTIN   MOCANU
ÎNTRE  SAT ªI ORAª

Asemeni   volumului FRÂNTURI DE MEMORIE
ºi aceasta este o carte remarcabilã.

Din punct de vedere stilistic o putem împãrþi în
trei capitole:  primul - de la copilãrie la adolescenþã,
unde prozatorul Augustin Mocanu îºi uneºte forþele
cu folcloristul ºi etnograful Augustin Mocanu  pentru
a desãvârºi o capodoperã memorialisticã. Este un
document ºi o operã literarã valoroasã, fiindcã acest
prim  capitol ne prezintã lumea satului ardelean
vãzutã prin lentila copilãriei, într-un  grai neaoº ºi
savuros.

Capitolul doi este scris doar de prozatorul Augustin
Mocanu, relevându-ne pe viu schimbarea dramaticã
a peisajului social, din perspectiva subiectivã a
adolescentului de atunci. Domnul Mocanu
înregistreazã deosebit de plastic formarea
dascãlului, creatorul de conºtiinþe al viitoarelor
generaþii, devotat ºi implicat totodatã. Naraþiunea se
opreºte la începutul anilor ºaizeci, dar concluzionãm
cã dumnealui intenþioneazã probabil sã aprofundeze
perioada  de la prima maturitate pânã la revoluþie
într-o altã carte. Efortul ar fi deosebit de benefic,
mai ales pentru cei care vor sã priveascã istoria
din perspectiva cetãþeanului obiºnuit.

Capitolul trei este un jurnal, în care autorul  face
bilanþuri, comenteazã evenimente, dar mai ales
observã, extrãgând din  realitatea cotidianã situaþii
ºi  fapte care i se par demne de a  fi prezentate, cu
talentul unui prozator de necontestat. Deci aºteptãm
cãrþi în continuare de la d-l Augustin Mocanu.

                Montreal, 25.o3.2014
Dan   Simionescu

MARIAN ªTEFAN
DE LA UN PRIETEN LA

ALTUL
Am citit cartea d-lui ªtefan pe timpul unui zbor Paris-

Montreal ºi mãrturisesc  cã mi-a pãrut rãu cã n-au fost
mai multe pagini. Altruismul autorului este dezarmant, dar
n-ar fi însemnat nimic fãrã talentul incontestabil de
povestitor de care dã dovadã. Intuiþia îmi spune cã volumul
a fost scris dintr-o rãsuflare ºi sunt convins cã a deschis
doar o micã fereastrã cãtre tezaurul de amintiri ferecat în
memorie. Dar nu îmi fac griji: dacã d-l Marian ªtefan a
întredeschis fereastra, tezaurul  de acolo va þâºni afarã,
impetuos, fierbinte, reconfortant. O lecþie de eticã, de
istorie ºi literaturã, combinate într-o proporþie ce sigur ne
va face fericiþi.

  Montreal, 23.03.2014
Dan  Simionescu
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Marius STAN

Un foc viu
E bine sã-þi fie teamã de ceva, de cineva

mai întâi de pãrinþi, nu cumva sã te iubeascã mai puþin

apoi de viaþa de zi cu zi, plinã de miere ºi venin

sau poate de moarte

E bine ºi sã te bucuri de ceva sau de cineva

cum ar fi de prima zi de ºcoalã sau de primul sãrut

de cel pe care l-ai ajutat ºi nici mãcar nu l-ai cunoscut

sau de tine, aºa cum eºti

E bine sã zâmbeºti la ceva, la cineva

dacã e cumva frig ºi porumbeii îºi înfoaie penele

dacã un bebeluº se freacã la ochi ºi îºi coboarã genele

sau dacã plouã liniºtit

Dar cel mai bine e sã creezi ceva sau pe cineva

sã tai o cãrare prin pãdurea imaginatã de tine

sã aprinzi un foc viu din frunze ºi lemne puþine

sau din cuvinte

Paznic de far
Un paznic de far lângã Marea Neagrã
asta aº vrea sã fiu
Nu sã beau, sã petrec sau sã scriu noaptea-ntreagã
doar paznic de far lângã Marea Neagrã
sã tai lumina în felii

Un suflet larg, cu vedere la mare
asta aº vrea sã am
Nu bani, nu putere, nu palate strãlucitoare
doar un suflet larg, cu vedere la mare
sã mãresc atracþia lunii

Un castel din nisip ºi piatrã ºi apã
asta aº vrea sã ridic
Nu o cetate cum Dunãrea în Deltã îºi sapã
doar un castel din nisip ºi piatrã ºi apã
sã mãsor fragilitatea

Spre ziuã
Te adulmec cum treci pe terasa de scrum
Cu pasul elastic, Chanel, leopardic
Trãgând dupã tine atunci ca ºi-acum
Un covor de miresme, organic, balsamic

ªi te vãd alergând, Dürer-oasã, plãpândã
În fusta ºi inima ta tricotatã
Îmbrâncindu-mi privirea de pe coapsa flãmândã
„Nu acum” „Mai târziu” „În curând” „Niciodatã”

Te aud limpezit, sclipitor, clincãnit
Cum respiri fremãtat ºi-mi ºopteºti într-o doarã
„Dacã tu nu erai, dacã tu nu trãiai
Viaþa mea ar fi fost mai Ravel, mai uºoarã”

ªi te gust, amãruie, Merlot, sãrãitã
Acriºor mestecatã în visele mele
Pipãratã cu vorbe, cu hrean, rãtãcitã
Între mere ºi prune într-un coº de nuiele

Cu sãgeþi am luptat, cu pistoale, cu sãbii
Cu Brâncuºi am luptat ºi-am crezut cã înving
Numai noaptea în somn, printre perne ºi vrãbii
Întind mâna cu dor ºi nu pot sã te-ating

Draga mea
Draga mea, îþi duc dorul
ca pe-un sac cu pietriº
ºi te caut, te caut ºi acum pe furiº
printre flori ºi gângãnii ameþite de vin

Te-am iubit, te-am urât
mult prea mult, prea puþin

Draga mea, îþi ascult
ºi acum glasul stins
zãpezit, zãpezit, când pe-aproape a nins
cand e vânt, când e soare sau când plouã din greu
Te-am iubit, te-am dorit
mai deloc, mai mereu

Draga mea, te aºtept
lângã piaþa de flori
tremurând, tremurând în parfum ºi culori
ºi mã-nec ºi respir ºi sunt mort ºi sunt viu
Te-am iubit, te-am pierdut
prea din timp, prea târziu

Draga mea, îþi duc dorul
ca pe-un sac cu pietriº
ºi te caut, te caut ºi acum pe furiº

O cãlãtorie
Te privesc, cum stai în fereastrã
leneºã, rãsfãþatã-n luminã
ameþitã, aiuritã, bizantinã
ca dragostea noastrã

Te privesc, cum îþi trece prin pãr
vântul desfãºurat în vise
porþile trupului tãu re-deschise
ca muºcãtura din mãr

Te privesc, cum pãºeºti pe covor
scâncind rimelatã, subþire
de durere dacã nu de iubire
ca umbra de sub picior

Te privesc, cum aºtepþi zi de zi
seninã, cu valiza pregãtitã
ºtiind cã ani ºi ani ai fost iubitã
ºi cã taxiul va veni

Dan Elias

Fluiere
O sã plec într-o zi pânã în fundãtura zãrii, ºi acolo

voi ridica asfinþitul ca pe capacul unui coº de gunoi,

doar sã-mi arunc în neant rufa putrezitã a acestei forme.

Mã voi întoarce mai vesel, mai liber ºi doar un pic altfel.

Mã voi întoarce ca sã mã las cântat de tine, murmurat

de gura ta precum o maºinã de cusut costumele noi

ale sunetelor parcã-aºezate-mpreunã pentru prima datã.

Dacã nu mai poþi sã fii, dacã din motive de dimineaþã

tu nu mai poþi sã fii atât cât  sã te pot recunoaºte,

voi dezgropa toate cimpoaiele pline cu respiraþiile tale,

cele pe care altfel atât de frumos le-ai fi risipit fãrã

mine

ºi le voi  pune sã mã mai fluiere o singurã datã:

De n-aº fi stat cu tine, chiar pânã la sfârºit,

Nici toatã iarba lumii, ºi nu m-ar fi gãsit!

M-ar fi întins cocorii deasupra ta întruna

Sã-þi facã cer  din mine, ºi soarele ºi luna,

Fãrã s-ating pãmântul cu tãlpile o  clipã!

N-ai fi aflat de-a pururi ce chefuri mã risipã

Sã nu-i fac poftã morþii cu trupul niciodatã,

Ce nor, în plin albastru, ar fi-nceput sã batã!

FRAGMENTE
- „Regulile în poezie nu sunt valabile decât pentru cei

care ºtiu mai mult sã imite decât sã inventeze.” (Giordano
Bruno, „Degli eroici furori”) Adicã regulile existente sunt
bune pentru aceia care nu pot sã dãrâme regulile existente
ºi sã inventeze altele noi, sã devinã capi de serie. Dar
doar astfel se poate regenera literatura.

- „Cea mai importantã formã improprie a limbii este
metafora.” (Wolfgang Kayser)

- „Nu utilizarea metaforei e manieristã, ci metaforismul,
adicã înlãnþuirea excesivã a metaforelor ºi folosirea în
mod special a metaforei de opoziþie.” (G. R. Hocke)

- „Metafora, în forma ei primarã, este o autoapãrare
intelectualã a individului.” (H. Werner)

- „Începutul oricãrei poezii (este) sã aboleascã mersul
ºi legile raþiunii, care judecã raþional, ºi sã ne transpunã
din nou în frumoasa rãtãcire a fanteziei, în haosul originar
al naturii umane.” (F. Schlegel) Frumos, adevãrat, greu de
înþeles ºi greu de atins.

- „Poetul se foloseºte de lucruri ºi cuvinte ca de clapele
unui pian – iar poezia toatã se întemeiazã pe asociaþia
de idei activã, pe producerea - automatã, deliberatã, idealã
– a hazardului.” (Novalis)

- „Metafora dobândeºte ºi în manierismul secularizat al
epocii moderne o putere demonicã.”(Novalis)

- Pentru manierismul antichitãþii, „metafora egal
Dumnezeu”, puterea de preschimbare a divinitãþii se
reflectã în metaforã. (Tesauro, sec. XVII).

- Pentru manierismul secularizat: „metaforã egal
om”(Novalis).

- În literatura târzie a metropolelor europene ºi
americane: „metaforã egal enigmã” – expresie a realitãþii
lipsite de nume ºi chip.(Andre Breton)

- „Contrariilor le ºade bine împreunã; din cele diferite se
naºte cea mai frumoasã armonie.” (Heraclit) Concordia
opositorum a lui Eliade.

- „Iregularul - adicã neaºteptatul, surpriza, uimirea –
este un element esenþial al frumosului.” (Baudelaire) E
motorul, dacã frumosul poate avea motor.

- Metafora de opoziþie, cea care reuneºte contrariile
(ex. „broasca þestoasã e o lirã fãrã corzi”), este socotitã
de Tesauro cel mai izbutit produs al ingeniozitãþii spiritului,
deoarece „retoricienii nu o cunosc”. Tesauro nu prea-i
agrea pe retoricieni. ªi avea dreptate.

- AZOTH – în alchimie, el înseamnã „început ºi sfârºit,
unitate”.

- Muzica este „grand miroir de mon desespoir”, zice
Baudelaire.

- „...arta muzicalã a madrigalului este – în ceea ce
priveºte rãsfãþatul ei joc ornamental ºi fantazarea ei
demonicã – într-adevãr o artã întrupatã, o artã a diavolului.”
(G. R. Hocke)

- „ ‘Nu exista în timpul acela nici moarte, nici ne-moarte’
(adicã nici oamenii, nici zeii). Nu era decât principiul
nediferenþiat ‘UNU’ (neutru). ‘UNU respira fãrã suflare,
miºcat din sine însuºi.’ ‘Dincolo de acesta nu mai exista
nimic altceva.’(Rig Veda). ‘La început, tenebrele
ascundeau tenebrele’, dar cãldura (provocatã de ascezã,
tapas) a dat naºtere ‘UNU’-lui, ‘potenþial’ – ‘embrionul’, -
‘învãluit în vid’. Din acest germene (‘potenþial’) se dezvoltã
Dorinþa (Kama), ºi aceeaºi Dorinþã ‘a fost sãmânþa dintâi
a Conºtiinþei(Manas)…’ Poeþii, prin reflecþie, ‘au ºtiut sã
descopere locul Fiinþei în ne-Fiinþã’. … Dar ‘creaþia
secundarã’, adicã creaþia fenomenalã, rãmâne o enigmã.
Zeii s-au nãscut dupã, deci ei nu sunt autorii creaþiei
lumii. Poetul încheie prin interogaþie: ‚Cel-ce-vegheazã
asupra (lumii) în cerul cel mai de sus, o ºtie numai el
(cunoaºte originea ‘creaþiei secundare’) – sau nu ºtie
deloc?” (M. Eliade, Istoria religiilor) Sã descoperi locul
Fiinþei în ne-Fiinþã e ceva. ªi Cel-ce-vegheazã asupra
lumii ºtie sau nu ºtie deloc? Ce dilemã! Pentru noi, nu
pentru altcineva.

- „El a luat asupra Lui neputinþele noastre ºi a purtat
boalele noastre.”(Isaia) Deci Isus a captat rãul din lume
în El fãrã sã-l distrugã, exista în el, dar supus. De aceea
nu i-a evitat pe romani, ºtia cã ajunge la crucificare, dar
nu avea altã soluþie, crucificarea era o purificare,
distrugerea definitivã a rãului ºi bolii printr-un sacrificiu
uman.  Prin Înviere, El se întoarce curat. Dar astfel
universul s-a dezechilibrat, conform filosofiei indiene, pe
care Isus o cunoºtea, se pare, foarte bine.

- „Eu sunt Celãlalt” – legendã estonianã despre creaþie.
Celãlalt este Satan, dublul, chipul inversat în apã al lui
Dumnezeu.

- „... la început nu era decât o raþã.” – mit al tãtarilor
Abakau.

- „Plus sonat, quam valet.”(Seneca, Epistole cãtre
Lucilius, 40) Traduceþi cum vreþi, dar omenirea cu asta
se ocupã de mii de ani. ªi-i place.

- “În aceastã car te nu se aflã biografia mea, ci
desfãºurarea exactã a evenimentelor mele interioare.” (G.
Papini, Un om sfârºit)

- Hyperouranios topos – loc supraceresc, hiperspaþiu,
loc în care pot ajunge sufletele. (Platon, Phaidros, 247,
c.d.) Din Platon vine numele primei mele cãrticele de
versuri, ca sã-mi lãmuresc, în sfârºit, prietenii ºi
maipuþinprietenii. În acel spaþiu ne aflãm toþi cei conºtienþi.
Nu ºtim pe care uºã vom pleca de acolo ºi ideea ne cam
frisoneazã. Asta am vrut sã spun. Alt titlu trimitea cartea
în altã direcþie.

Gheorghe DOBRE
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(Caietul cu vinilin maro piele de ºarpe)
Note pentru volumul de nuvele

20 mai 1965 – Bucureºti

Sosesc în târg. Tata a murit. Cimitirul dupã masã.
Înmormântarea.  Înmormântarea Mariei în alt colþ al cimitirului.
Lãutarii cântã „Când apari seniorita în parc pe-nserat, curg în
juru-þi petale de crin. Ai în ochi patimi dulci ºi luciri de pãcat,
dar ai sufletul de heruvim. ...sãrutãri de dor... visul trecãtor...”
...amintirea cu al ei parfum... (peste câteva pagini de manuscris,
cântecul e reluat, cu adãugirea, dupã heruvim: Gura ta e-un
poem de nebune dorinþi – ochii tãi un tezaur sublim...)

Cu Licã seara mergem la nunta þigãneascã. Dacã el mã
invitã, care a iubit-o pe Maria, dacã el vrea sã meargã imediat
la o nuntã, de ce n-aº merge ºi eu, pe care moartea tatei
(aºteptatã) nu m-a îndurerat profund. (Mama când vede gura
deschizându-se la un hop – gura lui, gura lui ! Exclamã –
pentru mine e ºocant, ºocant.)

*

 Amorurile lui Licã. În ºanþ, îi plãcea noroiul. „Licã, eu mor” -
asta-i plãcea – nimeni nu-i spunea aºa. Dimineaþa se trezeau
în patul ei de la Manasia, cu noroiul uscat pe ei – abea se mai
recunoºteau – erau amândoi plini de cruste de noroi uscat.

*

Episodul cu berzele la Urziceni. Tanþa – mi-au adus un
copil. Unde-i ? o cãutam curios în braþele strânse peste burtã,
unde-i ? întrebam. Berzele când se roteau deasupra târgului
primãvara. Una avea în cioc un cocean din iarna trecutã,
care fumega... ele aduc foc, pedepsesc !

*

Nu ºtiu ce-i cu bãieþii ãºtia din târg – se sinucid pe capete.
Paulicã Spiridon care s-a sinucis (el a iubit-o pe Maria) dupã
ce îºi pusese placa asta (tangoul târgului). Toþi adolescenþii
se sinucideau. Casa îngropatã în pãmânt de vis a vis de
farmacie. Noi – eu ºi Licã n-apucasem sã ne sinucidem...
Plecasem la timp. Nu mai avusesem când sã ne sinucidem,
plecaserãm amândoi la ºcoli – când veneam în vacanþã
gãseam târgul ºi mai îngropat.

*

D.p. Fãnuº ºi Bãieºu (Fãnuº Neagu ºi Ion Bãieºu, scriitori
ºi cronicari de fotbal -n.n. A.B.) arãtându-ºi paºapoartele
triumfãtori, înainte de a pleca în Italia. „Þii cu Dinamo, pleci la
Milano. Þii cu Rapid, pleci la Mamaia”.

*

Nu mai credeam nimic, - începeam sã simt cã nu mai cred în
nimic – ºi n-aveam decât 22 de ani ºi mã întrebam speriat
uneori ce aveam sã mã fac eu încã patruzeci sau cincizeci de
ani, cel mult, fãrã sã cred în nimic ºi cã asta trebuie sã fie
foarte obositor, când nu mai crezi în nimic ºi vrei totuºi, vag, sã
crezi în ceva, ºi trãieºti aºa, inutil, zece ani ºi încã zece ºi încã
zece, pânã se duce naibii totul. Eram furios. Mã certam din
nimic. Cãpãtasem probabil o expresie atât de încruntatã, cã
oamenii întorceau capul dupã mine. O singurã datã, un copil
a venit la mine ºi mi-a arãtat ceva ºi a fugit ºi m-am luminat,
dar ºi copilul acela avea sã creascã ºi totul s-ar fi stricat.

*

(Carnetul cu pãtrãþele maronii-cenuºii)

Curioasã aceastã situaþie pe care nu reuºesc s-o explic:
ºtii cã cel cu care te cerþi are dreptate ºi continui sã-l contrazici.
El are dreptate, dar, confuz, nu ºtie sã exprime dreptatea lui.
Pe planul formal al discuþiei îl învingi, însã dupã, rãmânând
singur, îþi pare rãu – îi dai dreptate – e o remuºcare (omul  nu
poate sã se exprime ºi beneficiezi de o victorie falsã. Cred
cã tocmai aceastã falsitate a victoriei ºi argumentelor mele
prea clare mã supãrã de fapt. E în situaþie o dozã de ipocrizie
care se rãzbunã, mai târziu când, singur fiind, nu mai ai nevoe
sã birui nici un interlocutor. Atunci adevãrul iese la suprafaþã
ca o melodie, ca o temã dintr-un tumult de sunete.

*

Avea un fel de a vãrsa care te stupefia. Vorbea cu tine,
mergând, ºi vorbind întorcea puþin capul într-o parte, fãrã sã

se aplece, fãrã sã icneascã, ºi deborda scurt, ca ºi cum ar fi
scuipat numai, pe urmã îºi continua la fel conversaþia, fãrã
nici o urmã de lacrimi în loc. (Velea)  (Nicolae Velea, scriitor –
n.n. A.B.)Vãrs des, spunea, m-am obiºnuit.

*

Prânzul cu Fãnuº  la mare înãlþime – cota 1500. Vântul
rece ºuerãtor. Masa de lemn uscatã, surã, - are în ea lemn de
troiþã. Topometri care, de pe acoperiºul cabanei,  mãsoarã cu
aparatele înãlþimile. Panorama. Culmile pleºuve, crãpate, cu
ºanþuri, rovine, stâne – pãrãsite. Drumul care urcã ºerpuind
prin pãduri spre Pãduchiosul. Aparatele staþiei de
meteorologie albe, catargele – vapor. - Suim ca sã ne liniºtim

Doi scriitori
    Vântul ne spulberã pâinea din coº – rãstoarnã sticlele

de bere.
Seninãtatea.
    Ce este dupã culmile acelea pleºuve.
- Mai la dreapta...
Ceþurile pe Postãvarul. Scaunele telefericului vopsite – doi

care se luau la trântã.
*

1968 (scris cu  pastã roºie, nu cu cernealã albastrã, ca
notele.) Cârciuma verde de pe Furnica, beþiv cu acordionistul
þigan – 11 ani ºi celãlalt, prietenul lui – copil – beþia cu copii
(Fãnuº) sub balconul verde.

*

Nego (Ion Negoiþescu, critic ºi istoric literar, cunoscut ca
gay – n.n. A.B.) în maºinã cu electricianul – reflecþiile despre
modã (Nego beat 100 rom, moº Popescu)

Pe mine cad bine costumele de la Walde (?!) moda s-a
schimbat... tonul învãluitor – electricianul uimit de eleganþa
conversaþiei.

În maºinã pe bulevard.  Celãlalt ascultã plicitisit ºi trist faþã
de procedeul meschin al lui N care debiteazã totul, în numele
(estetic) unei iniþieri pentru o plãcere josnicã ºi  trecãtoare (??)

*

Accidentul. Întorc la stânga sã fie lovit locul din dreapta,
„loc de moarte”, spunea Licã. Era cu nevasta ( pe locul din
dreapta) ºi cu cele douã fetiþe în fundul maºinii. A vãzut I.M.S.-
ul apropiindu-se. „În fracþiunea aia de secundã am vrut sã
sbor peste el, sã sap pe dedesubt un tunel ca sã scap, pe
urmã, - aveam asta în subconºtient – am sucit volanul la
dreapta, m-am expus eu, ca sã nu fie lovitã nevastã-mea –
Asta o spune ºoferul -

*

 Întâlnire cu V. Niþulescu (Vasile Niþulescu, actor de teatru ºi
film -n.n. A.B.). Beat mort, pe stradã, înfofolit în ursonul lui, se
cãznea sã-mi spunã ceva ºi nu reuºea sã articuleze; a plecat
clãtinându-se.

*

Fata cu ochi albaºtri (aproape albi) întâlnitã fugar pe stradã.
Ochii i se miºcau în cap – parcã era plinã toatã cu un lichid
albastru, o substanþã aurie fluidã, care clãtinându-se în ea, îi
apãrea cu luciri scurte ºi în ochi.

*

(Carneþelul fãrã coperþi)

Sus scrie  La Chiril: Ghinecolatris, prea supus totdeauna
doamnei sale

- E Zigu, îi dã mâna (îi convine) la toamnã pleacã la ai lui,
în Israel (Zigu care la o coadã de struguri Hamburg spunea
jovial: - Te sperie, te ulueºte comerþul socialist ! (Zigu Ornea,
critic ºi istoric literar – n.n. A,B.)

*

Cum la ei totul e mic, ºi grandoarea lor este micã (Karin)
*

Un þigãnuº urând în tramvaiele supraaglomerate de
sãrbãtori: „La anul ºi la mulþi ani, Pregãtiþi-vã de bani !” Toþi
încep sã râdã. Dau bãnuþi, cu voie bunã. Ce înseamnã
Talentul !...

*

Belu Silber la 70 de ani se îmbracã subþire, cel mult cu un
fâº pe el ºi cu capul gol. Tremurã tot timpul. Un domn bãtrân
care emanã veºnic o senzaþie de frig (de fapt frigul închisorii
în care a stat 17 ani) ºi care, vrând sã rãmâie tânãr, se îmbracã
sumar totdeauna... Mergi alãturi de el ºi-l auzi – nu dârdâind
– o crispare lãuntricã, o crispare de gheþuri care se aºazã...
Face infarct plimbându-se astfel în noiembrie pe o temperaturã
de 5 grade plus – internat la Urgenþã

*

 „Ouã de 24 ore numai prospeþime” - reclama aprozarului
Crevedia, care angajase pentru afiºe un bãtrân poet ratat ºi beþiv...

*

Fata în doliu (sexy) (minijup) ºi directorul Sîntimbreanu,
vãzuþi împreunã. (Mircea Sîntimbreanu, scriitor -n.n. A.B.)

*

Ana Pauker  îndrãgostitã de Bîzu Cantacuzino ºi Regele
Mihai – atracþia unei bãtrâne comuniste spre bãrbaþii frumoºi,
impunãtori, de viþã aristocraticã.

*

(scris cu cernealã roºie) Seriile de întâmplãri care se strâng
laolatã de la mari depãrtãri, în unele împrejurãri cãutând sã
dea un sens, sau încercând sã arate cã soarta ta are un
înþeles, regizat, urmãrit de undeva...

Vezi întâlnirea de la filmul sovietic Cãlina roºie cu evreica

care a luat cuvântul la excludere... (Editura P.C.R.) ºi care era
bãtrânã. (ºi-am dat mâna peste bãnci în salã,  înainte de a se
stinge lumina ºi a început jurnalul. Înainte cumpãrasem
romanul lui Paul Georgescu „Înainte de tãcere”. Pe urmã
întâlnirea cu Mira Iosif care se regula pe scãri cu studenþii de
la Institutul de teatru ºi care fusese ºi ea în epoca stalinistã o
activistã ferventã... Seria probabilitãþilor care adunã la un loc
din când în când întâmplãri, scene, indivizi, din trecut,
adunându-i pe parcursul unei ore sau mai puþin chiar...

*

T (Titus) (De la Titus Popovici, scriitor, prieten cu autorul –
n.n. A.B.) -Erou negativ pe care încerc sã-l amendez moral.
C1 (Caravia, nume ales întâmplãtor). C2 – Caravia de la
reciclare, coincidenþã de nume. Tip inteligent, luminos. Mã
felicit cã numele iniþial a gãsit un om în carne ºi oase atât de
reuºit. Pãstrez numele de Caravia. Dar... Apare biografia realã
a lui Caravia de la reciclare. Tip torþionar. ªi iatã-mã întors în
mod fatal la tipul iniþial T. Pe care încercasem sã-l amendez
moral...(...) meu m-a forþat sã reîntâlnesc personajul real ºi
odios de la care am pornit. L-am cunoscut de douã ori: prin
scris, ce-am creat din el. L-am cunoscut sub un nume
(Caravia) pe care l-am crezut briant ºi bun ºi biografia realã
a lui Caravia m-a  readus la personajul iniþial care pãrea
mascat, acesta suprapunându-se celui de al doilea. C /
Caravia) a devenit  (T) C=T iatã ecuaþia Ecuaþia T. C1C2C3.
Stranie – magia numelui T (Titus) C1 Caravia pe care nu-l
cunoscusem, numele auzit în copilãrie C2 O. Caravia,
profesorul de la reciclare (coincidenþã de nume) tipul
inteligent, luminos. C3 P. Caravia dezvãluit – torþionarul – T
deci se identificã cu C3 dupã acest ocol al fatalitãþii.

*

Dec. 1975
Geo Bogza, spre bãtrâneþe:  devine cârcotaº. Un

suprarealist dispreþuitor. El jigneºte cu delicateþe oamenii, ºi
cu un glas piþigãiat de uºoarã senilizare. De pildã, pe Dana
Dumitriu (prozatoare ºi critic literar -n.n. A.B.) o întreabã:
pãrinþii au fost cofetari, nu ? - aveau o cofetãrie pe Calea
Griviþei parcã... De faþã mai erau ºi alþii. Indiscreþia lui G.B. Nu
e nici mãcar rãutãcioasã, - are în ea „cruzimea superioarã a
indiscreþiei” tipicã personalitãþii ajunsã sus, pe scara valorilor,
ºi care se nutreºte dintr-o hipertrofiatã conºtiinþã a valorii
(sale). Ceva monstruos. Sau: când mã duc la el sã-l felicit,
acasã ºi îmi spune: întâi n-am vrut sã deschid, când ai sunat,
dar m-am uitat prin ochiul magic ºi am vãzut cã erai tu.
Adineauri au mai venit niºte cerºetori... M-am zbârlit. Nu era
o aluzie, nici vorbã – totuºi cerºetori, rostit apropos de venirea
mea, ºi încã a unui ins care o ducea prost de tot cu banii ( ºi
cãruia G.B. îi dãduse o datã 5 lei, ca sã-ºi ia þigãri, pe stradã,
trecând pe lângã un debit...) - asta era o jignire nevoitã,
desigur, dar cu atât mai gravã, ea fãcând parte (parcã) în
mod constitutiv din natura (monstruoasã, de cãlugãr pervers)
a lui G.B. Fã un personaj, croit pe acest tip ºi care „secretã tot
timpul în jur ofense” sub masca bunãtãþii, gingãºiei sufleteºti
ºi al umanitarismului celui mai grandilocvent ºi mai bombastic.

*

Foarte important
 Al.Simion ºi Ion Horea, întorºi din China, povestesc despre

spiritul spartan al revoluþiei maoiste. Reiese ideea:
îmburghezirea cadrelor pe fondul nou al relaþiilor sociale este
mai periculoasã decât burghezie, ca clasã, a sistemului
capitalist. Burghezie în regimul capit. este supusã pieirii prin
legea devenirii istorice dialectice. Burghezia, în socialism
însã, se  apãrã în spatele principiilor comuniste: de aceea ea
este mai primejdioasã. De aceea chinezii fac „rotirea
neîncetatã a cadrelor” - nu cumva spiritul burghez sã prindã
rãdãcini pe solul (puternic, ºi   bine îngrãºat cu idei, ca (cu)
niºte adevãrate substanþe chimice) – al revoluþiei comuniste...
(- Aici se ascunde rãul posibil: îmbogãþirea ºefilor...) (De pus
asta în gura minerului care „scapã” în lumea de dincolo în
dreptul „Air-France-ului” ºi „Aeroflotului”... când strigã
Berlinguer, Berlinguer !...)

*

Omul, cu cât înainteazã în vârstã, devine ceea ce este de
fapt ºi în fond

*

 (Cristos)  Visul lui Ion Horea
Cristos trãgând cu automatul într-o mulþime imensã de

oameni. Horea îi cere: Apã ! Mi-e sete ! Cristos se culcã în
iarbã cuminte în timp ce poetul îl mângâie...

   *
Încât se putea spune în sens propriu: a murit de bucurie !

                                  (urmare în numãrul viitor)
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Titi Damian

PEDEAPSA...
- Hai, Petricã, hai bãiatule, hai nãbãdãiosule, îºi tot

îndemna micuþa maºinã ºoferul, un ins între douã
vârste, mai avem câþiva zeci de kilometri ºi ajungem
la cãsuþa noastrã, dupã atâta prãjealã la soare...

- Unde facem peºte fript, pupa-i-ar fetiþa pe burtã, pe
coadã ºi pe spate, se bucurã fiica întinsã pe bancheta
din spate a maºinuþei.

- N-au peºtii ãºtia ai voºtri trei kile, cum nu sunt eu
preoteasã, interveni ºi soþia, întorcând capul. Dacã au
amândoi un kil ºi jumãtate, sã fim mulþumiþi. Când faci
afaceri la capul podului cu un negricios, fii sigur cã
minte ºi când respirã. Dar, asta le este rasa, aþi vrut
voi cu tot dinadinsul peºte, el ni l-a dat! Bine cã este
mãcar proaspãt, prins recent din Dunãre, unul încã mai
miºca.

- ªi pe mine m-a cam intrigat preþul, cam piperat,
cerut la început – bine cã a lãsat-o mai moale când am
vrut sã renunþãm.

- Ce mai, negustoria-i fãcutã, doar nu ne-om întoarce
sã-i dãm þiganului peºtele. Ne-a furat la cântar – avea
unul de-alea vechi, rusesc, cu arcuri, cum îl miºca
puþin, cum sãrea douã liniuþe

- Dar ne-a mai lãsat la preþ, se bucura Florina în spate.
Îþi dai seama, cu mãmãliguþã, cu mujdei, îi piºcãm ºi
puþin ardei iute, cum am vãzut la doamna Cornelia la
Constanþa.

- Fiindcã ai rostit numele gazdei, sã lãsãm chestia
cu peºtele, sã nu-mi spuneþi cã n-am fãcut o vacanþã
la mare pe cinste!

- Eu cred cã ar trebui sã revenim la anul, dar s-o
anunþãm mai din timp. Ne-a oferit condiþii ideale: casã-
casã, cu bucãtãrie, baie, liniºte, toatã curtea era plinã
de Cârciumãrese, iar seara te îmbãta parfumul Reginei
Nopþii!

- ªi-apoi, doar un sfert de orã de mers pe jos pânã la
Trei Papuci, drumul în sine, ºi dimineaþa ºi dupã-amiaza
e reconfortant ºi recomandat, mai ales pentru tine,
Sorine, parcã ai mai dat jos ceva kilograme, mai cu
înotul, mai cu drumul, cu un piculeþ de regim, mai multe
zarzavaturi...

- Spre mulþumirea ta, îi dãdu, oarecum mulþumit,
replica soþul.

- Ia vezi, la curba asta, ºoseaua-i cam umedã, a dat
o sforicicã de ploaie pe aici, prin Bãrãganul ãsta de
lângã Dunãre. Era ºi cazul, miriºtea-i numai bunã de
arat acum.

- Noi ne plimbãm la mare, ce ne pasã, tractoriºtii pur
ºi simplu fierb  pe câmpiile astea! Ia priviþi-i pe amãrâþii
ãºtia!, observã Ancuþa.

- Ar fi mai bine sã reduci viteza, cã eºti în curbã ºi în
localitate, îl avertizã vigilentã soþia, maºinica noastrã
nu prea are stabilitate.

- Uitaþi-vã cum asudã poliþiºtii ãºtia sã-l scoatã din
ºanþ pe ãla cu maºina de teren!

- Ba bine cã nu, este tot o maºinã de Poliþie cu numãr
de Sibiu, a avut ceva vitezã, se vede cum a deraiat pe
urmele de noroi lãsate de un tractor.

Într-adevãr, un poliþist le fãcu semn sã opreascã. În
jurul maºinii aflate cu botul în ºanþ staþionau câteva
echipaje ale poliþiei judeþene. Câþiva inºi împingeau cu
nãdejde, în hopuri, iar ceilalþi dirijau un tractor de care
legaserã maºina cu un odgon.

- S-a întâmplat ceva cu poliþiºtii din maºinã? Este
vreun rãnit? Îndrãzni sã-l întrebe curioasã, coborând
geamul, Ancuþa, pe poliþistul care tocmai le fãcuse
semn sã porneascã.

N-au mai auzit rãspunsul, dar citirã semnul cã „nu”,
dupã gestul poliþistului care încerca sã porneascã
ditamai coloana de câteva sute de maºini care deja se
formase.

- Acum, sã te þii, Petricã, adio radare pe ºosea pânã
acasã! Am numãrat numai vreo ºase maºini de poliþie
în jurul IMS-ului de Sibiu! îºi frecã mâinile, mulþumit,
Sorin pe volan...

Între timp, coloana se rãsfirase, fiecare cãuta, dupã

cât îl þinea viteza, sã prindã un culoar mai bun, mai
ales, din sens opus treceau maºini destul de rar.

- Ia ridicã tu piciorul de pe acceleraþie, îl avertizã
soþia, atentã, ca de obicei, la tentativa soþului de a
urca acul vitezometrului. Am ajuns deja la Ciochina,
dupã curba asta au obiceiul sã punã radarele. ªtii doar
cã aici, la cotiturã, au obiceiul sã vâneze...

- Au ieºit la pomanã, fac ºi ei un ban, acuma, pe
înserat, cã de...!

N-apucã sã ducã propoziþia pânã la capãt, cãci, din
sens invers, apare dupã curbã un ditamai camionul care
le tot fãcea semnale disperate cu luminile de întâlnire,
sã reducã viteza.

- Ba încã scoate ºi mâna stângã pe fereastrã! mai
apucã sã comenteze Florina.

- Ne-au prins exact la cotiturã, panaramele, dupã cum
le este obiceiul!, constatã cu ciudã ºoferul. Nu mai ºtiu
dacã aveam o sutã la orã, am apãsat eu pe frânã, dar
nu prea mult, cãci eram în curbã ºi riscam sã ne ducem
în ºanþ la o frânare brutalã.

În semintuneric zãrirã în parcare, ceva mai departe,
bastonul poliþistului, fãcându-le semn sã opreascã, apoi
auzirã prin staþie: „Maºina cu numãrul IL O2 DDI, trageþi
pe dreapta, aþi depãºit viteza legalã în localitate!”

- Vã rugãm sã prezentaþi actele la control! i se adresã
cu un glas destul de ferm poliþistul.

- Sper sã nu aveþi ce contesta, priviþi fotografia pe
radar, îi luã în primire cel din maºinã. Aþi depãºit viteza
în localitate cu 42 de kilometri, asta înseamnã
suspendarea permisului pe timp de o lunã, ºase puncte
de penalizare ºi o amendã de 200 de lei, i se adresã
acesta, în timp ce-ºi pregãtea pixul ºi carnetul cu
procese verbale.

- Vorba româneascã: asta e! rãspunse Sorin
resemnat, mai mult pentru sine, întinzându-i actele cu
mâna tremurândã. În alte situaþii, v-aº fi implorat, aº
mai fi protestat, poate ajungeam la înþelegere, dar
acum, chiar m-am zãpãcit. Nu ºtiu unde mi-a fost mintea.
Eram relaxat. Discutam despre colegii dumneavoastrã
de la Sibiu, rãsturnaþi la Ograda. Erau oamenii în
misiune, n-au fost atenþi o clipã, au ºi ajuns în ºanþ,
cât sunt ei de poliþiºti. Mi-a plãcut cã ai dumneavoastrã
au fost solidari. Ba am vãzut împingând ºi vreo câþiva
sãteni. Am crezut cã, fiind ocupaþi cu rezlovarea lor,
echipajele dumneavoastrã nu pot fi în acelaºi timp în
douã locuri, dar m-am înºelat.

- ªi ce s-a întâmplat cu ei, nu ºtiþi, este vreunul rãnit?
se interesã poliþistul schimbând tonul, privindu-l curios
din maºinã, în timp ce se pregãtea sã scrie procesul-
verbal.

- Sigur, nu s-a întâmplat nimic grav! L-am întrebat
noi pe cel care dirija traficul, rãspunse Florina în locul
soþului. Mã mir cã încã nu ne-a ajuns din urmã.

- A greºi e omeneºte, a ierta e creºtineºte, îi scãpã
Ancuþei cam cu jumãtate de glas, urmãrindu-i miºcãrile
ºi amintindu-ºi propoziþia rostitã deseori de cãtre tatãl
sãu, la ºcoalã.

- ªi cum ziceþi cã vã cheamã? întrebã el, rãsfoindu-
i, între timp, buletinul.

- Ce sã vã mai spun, sunt toate datele acolo, ºi
permisul, ºi buletinul, ºi talonul, scrieþi amenda. M-aº
fi dus ºi câteva zile la munte cu banii ãºtia, mâine-
poimine începe ºcoala.

- Ce-a spus domniºoara mai devreme? Îmi pare cã
am mai auzit ºi eu în liceu propoziþia asta.

- O vorbã de-a mea pe care mulþi elevi o cunoºteau
ºi uneori o exploatau, când era vorba de vreo
pedeapsã...

- Aha, îmi pare mie, sau recunosc glasul domnului
profesor Sorin Dumitrescu! Nu vã mai aduceþi aminte?
Sunt fostul dumneavoastrã elev, Mihai Stoenescu. Nu
numai cã atunci mi-aþi fãcut un bine, dar mi-aþi dat mare
lecþie de viaþã. Fãrã gestul acela, nu eram acum în
faþa dumneavoastrã, cine ºtie care ar fi fost destinul
meu! Pe urmã, mi-a prins bine ºi sfatul. Atunci n-am
realizat, eram adolescent, dar am þinut minte. Mult timp
dupã aceea am meditat nu atât la propoziþie, cât la
semnificaþia gestului pe care îl implicã. Aici, în trafic
noi ne confruntãm cu fel de fel de indivizi: unii sunt
arþãgoºi, alþii obraznici, cãutând sã ne intimideze,
ameninþã; deseori se prefac doar cã au greºit; mulþi

mint, recurgând la câte un pretext de îngheaþã apele,
alþii sunt pur ºi simplu, cinstiþi, ca dumneavoastrã...
Am început sã-i cunoaºtem dupã prima propoziþie, dupã
limbajul corpului.

- Cred cã pleacã de la o mentalitate greºitã, aceea
de pe vremuri, din bancurile cu miliþieni...

- Aveþi dreptate, între timp, ne-am mai ºcolit ºi noi.
Cel puþin, eu nu mã uit prima datã la vitezã, ci la omul
care a greºit. Se vede de la o poºtã când greºeºte
pentru prima datã. Învaþã mai mult dacã-l ierþi. Acum,
vã las doar cu un avertisment, nu cumva sã credeþi cã
vreau sã-mi rãscumpãr greºeala de demult. Vãd cã
sunteþi la prima abatere, dar nu uitaþi: peste 10 kilometri,
aproaope de oraº, s-ar putea sã mai întâlniþi un radar.
E spre binele familiei dumneavoastrã! Puteaþi fi
dumneavoastrã în ºanþul acela, sau poate mai rãu.. O
maºinã aºa ca a dumneavoastrã prinde repede vitezã,
dar nu prea are stabilitate.

-  Dar aºa noroc, aºa cum am avut noi  cu
dumneavoastrã...

- Domn’ profesor, nici nu vã daþi seama cât de bine
mi-a prins în meseria asta sfatul, dar mai ales nobleþea
atitudinii dumneavoastrã de atunci? Vãd cã nu vã
amintiþi numele meu, puteam sã nu vã bag în seamã,
chiar sã nu vã mai cunosc, dar gestul dumneavoastrã
mi-a rãmas. Amint i þ i -vã, când am venit  la
dumneavoastrã la cancelarie ºi v-am chemat tremurând
ºi v-am povestit ce boroboaþã am fãcut, ce mi-aþi spus?
„A greºi e omeneºte pentru un adolescent, a ierta face
pentru el cât douã pedepse! Sã nu uiþi asta niciodatã,
chiar când vei fi la casa ta, cu copiii tãi. O eroare
recunoscutã, numai dacã nu o îndrepþi, devine greºealã.
Vezi-þi de drumul tãu!” „ªi n-o sã spuneþi nici pãrinþilor?,”
v-am întrebat. „Nici.” „Nici dirigintelui?” „Nici Consiliului
profesoral?” „Nici.” Acum, e târziu, aveþi grijã cum
conduceþi! ªtiþi care-i viteza legalã în localitate! Spre
binele dumneavoastrã, sã trãiþi!

Maºinuþa porni în noapte torcând cu un sfârâit
monoton, lãsând în urmã umbra poliþistului care tocmai
ridica bastonul cu gesturi obosite, potolind, far dupã
far, care se aliniau liniºtite, cuminþi.

- ªi nu mi-ai povestit niciodatã ce s-a întâmplat, se
arãtã curioasã fetiþa.

- Ce sã se întâmple? Acum îmi amintesc bine: am
fãcut ceea ce trebuia fãcut într-o situaþie delicatã pentru
un nãzdrãvan de adolescent. Mi-am amintit cã eu
însumi, elev fiind, am trecut printr-o mare primejdie.
Puteam sã fiu eliminat din ºcoalã. Fãceam istoria cu
domniºoara Bombonica – aºa-i spuneam, cam
exigentã, noi, bãieþii, deveniserãm cam îndrãzneþi, mai
ales cã purta o rochiþã cam scurtuþã. ªi-a dat seama
repede ºi a început sã ne stãpâneascã cu notele. I se
dusese vestea cã nu poate fi copiatã la tezã. ªi-apoi,
dacã prindea pe cineva, nu mai era om, învãþa istorie
pentru tot neamul sãu. Putea lua admiterea la facultate
fãrã meditaþie. Îl pisa cu câte o întrebare în fiecare orã.
Dar, dacã dirigintele ar fi aflat – era un om aspru, nu
ne-ar fi iertat, era ºi omul legii! A adus domniºoara
tezele, parcã le vãd ºi acum pe catedrã, obiºnuia sã le
punã în ordinea „înmormântãrii.” Le împarte, cu
beºtelelile de rigoare, a mea nu apare, nici la bune,
nici la rele. Eu mã îngãlbenisem. Clasa încremenise.
Îmi aud strigat numele. „Ai copiat! Cuvânt cu cuvânt!
Nu înþeleg cum! Cãrþi ºi caiete nu aþi avut în bãnci, în
prima bancã ai fost, te-am avut tot t impul sub
supraveghere. De fiþuici te-am controlat! Ia spune lecþia
în faþa clasei!”, se rãzgândeºte ea. Eu atâta aºteptam.
Îmi luasem mãsuri de siguranþã, o învãþasem pe
deasupra. O spun de la cap la coadã, ea urmãrea pe
caiet. Clasa jubila. „Totuºi, îmi spune mie cineva din
interior cã ai copiat. Vreau sã ºtiu cum! Ori îþi dau unu
dacã nu spui, ori zece dacã spui!” „Pe cuvânt de
onoare?”, îndrãznesc eu. Se fãcuse o tãcere de
mormânt. Clasa nu se aºteptase sã cedez. Asta-i
mentalitatea adolescenþilor: solidari pânã la moarte!
„Clasa ne este martorã!” am auzit-o dupã vreo câteva
clipe de tãcere care mie mi s-au pãrut ore. „Am bãnuit
cam ce ne daþi, am riscat ºi am tradus lecþia pe bancã
în limba francezã. V-aþi uitat, dar n-aþi dat importanþã.”
„Zece!” a mai spus oftând, luându-ºi apoi catalogul sub
braþ. Se sunase de ieºire. Clasa aplauda...

(continuare în pag. 20)
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GEORGE THEODOR POPESCU

EREMIT -
la coapsa
Himerei

I
Ajuns
pietrar în Thassos, exersez
melancholia îngerului cãzut.
Mângâi, în zori, marmura albã
armonizând-o cu þipãtul nupþial
al pãunilor. Puþin la trup
cum mã þtiu þi beteag,
“în palme strivesc o sudicã
moarte”-
al cãrui tâlc abia
de-l pot înþelege.

Dupã efort
dealurile din jur îmi refuzã
nevoia cumplitã de-a fi singur.
Avântul istoriei
se opreºte într-un bloc
de marmurã. Amintirile
vechii Elade
ne-a amputat viitorul.
Acesta pare a fi paradoxul.
La drept vorbind
“ne-a fixat tuturor
o cruce în inimã”.

În Potos
capãtul cel mai sudic
al insulei –
am vãzut femeia – pasãre
rugându-se zeitãþilor mãrii.
Aici soarele
descrie o curbã
ireconciliabil pierdutã –
îndurând acelaºi destin
ca ºi cum
ar fi necurmat etern.

Tot mai rarefiat
aerul ºi o femeie egee
îl brãzda.
C-un fir de iarbã-n
dinþi, înfiorat,
azi noapte
m-am întors la þãrm.
Privirea mea
se prãbuþea în trepte,
trupul rotunjindu-i.

La capãtul
unui drum lung,regal putem spune
ne-am pus de acord cu Strãinul,
în  privinþa Dialogului desigur.
Întrucât ne ºtiam
a început firesc,
- Vere ce faci tu ? m-a întrebat
clipind uºor alintat
dându-ºi chica pe spate.
- Tocmai mã sufocam în aer
þi-am lãsat liberã vederea.
- Aºa ?! zice
cu abilitatea nedumeritului.
Deduc de aici o mai veche
þi tristã însingurare, ca aceea
a vulturelui.
Aþeazã-te pe umãrul meu.

În iunie,
n-am prins mãslinii înfloriþi.
Îmi pot închipui însã
vântul nãpustindu-se în rafale calde
ºi înmiresmate
dezvelind pulpele femeii tinere
macedonene –
colinele din jurul satului vechi
ca niºte pupile larg deschise
þi soarele rubiniu lãcrimând
în bucla roþcatã.
Nu par a ºti
cât am fost în cãrþile mele
De la “Ruina luminii” la
“Schitul de iarbã”.
Þesut din amintiri, în suferinþã
þi bucurie stã înscris
mesajul celor viitoare.
În unghiul frângerii
Theologos – ca un dar.

2009

Thassos – Grecia.

II
 În Perast
oglindindu-se o codanã
îþi piaptãnã pãrul.
Lung ºi negru –
prefigurând delicii.
Dacã ea vrea
poate sã orbeascã chiar marea,
þinând-o captivã.

Cu izmeneli
þi nazuri îþi aflã
jocul. Dunga sveltã
pe care soarele
a lãsat-o-ntre coapse
capcanã va fi
pentru crabi.
Voi tandre
flori de oleandru!
Gradini de iriºi!

Prin geamul spart
o aud jubilând.
De când m-a pãrãsit
cântã la altã masã.
Împrudent dau proba
candorii. Insist
pe detalii precum rosmarinul.
Numai puþin
ºi mierla va îmblânzi
aerul.

Decisiv
va fi cuvântul.
Adriatic se prelungeºte
citindu-i gândurile.
Dacã-mi clipeþte
pãtrund  acolo unde
mai mult lipsesc.
Eu, puºlamaua. Poetul.

Vom fi
o singurã uitare –
himera nudã
în dialog sub chiparoºi
cu bietul Francisc.
Pe-o scarã a eþecului
ce urcã
sfinþenia îmi pare
o relicvã.

Tumultul
contestã logica;
îmi aparþii prin absenþã.
Ecoul ferm
al braþelor tale
fluturând eºarfa pe chei
anexeazã trecerea.
Cad tãceri. În firide
osteneºte lumina.
Învãþ limba primejdiei,
a constrângerii.  Strig –
sã nu mã striveascã  toamna.

 Îmi postez
surâsul abstract
pe aliniamentul inimii rãnite.
Tot aºa ce-ar putea fi
ofensã  reprim.
Pânã la o curburã
pietruitã sumar cu ardezie.
Anexez dinamicii cereºti
puþinã tristeþe întregind
Domeniul cast –
care într-o terminologie romanã
ar putea fi numit  L a p i d a r i u m.
Aici
îmi exercit strict puterea
ca un patrician – adorându-te.

2010

Perast – Muntenegru

III
Rãsare
de dupã stânci calcinate
- soarele.
Fecundatã de raze
mirozna brazilor
îndurã þipãtul pescãruþilor.

Nu-mi amintesc
decât un sat
bulgãresc – cu nume
de fatã,
ºi mâna strãinã
culegând cimbriºor.

Viziunea aparþine
unor vremi înstelate –
în trident reînvie
paradoxul porþilor.

Aºadar iulie
prea grãbit

sã-þi ascundã ancora.

Altminteri eºuat,
aproximez efortul
dupã metoda epuizãrii.
“Departe
dar nu prea departe”
sudul pare rupt
din carnea bãtrânului
Dyonisos
Dorul de casã
stricã simetria minaretelor.
“Am fost acolo
dar nu pot sã spun unde”.

Înnamorat
de sunetul cornului
abolisem timpul
printr-o formulã lapidarã
Cu intenþia
de a-mi acoperi urmele.
Cãpãtasem oarecum
semeþia  renegatului.
La un semn
puteam  ucide abisul
- întru slava cerului
þi aroma pãmântului.

Sã-þi vând un pont
Arhon.-
rãsbise lehamitea…
Stârv  Bucurescii
precum ºi alte pricini.
O, voluptate a declinului!
Am ales maghiranul
- condiþie esenþialã
a surghiunului –
þi-un dâmb de pãmânt
     cu zare.

O conºtiinþã
bãlcâzã ajustatã
dupã “teorema corzii
frânte”  curmã
adierea  macilor.
Ruina ca o laºitate
a inimii –
rãspuns definitiv
la un barcaz trandafiriu.

2011

Dyuni – Bulgaria.
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Nicolae TEOHARIE

ucenicii diavolului
nu e nevoie ca ploile sã fie nesfârºite pentru ca mâinile

noastre sã apuce paharul. þinem sã spunem de la bun

început cã aºteptam un bãrbat aspru ºi nefericit,

definitiv

bolnav de neliniºti, cu ochii încercãnaþi de erezii.

deodatã, cineva care seamãnã cu el i se împotrivi.

întrebaþi-l pe orice ins din cafenea care citeºte ziarul.

pânã la ziuã am þinut gurii paharul, dar, domnule,

s-a folosit de un truc josnic ºi a intrat printr-un gând

dosnic, puþin curbat, în trupul din partea asta de lume.

e la mintea cocoºului cã era beat ºi pus pe glume.

toatã ºtiinþa stã în aer, spunea. în teoria timpului

aerul e cel care pãstreazã punctul de fugã.

lasã, mã grigore, bine cã te-ai întors acasã, pune

ºi tu o rugã. dar el ºi-a ridicat gologanii, mama lui

de lepãdãturã, lãsându-ne în drumul nimicului, fãrã

cuvânt în gurã, lãsându-ne în deºertul acela duºman

fãrã apã, fãrã noiembrie, fãrã un ban. ºi cam la douã ore

dupã spargere, al dracu’ grigore, vorbea numai de carcere,

de paie putrede ºi trupuri pline de eczeme, de hârdãul

cu excremente ºi nimic în izmene ºi ºi de sentimente

în rãzuieli de jeg. n-am sã înþeleg de ce se da de

cheltuialã ºi fãcea vorbire de spoialã cãci eu habar

nu aveam cã viaþa e infectã, cã acum, când ne întorceam

pe la tãiatul nopþii în douã ºi îmi fãceam încercare într-o

fãpturã nouã, grigore ha! mã ia de braþ.

tinere, ia aminte ºi învaþã:

se ia un poem gol ºi rece cu vederea spre viaþã

ºi ca sã nu stai locului, în spatele blocului,

arunci o gãleatã de apã în capul bunei speranþe

ºi deºerþi un telefon de vorbe în capul rãutãþilor

închizi apoi o ploaie într-un seif ºi cauþi

înnebunit un fulger ca sã spargi codul norilor.

dar oricât de repede te-ai miºca va veni moartea

lipa-lipa, pâº-pâº, pic-pic, fleoºc! de aceea

se vârã, repede-repede, o noapte în rotunjimea ochilor

ºi se ascultã o muzicã dezolantã ºi al dracu’ sã fiu

dacã ochii nu-þi vor dãrui o lacrimã de aur.

bazaconii! zic. ºi am þipat cã era o groapã mare

în grigore încât ne-a luat câteva ore pânã

ne-am apropiat ºi am privit în faþã abisul ãla

care puþea a viaþã. am þipat, un þipãt roºu, vivant,

cã vezi, ºi þipãtul este o instituþie bizarã

ºi, întocmai timpului, e mai îndrãzneþ înspre searã,

cã vezi, e în firea lucrurilor ca ucenicii sã-l urmeze

pe rãzvrãtit. o sã-i spuie oful, aºa ºi pe dincolo bãdiþã

cã isadora a fãcut chestia aia cu mine din obiºnuinþã

ºi se rãsfãþa cã în continuare ce a fost va mai fi.

numai cã vom fi nevoiþi sã stãm vinovaþi.

ºi, cum eram cãzuþi în dizgraþie, ne-am pus deasupra

cerul acela fãrã ocupaþie. ºi-n lungi ºi leneºe strigãri

ne-am petrecut în toamna fumegând

de frunze ºi mari înserãri.

octombrie cu femeile lui

cam la o orã dupã ce facem amor tu vii anume în decor

cu pielea adormitã peste tot restul vieþii. în ochii tãi extrem

de cruzi sunt mulþi bãrbaþi palizi ºi uzi, îngheþaþi pe caii

deºertului e cu putinþã sã cobori dintr-o poveste cumplitã

ºi sã-mi vorbeºti, ca întotdeauna, despre un zeu fictiv.

te vei întinde pe pat ºi-mi vei arãta pe burticã

o hartã cu steguleþe în locurile unde s-au auzit þipete

de groazã ºi zãngãnit de arme. „ador beþiile care se

sfârºesc cu înfrângerea timpului, mãi bãiete!”

ºi arunci paharul în perete, ca ºi cum

n-am mai avea nimic de plâns.

a fost o greºealã cã m-am încurcat cu îngerul ãsta.

de, sã am ºi eu viaþã socialã. îl zvânt în bãtãi ºi îngerul

fuge în podul casei, stã o orã. despre fericirea lui aflu

noaptea, în somn. e o poamã. când îmi fac pomanã

cu ea ºi îi dau o tescovinã socializãm ºi zero vinã.

ceva îmi spune cã va întoarce capul ºi va privi în ochii

mei cãprui, unde locuieºte octombrie cu femeile lui,

învãluind în somnuri mai adânci o margine pierdutã

ºi ce a fost se va petrece în aceastã îngãduinþã a

înserãrii

ºi ea va duce tristeþea cât mai departe, poate chiar

sã o verse în noiembrie, într-un noiembrie

ce stã nefolosit de ambele pãrþi.

încoronare pe maidanul
mincinoºilor

ultima datã când se afla pe maidan, încã nedescoperit,

trupul meu se întindea cât vezi cu ochii, timp de un an.

pe urmã, din capul desenat pe nisip de un suliþaº

îmi plecaserã ochii de mardeiaº dupã o tipã. evident,

sângele se schimbã ºi þipã. tot în viaþa asta, evident,

te pãrãseºte nevasta ºi, prin octombrie, pe ploaie,

într-o ordine aleatorie, stând la pârnaie în acea poziþie

a scribului orb, am bunghit cã n-o sã fie absolut

nicio tragedie dacã îmi þin mâna în oblojealã.

începuse un veac de plictisealã ºi stam în tãcerea

mea a grea,

privind în gol a mâhnealã. ºi-odatã s-a concluzionat

femeia din privire, lãsându-se goalã. am fãcut unele

ºtersãturi cãzând astfel sentimentalã în încheieturi ºi în

tâmple. o nimfetã aruncatã pe þãrmul nervozitãþilor mele

se refugiazã ºi umple un dedesubt, un  gol. ºi ca sã râdã

de mine m-a întins pe o cruce din douã beþe ºi m-a lãsat

pe un deal. pa, tristeþe! zicea cã aº aduce cu omul

real, pãrãsit

printre mortãciuni ºi gunoaie. dupã trei zile de ploaie au venit

niºte soldaþi de-ai noºtri de m-au ridicat de pe maidan.

ºi am þipat

sub cerul subteran, dã-þi seama, o halã cât în uter la mama.

de la început mi s-a bãgat pe gât o lume ºoptitã:

dragul nostru, sã umbli ferit, aplecat maicã, aºa,

întocmai cuiva

acuzat de un mare pãcat pe care nu l-a comis niciodatã.

ºi jurã.  - ce sã jur?  - cã vei fi un rege bun, bun de tot.

apoi, ca într-un film cu final idiot

au fost aduse iubeþe pentu cele feþe.

o cãruþã cu cal
o vreme am trãit cu venele pline de sânge mincinos.

în acel timp am deplâns copacii ºi le-am vorbit

în fotografii alb-negru despre seducþie.

aveam mereu dificultãþi în gãsirea imaginilor potrivite,

sau a celor mai tandre tãceri. aºa am pus eu de

o afecþiune pentru un salcâm. frate, am pus de un iubit!

o sã ziceþi cã-s oleacã þicnit, dar aveam eu aºa o chestie

în cap, cã poate scap de vinã, cã dacã mã sui

pe un salcâm în luminã de lunã plinã,

rãmân curat, curat doar în tãcere.

a crescut în mine producþia de durere

ºi, ca sã am pornire, am luat una micã. dupã alte

douã sticle de vodcã mi-am tras gagicã,

fatã de gaºcã. are asta un papagal, dar când

mã îmbãt fleaºcã mã aºteaptã în faþa toamnei

o cãruþã cu cal. veþi crede cã-s obsedat vegetal,

dar spre folosul cãinþei de pe acest tãrâm

tot chibzuiesc la un dric de cãruþã

din lemn de salcâm.

cât despre deºertãciune
oamenii sunt la douã minciuni distanþã de mine,

în special cei siliþi sã fie vii. de aceea mai mereu

am trãit cu credinþa cã dumnezeu are mâinile istovite

de dragoste, cã are unu virgulã cincizeci ºi opt înãlþime.

ºi, în timp ce pune în lume cocoloaºe de omuleþi,

poartã lentile de contact ºi doar plânsul unei mame

îl împiedicã sã lucreze temeinic.

cât despre deºertãciune mi-am zis: oricât de mãruntã

mi-e fiinþa, muncesc ºi eu cu îndârjire ºi smerenie, cu gândul

sã nu vã pierd, dragilor. adicã, din acest afarã care

se veºtejeºte în mine, eu vãd un alt afarã, pe care îl þin

înfãºurat în lenjeriile sângelui, împachetat în tristeþuri fine

de pe vremea când voi eraþi o parte apã ºi o parte uscat.

deodatã m-am înspãimântat.

aºa  pe negândite, la marginea timpului de sus am

auzit când

numitul suflet a spus: sunt atât de departe de tine, încât

poate

nici nu mai sunt. ºi numita, zisã ºi inimã, îi zice de dulce

cã numitul e golul de lângã ea, cã golul de lângã mine

îl învelesc eu sã se culce ºi el oleacã. ea e fatã sãracã.

s-au întâlnit la un party. carele coþcarul, curând dupã aceea,

s-au mutat în garsoniera numitei, zisã aici ºi prefãcutã.

da’ numitul suflet are tot timpul valiza fãcutã. doar când

îl învelesc, atunci îl vãz, da’ nu pot sã-l mângâi, cã nu-º’

unde e ºi când dau de el nu-l mai vãz, e vânt! îºi pune pe el

hainele mele de pãmânt ºi începe sã zbiere: hainele mele

de paiaþã! încolo tãcere. halal viaþã! se bate pe burtã

cu joe mustaþã, numai cu joe merge la câºtig. de ce

numitul o înveleºte pe ea în ruºine, în sete ºi frig?

cã este mare înghesuialã, zise pârâtul. de n-ar ieºi ºi cu

mardealã te-ar apuca urâtul, damblaua. aºa cã,

uºcheala!

se dãrâmã ºandramaua.

cerul coborâse sub tavan. precis un înger gol

o sã transparã în cioburi lungi de porþelan.

dumnezeu nu e coºmelia nimãnui! mã certa mama.ºi avea

tot dreptul sã fie supãratã. tocmai mã lãsasem de fumat

ºi mâna începuse sã-mi creascã fãrã oprire, fãcându-

mã de râs

în sat. medicii de la oraº munceau ºi ei sã-mi scoatã acel

afarã, sã vadã ce ºi cum. n-o sã aflãm mare lucru, spuneau.

medicii de la oraº. mai cu seamã cã în oameni, în special

în cei siliþi sã fie vii, unele fãpturi ale cerului trãiesc adânc

sub piele, pãzite strict de grave santinele.

ieºirea
suntem pe la sfârºitul inimilor. ne asemãnãm

cu acei cãlãtori prãfuiþi, neobiºnuiþi sã se opreascã

la cea mai apropiatã suferinþã. am crescut târând

dupã noi întunericul ºi oboseala de a fi înspãimântaþi.

nu mai avem nevoie de timp,

ºi nu întâmplãtor ne rugãm: ºi nu ne duce pre noi

înapoi. totuºi adesea vom fi nevoiþi sã ne întoarcem la voi

pânã la capãt mulþi vom purta hainele resemnãrii

ºi aproape cã ne vom târî prin acea veche aºezare

a timpului – amintirea.

partea interesantã cu amicii mei e cã în magazinul

din piaþa mare, dupã cãderea nopþii, se vând acele pãpuºi

somnoroase ce îºi þin sufletul în poºetuþe moi ºi roºii

noi ne strecurãm târâº, prin dosul timpului,

suntem slabi ºi lungi în bãtaia întunericului

ºi, de ne vede cineva, ne prefacem cã suntem politicoºi,

credem în toate minciunile lumii, þintim sus. credem

în elfi, în lumea micã ºi, deºi murim de fricã,

în zori, pe gurã ne joacã o îngãduinþã jignitoare.

acum amicilor mei li s-a lungit cãutãtura a drum.

a trecut pe la mine marele risipitor. zice cã

s-a înrãit lumea. îºi face zãbavã de picior pe unde

se nimereºte ºi-n osteneli de vorbe se povesteºte.

zice cã a coborât în stradã dinadins, sã iasã odatã din

ziua asta de nestins. era doiºpe din ziuã, ºi a strãbãtut

de la un capãt la altul toatã strada. ora se întindea

ca marmelada. când a privit ceasul drace! e tot doiºpe,

da’ parcã mai doiºpe decât de obicei.

opreºte un taxi. pânã la universitate, zice, dar sã treci

de zi ºi sã mã laºi în noapte. trupul se înteþise de-atâta

singurãtate. ºi-au mers prin ora aceea latã pânã când

taximetristul odatã a oprit ºi i-a dovedit minciunile

cã într-un magazin cu pãpuºi încurcase lumile

’i l-a rugat pe dumnealui sã se dea jos din timpul lui.

Din volumul “sã ne petrecem moartea împreunã”,

în curs de apariþie la Editura HELIS
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Lili BALCAN

Momente
    din viaþa oamenilor

simpli de provincie de ieri
ºi de azi (III)

     (continuare din numãrul trecut)

Sã nu uit,
Doamne !...

 - Hei, trezeºte-te ! Azi nu faci treabã ? rãsunã o
voce interioarã.

 - Nu, azi fac 60 de ani ºi-mi fac bilanþul.
- Bilanþul !... Bilanþul tãu e foarte scurt, doi copii ºi

atât.
- Mai am ºi amintirile, cu ele vreau sã fac un

testament.
- Halal testament ! Pe cine ar interesa ?
- Pe mine, atunci când voi înceta a mã întreba.
- Credeam cã pânã la anii ãºtia ai terminat cu

întrebãrile.
- Fãrã întrebãri nu exist, fãrã amintiri înceteazã

orice existenþã.
- Sunt multe ?
- Multe, dar numai câteva merg cu mine, restul

sunt doar stele cãzãtoare...
- Dupã ce criteriu le selectezi ?
- Dupã cel al Liniºtei ºi Sensibilitãþii.
- Dã-mi un exemplu pentru ”Liniºte” !
- Voi începe cu cel mai îndepãrtat ºi deci cel mai

suav. Eram în atelierul de croitorie al bunicii dinspre
mamã, unde zilnic mã jucam cu pãpuºi fãcute din
bucãþelele de cârpã ce cãdeau necontenit sub masa
unde ea croia fuste, bluze ºi rochii din materiale atât
de diverse ºi atât de frumos colorate. Acolo, cu timpul,
bunica m-a învãþat sã cos, sã brodez, sã tricotez, sã
croºetez ºi tot acolo am învãþat sã iubesc frumosul,
admirându-i ”lucrul de mânã”, cum îi plãcea sã zicã,
ºi revistele cu fel de fel de modele, care pe atunci
erau o raritate.

În amiezele lungi de varã, atunci când nu
adormeam sub masã, lângã pãpuºi, îmi plãcea sã
mã apropii tiptil de ea ºi sã sparg liniºtea, împungând-
o cu un bold. De fiecare datã o trezeam parcã din
moriþi ºi mã atingea uºor cu centimetru, zicându-mi:
”Ah, sã nu mai faci aºa, tocmai plângeam cu gândul

la mama !...”
În rest era tãcere, bunica cu gândurile ei, eu cu

gândurile mele... care nu se intersectau decât spre
searã, la culcare, când mã bãga în sperieþi cu poveºti
fantasmagorice din care nu lipsea ”necuratul” ºi fel
de fel de urmãri nefaste dacã „Doamne, fereºte !” n-
aº urma „calea cea dreaptã”.

Poate cu ea a început teama ºi frica mea bolnavã de
întuneric, teama ºi frica  în general fiindu-mi alimentate
prin educaþie ºi nepãrãsindu-mã toatã viaþa.

- Cum „toatã viaþa” ?! Doar copiilor le e fricã de
întuneric !

- La mine ea existã ºi acum. Uite, în august 2009
am încercat sã trec mãcar aceastã barierã, din
multele pe care le mai am. Sandu fiind în spital, de
zile întregi dormeam la o mãtuºã, pânã într-o zi când
am hotãrât cã voi dormi singurã...

Mi-am luat ca mãsurã preventivã oboseala,
robotind în ziua aceea pânã la  epuizare...

La 11 noaptea am intrat în casã. Fãrã sã aprind
niciun bec în drumul meu, m-am dus întins pânã în
cea mai îndepãrtatã camerã, reuºind sã mã bag în

pat fãrã a privi pereþii ºi tablourile... Am adormit...  La
ora unu fãrã un sfert m-a trezit din somn o bufniturã
puternicã... Am sãrit ca un arc, þipând „ce este

domnule !” ºi aprinzând reflex lumina... Era oglinda
mare, rotundã,  de la toaletã, care în acea noapte ºi
la acea orã a sãrit, pur ’ºi simplu, de la locul ei ºi s-a
fãcut þãndãri la picioarele patului meu... Am privit-o
nãucã, supravieþuind pânã la ziuã numai la gândul
cã mai am reflexe ºi mai pot judeca.

Mai târziu am întrebat un meºter tâmplar cum se
poate explica acest fenomen, ca oglinda sã fi sãrit
din clemele metalice în care era prinsã jur împrejur.
Mi-a rãspuns cã totul în naturã „lucreazã”, deci ºi
suportul de lemn care o susþinea ºi clemele metalice
care o prindeau.

Rãmâne, totuºi, întrebarea: cum de s-a împlinit
lucrarea tocmai în acea noapte, nici cu o noapte în
urmã nici cu o noapte dupã, ºi tocmai la ora unu, nici
mai spre searã nici mai spre dimineaþã !... Aveam 56
de ani ºi cutezasem sã încropesc prima mea
baricadã împotriva fricii... Totul a eºuat !...

- Pânã acum exemplele vorbesc mai mult de Teamã

decât de Liniºte, rãsunã acelaºi glas critic.
- Oare nu se întrepãtrund ? Sã-i zicem Teamã-

Liniºtitã.

- Cer iar un exemplu.
- În zilele de toamnã, când mergeam cu bunica la

pãdurea de peste Ialomiþa, sã adunãm mãceºe,
numai teama mã þinea sã nu mã afund în desiºul
pãdurii ºi sã nu mã caþãr în copaci, ca orice copil,
gãsindu-mi  liniºtea absolutã lângã fustele ei.

În zilele de iarnã, când mergeam cu cârdul la
derdeluº, tot teama mã determina sã aleg panta cea
mai linã ºi alunecam în liniºte cu sãniuþa, chiar dacã
eram singurã.

Vara, când toþi copiii se scãldau în Ialomiþa, îmi
înfrânam orice dorinþã de cercetare a albiei râului,
simþind cum în aer plutea o perfectã armonie ºi
voioºie.

Niciodatã, în bâlciul ce se aºeza toamna la
marginea oraºului, nu am putut încerca mai mult
decât Cãluºeii, Comedia cea Mare pãrându-mi un
fioros balaur...

Toate tentativele mele de suprimare a fricii s-au
finalizat cu eºecuri, ca ºi cel cu oglinda, iar eu m-am
resemnat, purtând permanent cu mine aceastã
Teamã-Liniºtitã.

- Cred cã exagerezi. Oare nu ai avut curaj când ai
nãscut cei doi copii ?

- O, mi-a fost aºa de teamã încât mama a trebuit
sã-mi spunã la un moment dat: „Liniºteºte-te, Lili,
mamã, naºterea este un lucru firesc ºi natural,
gândeºte-te cã toatã lumea asta, toþi oamenii dupã
planeta asta, sunt nãscuþi !”

Mã rog sã pot purta tot timpul în mine aura de
luminã ºi liniºte a copilãriei mele, aurã a cãrei luminã
se estompeazã cu cât mã îndrept cu gândul spre
adolescenþã, spre tinereþe, spre maturitate ºi iatã cât
de puþin mai lumineazã spre bãtrâneþe !...

- De ce scade atâta la maturitate ?
- Nu ºtiu. Acum amintirile mele sunt seci, nu-mi

mai stârnesc nici sensibilitatea, nu-mi mai dau nici
liniºtea, nu mã mai bucurã, nici nu mã mai dor, îmi
pun însã întrebãri, multe întrebãri,  cu ele îmi þin
treazã conºtiinþa ºi pentru asta le iubesc ºi mã rog
sã nu le uit.

- Dezvoltã !
- Am vrut sã vãd marile creaþii ale omului ºi m-am

desfãtat cu ele în Franþa, Italia, Austria, Grecia, Turcia,
Bulgaria, România, dar vârsta înaintatã la care le
priveam mi-a luat înflãcãrarea, rãmânând doar o
întrebare sâcâitoare: „dar eu, dar tu, dar noi ?...”

- Spuneai ceva, la început, de amintiri ale
Sensibilitãþii.

- Da, prima datã în viaþã când îmi amintesc cã am
plâns, a fost dintr-un sentiment profund patriotic, la

vârsta de 11 ani. De 9 Mai, de Ziua Eroilor, s-a fãcut
în curtea ºcolii un mare careu, cu toþi elevii ºi toþi
profesorii. Acolo, sub castani, domnul profesor
Tudorache ne-a þinut un frumos discurs despre ce
înseamnã dragostea de þarã, montând apoi un pick-
up pe pervazul dinspre curte al ferestrei cancelariei,
de unde a rãsunat, parcã pânã la cer, versurile
cântecului Pui de Lei. În tot acest timp domnul
Tudorache stârnea flacãra sensibilitãþii noastre
ºuierând: „Ascultaþi, ascultaþi vorbele acestea, ele
sunt adevãrate, sunt reale ! Toþi avem, chiar toþi
avem taþi, fraþi, unchi, bunici, care au luptat pentru
þara asta, care s-au sacrificat pentru þara asta, care
au murit pentru þara asta, toþi avem EROI ! Gândiþi-
vã la ei, simþiþi-i ºi mai ales ascultaþi !”

Eroi au fost, eroi sunt încã
ªi-or fi în neamul românesc !
Cãci rupþi sunt ca din tare stâncã
Românii oriºiunde cresc.
Am plâns de la prima pânã la ultima strofã ºi tot

plângând am înaintat în faþa întregului careu, atunci
când glasul aceluiaºi profesor a rãsunat: „ªi acum
eleva Balcan Elena din clasa V-a va recita poezia
Trei, Doamne ºi toþi trei de George Coºbuc.”

Mândria sufleteascã de atunci o resimt ºi acum
de câte ori aud un cântec patriotic.

Sub acelaºi semn al Sensibilitãþii a stat ºi timpuria
mea casãtorie cu Sandu, împreunã cu el creând o
lume ºi cunoscând o alta în care copiii noºtrii ne-au
fost singurele icoane. Dar asta þine de un alt resort,
a cãrui evoluþie n-o pot explica. Aºa cã voi reveni la
bunica ce mi-a dat Liniºtea ºi la ºcoalã, care mi-a
dat  Simþul Datoriei.

- Dar pãrinþii nu þi-au dat nimic ?!
- Nu ºtiu cum sã spun, cu ei a fost ca o luptã,

luptã din care am ieºit toþi obosiþi ºi dezamãgiþi.
Nu vreau sã-l uit, Doamne, pe tata, când desculþ

ºi dezbrãcat pânã la brâu, muncea sã taluzeze râul
Sãrata pe malurile gurii sale de intrare în Ialomiþa,
la podul care marcheazã ºi acum ieºirea din oraº
spre Bucureºti. Îi spunea mamei „Sã-i îmbraci
frumos, Petruþa, ºi sã-i trimiþi la mine !” ºi mama îmi
apreta o rochiþã, pe care brodase cu mâna ei douã
panseluþe, îmi punea ºosetuþe albe ºi lui Costel o
micã cravatã de mãtase naturalã ºi ne trimetea,
þinându-ne de mânã, la tata. Tata ne dãdea sã ne
jucãm bucãþi mici din lemn rãmase de la lucrãri ºi
decupate în fel ºi chip. Ne bucuram ºi de ele, cãci
alte jucãrii nu aveam, decât eu  o pãpuºã fãrã o
mânã ºi fãrã un picior ºi Costel un elefãnþel.

Eram mândrã de tata ºi când urca în remorca
unui tractor, în fiecare dimineaþã alãturi de alþi
muncitori ai IAS-ului Urziceni ºi când îl aºteptam în
fiecare searã în garã, la trenul de ora cinci ce-l
aducea de la IAS  Andrãºeºti. Dar cea mai mândrã
eram duminica, atunci când mergeam împreunã la
Cinematograf.

Tot timpul, tata avea aceeaºi grijã: „Sã-i îmbraci
frumos, Petruþa !”  ºi mama izbutea de fiecare datã,
chiar din nimic, cãci avea un dar înnãscut al
frumosului, reuºind sã facã, vorba ceea, „din rahat,

bici”.
Hotãrât lucru, de la ei am Mândria !

- Idealizezi totul, ai Liniºte, ai Simþul Datoriei, ai
Mândrie, dar de defecte nu zici nimic ?

- Sunt prea multe ºi nu vreau sã se simtã bãgate
în seamã. De fapt lupt cu ele ºi de aceea mã rog în
permanenþã sã nu-mi ia Dumnezeu amintirile, sã
nu fac acea boalã urâtã a zilelor nostre, care se
cheamã Alzheimer ºi care-i mai rea ca moartea.

Eu sunt creatã din amintiri ºi amintirile sunt create
din mine, le hrãnesc ºi le îngrijesc în permanenþã,
ºtiu cã atâta timp cât mai existã ele mai exist si eu.

Sã nu uit, Doamne !...
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Petre Ioan CREÞU

Din ciclul

SPITAL 2
cum baþi tu piroane

în cer
tu baþi adânc piroane groase în cer pânã în mãruntaiele norilor
de care vrei sã agãþi îngeri prinºi în capcane din flori
gânduri nebune rãtãcite în cer sau poate un vis
în care se fãcea cã un ºarpe venea prin iarbã ºi îþi

încolãcea gleznele
apoi te muºca de pulpã ceva mai sus ºi zburaþi în înalt

pânã acolo
unde ai bãtut piroanele alea iei ºarpele îi faci un nod ºi-

l agãþi de un piron
iei îngerul prins atârnat de un alt piron ºi-l obligi sã-þi

tragã otrava din pulpã
pânã când se va albãstri ºi se va face strigoi

la mulþi ne este teamã de ºarpe teama aceea ancestralã
strivim capul ºarpelui ºi lãsãm trupul sã i se usuce

crezând cã va pieri oricum
totuºi de fiecare datã din trupul uscat ºi albit de moarte
se va naºte o altã fricã ºi mai cumplitã
sau va veni un câine ºi îl va fura
poate o pisicã

în noi avem cunoºtinþa cum cã tot rãul din noi se va
scurge în pãmânt

alergãm înnebuniþi cu tãlpile goale prin glod sã ne fie
bine ne va fi

tu baþi adânc piroane groase în cer pânã în mãruntaiele norilor

- dacã nimeni nu va veni ºtiu bine ai sã pleci

Spaþiul capcanã
Sunt blocat în spaþiul dintre copilãrie ºi moarte
pe un pat de fier în spital
aici duhoarea renunþãrilor devine insuportabilã
braþele îmi sunt amorþite ºi se subþiazã
cumva ca niºte aripi de înger transformat în om

- cum se usucã penele ºi cad iar din aripile falnice rãmân
douã braþe firave

ca ale unui poet otrãvit cu plumb pânã la rãdãcina cuvintelor.

În mine cresc rãni de cuie mã simt þintuit de pat ca de
cruce

sângele îmi curge din rãnile din palme din pulpe sau din
tâmple

sunt prins în spaþiul capcanã pentru hoþii de vise
cumva atârnat între zile atârnare ce nu se mai sfârºeºte

- binecuvântaþi copiii ºi amintirile lor.

din când în când se simte mirosul florilor sãlbatice de
la marginea lanurilor ca o boare

sunt amintiri din copilãrie care cumva rãzbat pânã la pat
sunt singurele lucruri ce mi se mai întâmplã frumos în

spitalul capcanã
pentru îngeri proscriºi cu buzunarele pline cu vânt sau

fluturi albaºtrii
cu un bumb de aur la subsuoara destinului mort

Gândacul Vasile
Anul trecut în spital salonul unu etajul trei dintre gândacii

care foºgãiau pe pereþi
unul dintre ei atrãgea atenþia era mai leneº mai încet l-

am prins ºi-a devenit gândacul Vasile
ori de cate ori aveam dureri foarte mari venea lângã

mine îi fãcea bine cumva se hrãnea cu chinul meu ca
mârþoaga din poveste cu jãratec

ºi asta mã fãcea sã fiu mândru de durerea mea aveam un
sentiment de responsabilitate mã simþeam în sfârºit util

Vasile devenise celebru în salon îl împrumutam ºi
celorlalþi ºi cumva ºi nouã ne era ceva mai bine oricum

un zâmbet timid ni s-a iþit în colþul gurii

pe care-l purtam fiecare ca pe Steaua Republicii Vasile

crescuse mare elitrele îi strãluceau printre paturile de fier

ºi umplea toatã încãperea

trei zile ºi trei nopþi am muncit sã-i fac un locaº

confortabil o vizuinã puþin decadentã într-o crãpãturã din
zid acum nu mai se ducea din pat în pat

cumva interacþiona cu durerile noastre le pipãia le mustra
ºi le fãcea albastre

deja durerile noastre nu-i mai ajungeau deºi noi ne
strãduiam sã suferim mai mult mai intens tot degeaba

din vizuina lui nu ºtiu cum a început sã se hrãneascã
ºi din alte saloane deja nu ne mai bãga în seama dar sã
hrãnea cu durerea noastrã

când m-am externat la despãrþire abia a miºcat antena
dreaptã ºuie beteagã din nãscare ºi am plâns pânã când
autobuzul a ajuns la Constanþa.

Azi dupã aproape un an m-am internat din nou ºi primul
meu gând a fost la Vasile cineva mi-a zis cã a murit fara
sã-ºi dea seama dintr-o datatã vizuina devenise prea micã

ºi din lupta asta surdã dintre Vasile ºi zid din amintirea
gândacului a mai rãmas decât o gâlmã în perete ºi câteva
picãturi de durere prelinse pe mochetã

Nea Nicu
dintre perne ºi plapumã din Nea Nicu se vedea doar fesul
negru ºi lunguieþ ca un coif de luptã ziceai cã e un

vodã cãlare pe pat
paznic la marginile nopþilor stavilã în calea nãlucilor ce

bântuiau de-o vreme spitalul
de-a lungul coridoarelor reci strãbãtute de paºi ºi

umbre diforme
deºi vorbele lui Nea Nicu erau mai tot timpul

neinteligibile
ceva între na-na na-na ºi na-na-naaa þipate gutural de-

a lungul zilei
când ne adunam în jurul lui ºi ne povestea despre

arãtãrile nopþii înþelegeam tot
cumva vedeam în juru-i eroii lumii morþi cu oasele lor

albite de vreme
armata de cãrucioare plecatã în bejenie cu steaguri

poeme cântate de cuci
ºi el din vârful patului tronând peste toþi eroul minune

din salonul cinci
Nea Nicu cu fesul coif ºi ochii plini de luminã

de mai bine de cinci ani îºi doarme Nea Nicu nopþile în fund
iar noi adormeam liniºtiþi ºtiindu-l de veghe pe culoarul

salonului cinci chiar lângã mine

lasã drumurile sã fugã
pitit între coperþi poemul aruncã cu toate cuvintele lui

dupã tine
aºa l-am dresat în nopþile lungi ale iernii ademenindu-l

cu vise nebune
lângã abator câinii luminii sfârtecã grumazuri subþiri ºi albe
din când în când vin fluturi în picaj singurãtatea e rea

ºi zgârie sub tâmplã
când se lasã întunericul mã întrebi dacã aº putea sã

îmblânzesc moartea
sã o mângâi pe creºtet sau s-o dau la bâlci în comedii

mereu îþi încolþesc drumuri sub talpi drumuri de care
nu ai nevoie

pe suflet îþi cresc regrete multicolore ºi mucegai pe la colþuri
eºti prima femeie ce mi te-ai strecurat cumva febril pe

sub piele
pe sub unghii pânã în pânã la amintirile cu zmei sau cu zâne
apoi  te deschizi pentru toate poemele mele

- de ce sângele tãu s-a  pietrificat deodatã ºi de ce þi
se face pielea albastrã?

lasã drumurile sã fugã spre câmpia arsã de brumã

Nuntã
Cât de sfioasã pare moartea cu broboada pe ochi

cu degetele mâinilor umflate de muncã þinute cumva

smerit în poalã sub care

nici nu se vedea coasa ascunsã tocitã de vreme

sau de vieþile bãrbaþilor tineri ºi duri ca o stâncã

cred cã moartea a îmbãtrânit ºi s-a urâþit la faþã

cu brâul de lânã peste coapse nici nu zici cã e mireasã

mireasa fantomã de dincolo de viaþã

 

- în nopþi de Sânziene am vãzut armate întregi de bãrbaþi

cu pieptul înainte cum intrau drepþi cu zâmbet pe buze

în moarte ca într-o nuntã

am vãzut ºi flori murind topite sub lumina de argint a lunii
aºa mor florile de obicei neºtiute în umbrã ºi se sfãrâmã

de zidurile nopþii
despre flori se spune cã nu mor degeaba
vin ielele la marginea nopþii ºi îºi dau cu praf de flori sã

miroasã a femeie

îþi cãutai dimensiunile tragice într-o altã tãcere
eu într-un alt timp
femeie ºarpe cu cap de hienã dã-þi cu praf de flori la

subsuoarã
sã miroºi frumos ºi a moarte
 
- cât praf de flori cerne vântul în nopþile cu iele

Frica
în mine e spaima de singurãtate laolaltã cu nevoia de

singurãtate
stau cuminþi într-un colþ þinându-se de mânã ca douã

orfeline ciudate
nici mãcar ciudat n-am fost declarat de clevetitorii

ascunºi undeva în spate
ºi nu mã mai recunosc dimineþile mele sunt murdare

prelinse din fructele nopþii
praf de rodie azvârlit într-o doarã peste seminþele de

cânepã
 
- lasã-mã sã te blestem ºi sã te plâng ca pe o nãlucã

albastrã
 
stau in patul meu de spital ca într-un cocon într-un

hamac prins între muchii
germenul fricii îºi face loc printre coaste ºi încolþeºte în ochi
rãsare acolo ca un corn rugos de inorog ca un þurþure

de gheaþã palidã
ca între doi sâni lãptoºi de mamã lichidã ascunsã-n

tranºee printre soldaþii morþi
 
- cum se înlãnþuie moartea cu braþele când sunt inorog

pe tãrâmul dintre vise
 
pãduri de pin transformându-se în luntre aurii
cum coboarã ele muntele de-a lungul albiei de râu
ºi se sparg de pietre cu zgomot surd de lemn lovit cu piatra
cum îþi spuneam nici nu pot sã dorm pânã când pe furiº
nu îþi strecor printre amintiri câteva capcane
pentru vulturi pleºuvi cu arc de oþel ºi-un ºarpe

Victima
- experiment la capãtul lumii, aici lângã noi -

Prin faþa mea trec soldaþi în pas cadenþat este armata
poporului roz

de ochi îmi atârnã talanga în spate port pancarta mov
în suflet chemarea!

Poporul mãrºãluieºte în orb spre viitoruri multe
important era sã privim sã nimerim în întuneric calea

sã izbãvim
mântuirea celor o mie de popi cu mustãþi.

Pe strãzi bãlteºte noroiul
ºi cizmele soldaþilor mã stropesc unsuros
din cap pânã în picioare strãpungându-mã ca niºte gloanþe.

Dintr-o datã am devenit prima victimã a rãzboiului din
capul strãzii Crimeea

de la marginea oraºului mort uitat în vreun coºmar de

înger femeie.

Omul cu luna în
poartã

la mine a venit un înger cu luna în spate sã mi-o vândã

cum pânã acum nu am mai apucat sã pipãi luna cu

adevãrat

nu-mi venea sã-i spun cã nu am nici bani ºi nici curaj

sã-i cumpãr chestia aia din spate care creºtea întruna

ºi se mai ºi strâmba

cu partea aia nevãzutã de nimeni ºi luna se fãcea cât luna

iar îngerul nici cã se mai zãrea poate plecase demult

cui îi mai pasã?

de atunci în faþa porþii mele creºte luna ºi toþi mã ocolesc
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(III)
(urmare din numãrul trecut)

„Lupii sunt mai periculoºi când îºi schimbã nãravul.”
(Ion Voinea)

„Dumnezeul îl construim din materialul neputinþei
noastre.” (Ion Voinea)

Douã evenimente au marcat profund istoria recentã
ºi ulterior destinul urban al oraºului Feteºti.

Primul s-a întâmplat în mica bisericuþã de lemn din
cartierul Coloniºti, iar al doilea, culmea ironiei, la
sediul poliþiei municipale.

Ultimul preot renovase  biserica, cu sprijinul
enoriaºilor ºi sponsorilor, montase chiar instalaþii de
aer condiþionat, fiindcã în spaþiul restrâns atmosfera
devenea sufocantã vara. Doi nuci uriaºi rãcoreau cu
umbra lor curtea din spate, în care se afla o fântânã
cu cea mai bunã apã din zonã, dacã e sã-i credem
pe vecini. Nimic ieºit din comun, nu-i aºa? Numai cã
preotul iubea peste mãsurã cãrþile, cãriþle de joc,
femeile ºi îndeosebi arginþii. Cu toate astea
comunitatea þinea la el fiindcã slujbele le fãcea dupã
canon, înmormântãrile de asemenea ºi mai ales nu
rata nicio pomanã, fiindcã ciurda de porci pe care o
creºtea în spatele bisericii cu orez, colaci ºi colivã
se þinea. Dar nenorocirea nu i s-a tras preotului de
la colaci, ci de la poker, plus inflaþia galopantã de
absolvenþi flãmânzi ai fabricii de popi, patronatã cu
succes de episcopul ªpagoveanu la Constanþa.
Aceastã combinaþie funestã avu ca rezultat
recluziunea forþatã a eroului nostru într-o mãnãstire,
pentru câteva luni de pocãinþã ºi promovarea de la
sat la oraº a doi piloºi, contestaþi vehement ºi în zadar
de enoriaºi.

Contestarea la români este ca un foc de paie; arde
repede ºi dupã ce mai fâsâie un pic se rãceºte
complet. Aºa s-au pricopsit enoriaºii cu  tinerii preoþi,
care au împãrit rapid parohia în douã ºi zilele de
slujbã ca la C.F.R.

Dar nu au apucat sã se bucure de aceastã
organizare eficientã. La prima slujbã, de prezentare
cum s-ar zice, biserica era arhiplinã, iar curioºii tot
soseau, discutând la umbra nucilor. Era o zi minunatã
de mai, o avanpremierã pentru zilele toride de  varã.
Fiindcã cei care veneau încercau fãrã succes sã
intre, iar cei dinãuntru nu aveau nicio  intenþie de a
ceda locul câºtigat cu multiple contorsionãri ºi
înghionteli în spate se  iscã o micã busculadã, care
ar fi degenerat în bãtaie dacã preoþii nu ar fi hotãrât
sã continue slujba afarã, unde toatã lumea putea
privi ºi comenta în voie gesturile noilor pãstori. Aceºtia
citeau pe rând, dar cântau împreunã pe douã voci,
spre încântarea maximã a asistenþei.

Tocmai în timpul unui asemenea duet, cei doi
începurã sã leviteze uºor, fãrã sã realizeze aceasta.
Nici uluirea anesteziantã a mulþimii nu le atrase
atenþia. La doi metri în aer, translatarã uºor pânã
deasupra fântânii ºi, atunci când partea cântatã luã
sfârºit, preoþii cãzurã ca bolovanii în apa limpede ºi
rece. Duºi au fost. Trupurile lor nu au fost gãsite
niciodatã, cu toate cã fântâna a fost secatã ºi
cercetatã meticulos. Apoi venirã alþi doi tineri preoþi,
înmuiaþi definitiv ºi fãrã urmã în fântâna funestã, chiar
de la prima slujbã. De atunci nimeni nu mai dori sã
promoveze în acea parohie, drept pentru care
episcopul numi din oficiu doi popi în vârstã, din cele
mai prãpãdite sate ale episcopiei, argumentând cã
va oficia personal slujba de întâmpinare.

În ziua hotãrâtã, vreo zece televiziuni îºi instalarã
carele de reportaj în curtea bisericii, iar câteva mii

de curioºi îºi rupeau hainele încercând sã înainteze
pe strãduþele înguste, blocate deja încã de la rãsãritul
soarelui. S-a lãsat cu bãtãi, spre deliciul puºtilor
cocoþaþi pe garduri, înjurãturi neaoºe ºi colorate, iar
a doua zi au fost descoperite câteva babe cãlcate în
picioare ºi sucombate în ºleaurile modelate de
cauciucurile tractoarelor pe strãduþele noroioase.

Cu o minã gravã ºi autoritarã, arhipãstorul începu
slujba, susþinut de corul episcopiei, care sublinia
fericit tãcerile calculate, dezlãnþuind fluvii de emoþie
în sufletele mulþimii. Când se ajunse la pasajul fatal,
episcopul þâºni vertiginos cãtre cer, asistenþii lui de-
abia levitând douãzeci de centimetri deasupra solului.
Amuþise corul, amuþise mulþimea, dar cei trei
continuau sã cânte ca ºi cum nimic nu s-ar fi
întâmplat. Episcopul se înãlþase cam la trei sute de
metri ºi tocmai când terminã pasajul þâºni ca o
rachetã  Patriot cu capul în jos, drept în fântâna
misterioasã. Bãtrânii preoþi neavând destulã altitudine
se proptirã în ghizduri, iar când se vãzurã cu tãlpile
pe iarbã fugirã ca turbaþii peste gardul primei curþi,
apoi peste alte câteva ºi nu se oprirã decât în satele
lor prãpãdite.

Episcopul dus a fost, spun unii spre o lume mai
caldã, chiar fierbinte, sugereazã alþii. De atunci,
nimeni nu doreºte sã pãstoreascã la bisericuþa
aceasta, poate doar atunci când preaînaltul mitropolit
va oficia slujba de întâmpinare alungând blestemul,
dar nu sunt siguri cã va dori vreodatã sã riºte
experienþa apostolicã a levitaþiei.

——————————
Cu poliþia a fost altceva: un fel de boalã

contagioasã, care nu ucide ºi care ar trebui, datoritã
efectului, sã  infesteze întregul sistem bugetar.

A început totul cu inspectorul Pirpirel de la
circulaþie, ºpãgar recunoscut, niciodatã sancþionat,
viclean ºi rapace. La sfârºitul turei, numitul Pirpirel a
înregistrat în fiºierul electronic zece amenzi, dintre
care opt erau pe numele lui...Se amendase singur.

La început, colegii au râs ca de o glumã trãsnitã,
dar vãzându-l serios ºi cunoscând firea sa vicleanã
s-au impacientat.

„Are Pirpirel o manevrã, ºi-au spus, iar aºa îºi
acoperã urmele, ameþind irevocabil copoii DNA-ului.
Lampa lui Ilici le-a scãpãrat în minte ºi chiar de a
doua zi ºi-a aplicat fiecare  câte una sau douã
amenzi, contravenþii uºoare la regimul circulaþiei,
suficient ca virusul corectitudinii radicale sã se
instaleze irevocabil. Caruselul amenzilor a început
sã se învârtã singur, cu aºa rapiditate încât unii dintre
ei depãºiserã cu mult salariul lunar, un mizilic totuºi
pe lângã ºpaga care le intra în buzunare ºi la care
renunþaserã benevol.

Primele persoane alarmate au fost soþiile, nevoite
sã deschidã puºculia economiilor pentru umplerea
coºului zilnic de alimente. S-au constituit ad-hoc într-
un comitet, solicitând comandantului o întrevedere.

-ªi ce sã fac eu? ridicã acesta neputincios din umeri.
-Ordonaþi-le sã se trezeascã, spuse nevasta ºefului

circulaþiei
-Am fãcut asta, dar au ameninþat cã demisioneazã

în bloc dacã încerc sã le influenþez conduita
profesionalã.

-Atunci suntem condamnate?
-S-ar putea sã mai piardã un salariu pe amenzi,

pânã când vor învãþa sã conducã corect, încheie
comandantul pãrãsind precipitat încãperea.

Când am spus boalã contagioasã nu greºeam
deloc; virusul corectitudinii sãri de la circulaþie la
ordine publicã, apoi la jandarmerie ºi, în fine, se
cuibãri în ograda poliþiei locale.

De atunci, circulaþia cea mai corectã din þarã se
face în oraºul nostru, iar hoþii ºi paraºutele s-au
mutat în cealaltã parte a þãrii.

Visul cetãþenilor obiºnuiþi este ca organismele sã
nu se autoimunizeze sau, prin cine ºtie ce fatalitate,
cineva sã descopere un vaccin, fiindcã ar fi un
adevãrat dezastru pentru noi, la cât de flãmânzi se
vor trezi respectabilii oameni ai legii.

——————————
„Prostul are ºi el o vanitate a lui aºteptând sã i

se spunã cã e deºtept” (Ion Voinea)
(continuare în numãrul viitor)

 Ion Roºioru

 Sunt precum
salcia din valuri

Pe Dunãrea umflatã încã trec barje grele în aval:
Firesc e sã m-acuz pe mine cã încã lâncezesc pe mal!

Un trunchi de salcie adastã sã-l ducã apa mai
departe:

Vremelnica iubire sfântã mi-a fost escalã cãtre
moarte!

Întru salvarea buturugii apar þiganii cu þapine:
Cândva la þãrmul mântuirii pãrelnic m-ai adus pe mine!

Se înteþeºte primãvara ºi apa creºte-n voia ei:
Sunt precum salcia din valuri ºi nu mai ºtii cu mine ce-i!

De vinã-i numai
timpul

Dacã-ai gãsit de cuviinþã sã te retragi din soarta mea,
De vinã-i numai timpul care nu s-a-ndurat pe loc sã stea!

Dacã nisipul din clepsidrã întru blestem s-a rãsturnat,
De vinã-i numai timpul care macazul brusc ºi l-a

schimbat!

De ni s-a spulberat cenuºa de sub acelaºi spornic rug,
De vinã-i numai timpul care nicicând n-a fost mai

centrifug!

Dacã febrilã toamna noastrã de dor s-a-nãbuºit sub nea,
De vinã-i numai timpul care s-a-nverºunat sã nu ne vrea!

Foºnesc marame
viitoare

Se pierde-n dimineaþa clarã cel de pe urmã fir de fum:
Pedeapsa karmicã începe ºi n-am motiv sã n-o asum!

Dã tonul primãverii cucul ce-ºi strigã numele prin crâng:
Mi-aº umili singurãtatea de m-aº porni din nou sã plâng!

La curba drumului ce trece prin sat sunt douã cruci
în plus:

Te-mpaci definitiv cu gândul cã-n viaþa ta am fost intrus!

Foºnesc marame viitoare prin duzii doamnei Aiºé:
Mã-ndrept ºi azi spre cimitirul turcesc ºi mã întreb de ce!

Privesc
îngândurat în

zare
În gara tot mai bântuitã a-ncremenit bãtrânul ceas:
Pe cât de doi am fost odatã pe-atât de nimeni am rãmas!

Torentu-n vechea carierã aduce mâl de pe versant:
Tânjesc sã mai primesc ºi astãzi epistole la Post-

Restant!

Îºi drege vocea zgrumbã cucul în lunca de pe malul stâng:
Sã nu te-nduioºeze faptul cã n-am putere sã mai plâng!

Pescarii lipoveni beau votcã stalicinaia pe malul drept:
Privesc îngândurat în zare, îmbãtrânesc ºi te aºtept!
Îi râd în faþã amãgirii c-o sã te mai zãresc venind!
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INTERVIU CU PREªEDINTELE (II)
- fragment -

- Domnule Preºedinte, vã rog sã-mi permiteþi a vã adresa
o întrebare pe care mi-o pun mie însumi de mult timp, mai
ales când particip la ºedinþe în plen ºi mã intrigã faptul cã
oamenii se perindã pe la tribunã, vorbesc ºi nimeni nu-i
ascultã. ªi atunci mã mir de ce se mai poartã aceste discuþii,
care mai este rostul lor, de ce nu se renunþã la ele dacã tot
nu conteazã pentru fondul problemei ºi sã se treacã direct
la vot. ªi nu întotdeauna ci numai atunci când trebuie votat
ceva. S-ar economisi timp. Timp pe care parlamentarii noºtri
l-ar putea folosi mult mai cu folos ºi altfel…

- Ce voiai totuºi sã mã întrebi?  zise Preºedintele puþin
nervos ºtiind probabil ºi el ºi poate mai bine decât mine
cum se petrec lucrurile pe acolo. Nu afirmase el cã la acest
nivel trebuie sã se ºtie totul?

- Mã întrebam ºi eu aºa, retoric, dacã numãrul de
parlamentari nu este prea exagerat ºi dacã n-ar fi suficienþi
cei din câteva comisii, cele mai importante, iar celelalte
comisii sã nu mai existe…

- Nu sunt! Îmi rãspunse Preºedintele repede, nelãsându-
mã sã-mi termin ideea, semn cã aspectul pe care-l ridicasem
nu era o noutate pentru el. Semn cã ajunsese ºi la niºte
concluzii.

- Afirmaþi aºa, paºnic, faptul cã nu sunt mulþi parlamentari
ca ºi când ar mai fi loc ºi pentru alþii. Dar la cheltuielile pe
care le genereazã funcþionarea acestui parlament nu vã
gândiþi? Cã nu sunt numai cheltuielile pe care le produc ei
în mod direct, pentru cã fiecare parlamentar are un birou, un
ºef de cabinet, consilieri,  ºofer…

- Ce sesizezi dumneata este un aspect minor… nu asta
conteazã… Oricât de mai ar fi de mari cheltuielile nu sunt
pe primul plan. Imaginea conteazã. Suntem bine priviþi afarã.
Suntem vãzuþi ca o þarã în care democraþia se defineºte
prin instituþiile sale fundamentale. Alegãtorii, adicã toþi
cetãþenii acestei þãri îºi au reprezentanþii lor, pe care i-au
votat, fiecare în colegiul lui ºi care aici, în capitalã, îi
reprezintã ºi le apãrã interesele. Cel puþin aºa cred ei sau
unii dintre ei. Iar noi le oferim aceastã speranþã de a crede.
Dacã nu i-ar avea pe aceºti reprezentanþi, cetãþenii noºtri
nu s-ar simþi pãrãsiþi, neapãraþi,nereprezentaþi? Ce-ar mai
striga unii, în special cei din afarã! Nu respectaþi principiile
democratice! Nu respectaþi instituþiile democratice! Cum
respectaþi voi drepturile omului? Vreþi sã transformaþi totul
într-o dictaturã?

- Nu putem sã apãrãm sistemul democratic cu mai puþini
parlamentari?

- ªi ce s-ar întâmpla domnule? S-ar economisi niºte bani?
Da, corect! ªi ce-am rezolva? Am construi câteva blocuri
sau un kilometru de autostradã? Adicã nu s-ar schimba
nimic. Cel dinaintea noastrã nu a economisit? ªi tot l-au...!
Dar sã revin la ce ne intereseazã pe noi. Aici este un calcul,
domnule! Ia gândeºte-te dumneata,  ce s-ar întâmpla dacã
ar fi un numãr mai mic de parlamentari?

- Ce s-ar întâmpla domnule Preºedinte? S-ar vota aceleaºi
legi dar cu mult mai puþin deranj!

- Nu, amice! Vezi cã eºti în eroare?  Un prim aspect. Dacã
ar fi mai puþini aleºi în parlament ar avea mai mult timp sã
se cunoascã înre ei. Ar lega prietenii fãrã a mai þine cont de
culoarea politicã. Chestia asta cu culoarea politicã dã bine
la prostime. Acolo n-ar mai respecta-o nimeni. S-ar forma
echipe, cãrora în folclor li se atribuie un termen mult mai
relevant. S-ar forma gãºti, domnule!  ºi o echipã, un grup
sau o gaºcã, zi-i cum vrei, ºi-ar alege un lider puternic ºi s-
ar transforma într-o formaþiune independentã, dincolo de
disciplina de partid sau parlamentarã. S-ar mai duce ãia pe
la sedii sã asculte indicaþiile preºedinþilor de partide? Ar
mai vota ãia în comisii ºi plen conform indicaþiilor ºi
intereselor de partid? ªi presupunând cãs-ar mai duce ºi ar
lua act de acele indicaþii, le-ar mai respecta? Pe primul loc
ar fi interesele de grup. Marile privatizãri, de exemplu, nu ar
fi la mâna lor? ªi nu ar mai cultiva politica de partid ci una
dedicatã intereselor grupului. ªi nu-i exclus ca aceste interese
sã þinteascã mult mai sus. De ce sã nu aibã ºi un prim
ministru al lor? Sau chiar un  preºedinte! Acum înþelegi?
Dar dacã sunt mai mulþi,, aºa cum ai observat ºi dumneata,
atuncili se terminã mandatul ºi nu reuºesc sã se cunoascã
între ei, dar sã se  mai organizeze, ºi sã punã þara la cale?
Pe lângã faptul cã atunci când sunt mulþi se mai strecoarã
ºi destui proºti printre ei. Deci mulþi doar ca numãr ºi în felul
acesta sunt mai uºor de manipulat, mai ales dacã infiltrãm
printre ei ºi câþiva bãieþi de-ai noºtri. Noi nu avem nevoie de
mari iniþiative parlamentare, de agitaþie. Nouã ne trebuie
liniºte. iniþiativele le luãm noi, aici, nu trebuie sã ne înveþe
pe noi tot felul de guguºtiuci ce trebuie sã facem. Mã înþelegi
tinere? Îmi pare rãu cã în exprimarea mera am fost aºa de
lãlãit, de obicei vorbesc scurt ºi la obiect dar voiam sã fiu
sigur cã înþelegi.

- Încep sã înþeleg...
- Mai ales cã aici nu e vorba de cine ºtie ce personalitãþi,

valori. Într-un fel, am putea spune cã sunt adunaþi de pe
stradã, oameni care nu ne pot produce surprize. Mai ales
dacã sunt ºi flãmânzi ºi marea lor majoritate sunt, pentru
cã ãia care învârt o afacere nu-ºi pãrãsesc poziþia lor sigurã

ºi bãnoasã ca sã vinã în parlament. Cred cã nici nu e nevoie
sã-þi dau nume, pe câþiva îi cunoºti ºi dumneata. Oamenii
serioºi nu vin în parlament. Iar ãºtia care vin profitã de noua
lor poziþie ºi încearcã sã-ºi rezolve ºi ei niºte probleme. De
fapt niºte gãinãrii, dacã ne gândim bine. Iar noi exact asta
dorim. Cu cât se ocupã mai puþin de chestiunile pentru care
sunt plãtiþi cu atât mai bine pentru noi. Scoatem legile care
ne convin ºi în forma care ne intereseazã pe noi.  mai poate
contesta cineva? Parlamentul e suveran!

- Extraordinar, ce mecanism! Încã nu realizasem cã ºi
democraþia se poate truca!

- Parcã þi-am mai spus cã dumneata eºti un mare
nevinovat!

- Dar de furat, nu s-ar fura mai puþin? mi-a venit mie o
idee.

- De furat, furã numai cei pe care îi lãsãm noi pentru cã în
þara asta nu se poate fura ca în codru. La noi se furã planificat
ºi organizat. Cât s-o mai gãsi cîte ceva, un an sau doi, pânã
se terminã privatizarea. Dupã aia ce sã se mai fure?  cu cât
furã mai mult ai noºtri acum cu atât partidul se poate baza
pe membri potenþi ºi atunci devine ºi el mai puternic!

- Dar nici acum nu prea mai au ce sã fure...
- Ar mai fi ceva, dar nu atât de mult cât îºi doresc ei. De

aceea nici nu trebuie sã-i mai pãzim. Au ei grijã singuri, unii
de alþii ºi când nu se înþeleg încep sã se ameninþe ºi sã se
ºantajeze între ei. Serviciile noastre se bucurã ºi înregistreazã
totul. ªi atuncicând unul iese din rând cineva îi aratã pisica.
Într-o democraþie ca a noastrã nu avem nevoie de vociferãri,
de luãri de poziþie, de tulburãri. Eu nu am nevoie de
evenimente nedorite, dacã vrei sã mã înþelegi!

- Am înþeles, domnule Preºedinte!
- Vezi ce simplu este? zise el ºi vrând sã mã batã protector

pe umãr, se opri la jumãtatea gestului, rãzgândindu-se, îºi
puse mâinile la spate ºi se duse la fereastrã privind, fãrã
vre-o þintã anume, în grãdinã.

*

- Sunteþi cam abãtut azi, domnule Preºedinte, sau am eu
o iluzie opticã?

- Dragul meu, dacã mã uit în jurul meu ºi vãd ceea ce
vãd, cum aº putea sã fiu altfel? Nu-mi vine sã mai ies nici
pe balcon, mai ales ca sã admir un asfinþit de soare. ªi
când mã gândesc cã înainte, a admira un asfinþit de soare
era una din nevinovatele mele plãceri pe care mi le
permiteam. Nu pot acum sã nu vãd strãzile aproape
pustii,pline de gunoaie... fãrã oameni, doar câini care umblã
nestingheriþi...

- Au mai apãrut ºi multe alte animale, vaci, mãgari, chiar
cai, care vin dinspre periferie unde nu mai au ce sã mãnânce.
Aici, prin parcuri mai au asigurate, cât de cât, niºte condiþii.
Iarba nu a mai fost tãiatã de multã vreme...

- Mã gândeam cum ar trebui sã procedãm, dacã, dacã ar
trebui adunate dacã ar putea fi adunate ºi sã le oferim
oamenilor sãraci...

- Ca sã le adunãm, ar trebui niºte spaþii amenajate, cel
puþin într-un prim pas, ne-ar trebui oameni... dar nu mai gãsim
nici dacã le-am plãti salarii de profesori...

- ªi totuºi, ce am putea face cu aceste animale, trebuie
sã gãsim o soluþie.

- Practic aproape nimic, dacã cineva  are nevoie de o
vacã o prinde ºi o mulge, de ce trebuie sã i-o ducem noi! la
mijloacele de care dispunem, ar trebui sã ignorãm evidenþa.
Au apãrut ºi vulpile!

- Astea ce mai cautã?
- Din moment ce nu se mai adunã gunoiul la timp, s-au

înmulþit ºoarecii ºi ºobolanii. Având hrana asiguratã
prolifereazã ºi vulpile. Pânã ºi câinii s-au obiºnuit cu ele ºi
nu le mai deranjeazã. În naturã aceste elemente formeazã
un lanþ trofic, ce-i drept, atipic.

- Preºedintele se îndepãrtã de fereastrã. Ziua era pe
sfârºite. Simþea realmente o uºurare vãzând cã a mai trecut
o zi. De la un timp i se pãrea cã zilele se mai mãriserã deºi
se apropia toamna ºi ar fi fost normal ca ele sã se scurteze.
Prea multele griji îi dãdeau aceastã nefireascã senzaþie. Se
opri în dreptul meu ºi începu sã mã priveascã de parcã îmi
ieºise un coº pe vârful nasului, ceea ce nu i se întâmpla
prea des. El îþi dãdea ordine fãrã sã te priveascã fiind ferm
convins cã va fi ascultat cu obedienþa celui învãþat cu
slugãrnicia.  Obiºnuit sã dea ordine ºi sã nu fie contrazis
nu-ºi punea niciodatã problema cã n-ai fi înþeles ceva, astfel
încât sã fie nevoit sã repete, fapt ce îl enerva la culme.

- Amice, îmi spuse, ai cam îmbãtrânit! Dar noi, dacã ne
vedem aproape în fiecare zi, cel puþin la mine mã refer, nu
prea am timp sã-i observ îndeajuns pe oamenii mei. Mi se
pãrea normal cã aºa trebuie sã arãþi. A fost suficient sã-þi
interzic sã mai intri la mine o sãptãmânã ca sã nu te
molipseºti ºi tu de gripa mea ºi dintr-o datã mi-ai apãrut
schimbat. ª dacã aºa mult ai îmbãtrânit tu era firesc sã mã
întreb ce s-a întâmplat cu mine! Apropo, sã pui pe cineva
sã adune toate oglinzile din palat ºi sã le spargã! Nu vreau
sã am vre-un ºoc atunci când mã voi ridica din scaun ºi mã

voi apropia de vreuna.
- Am înþeles, domnule Preºedinte, deºi, dacã-mi permiteþi,

cu ce rezolvã asta situaþia?
- Când eram mai tânãrmã gândeam cã bãtrânii nu mai au

nevoie sã se amãgrascã dar bag de seamã cã mã înºelam.
Cât priveºte situaþia de afarã, aceasta nu se va schimba în
niciun fel, aºa cã vom scãpa de o grijã ºi vom putea lucra în
liniºte...

... dar vom mai lucra? mã pregãteam eu sã-l întreb pe
Preºedinte. ºi dacã da, pentru cine vom mai lucra? Însã m-
am oprit la timp. De ce sã-l mai amãrãsc eu dacã el însuºi
nu realiza dezastrul?

- Asearã am vãzut un om pe stradã – zise preºedintele
tocmai când nu mã mai aºteptam sã spunã ceva.

- L-am vãzut ºi eu. Era un bãtrân. Credeam cã nu o sã-l
observaþi. Poate voia sã intre în palat ca sã fure te miri ce
dar nu a îndrãznit.

- Au mai rãmas ceva bãtrâni care nu mai au unde sã
plece. Sau, mai bine yis, nu mai au curajul sã plece. Ei sunt
crescuþi în spiritul muncii adevãrate, al datoriei, nu al
aventurii. Tânãra generaþie e caracterizatã de spiritul
aventurii.

- Poate cã generaþia tânãrã gândeºte mai pregmatic, de
ce îi judecaþi aºa?

- S-ar putea sã ai dreptate, dar ce mai contezã acum?
Dacã sunt aºa pragmatici ar putea sã facã lucruri mari ºi
aici...

 Aº fi vrut sã-i spun cã ar fi trebuit sã li se creeze ºi
condiþii adecvate, dar...

- Noi despre aceºti bãtrâni pãrãsiþi  efectiv de copiii ºi
nepoþii lor discutãm. Ce-i aºteaptã pe ei acolo?

- ªi asta este adevãrat. Cine-i aºteaptã pe ei acolo? Cine
vrea sã se mai procopseascã în plus cu o povarã. Trãiesc
aici cu ce mai gãsesc prin magazinele pãrãsite, prin casele
goale... cât mai au de trãit. ªi, pe undeva, sunt mulþumiþi,
dorm în care casã vor, cu burta cât de cât plinã. Fiecare are
mai multe case la care nu ar fi visat nicicând. Cine sã-i ia la
întrebãri? Vezi cum se întoarce istoria, tinere? A dispãrut
proprietatea privatã, totul este bun comun, al tuturor ºi fiecare
îºi ia dupã nevoi. A dispãrut banul ca monedã de schimb,
au dispãrut conflictele între indivizi...

- A dispãrut ºi actul de justiþie – am continuat eu, fãcându-
i jocul. Poate cã el chiar aºa gândea.

- În urmã cu niºte ani, ceea ce spun eu acum ar fi
pãrut pur ºi simplu o utopie, dar în cazul nostru este chiar
realitatea. Noi înregistrãm un record în sensul cã am edificat
astfel societatea prefectã, societatea fãrã clase ºi fãrã
exploatare, societatea pentru care au militat atâþia oameni
de ºtiinþã,  pentru care s-au fãcut revoluþii, s-au purtat
rãzboaie ºi au murit oameni... milioane de oameni ºi totul a
fost numai o experinþã.

- Mai acum vre-o douã secole chiar luptau niºte indivizi
pentru o astfel de societate dar nu-i asculta nimeni. Erau
niºte neînþeleºi. Prin asta vreau sã subliniez faptul cã utopia
noastrã nu e tocmai o realitate originalã.

- Dar suntem primii care o punem în practicã – zise
Preºedintele care parcã se mai  îmbujorase puþin - au mai
încercat ºi comuniºtii dar ãia au deviat de la teorie si de pe
urma lor s-a dezvoltat burghezia proletarã.

 Nu avea niciun sens sã mai continu pe aceastã temã. Se
vãzuse clar ce se alesese din teoria fostã, pe vremuri, dragã
Preºedintelui. ªi deodatã mi-a venit o idee.

- V-aþi gândit, domnule Preºedinte, cã din cauza vieþii bune,
îndestulãtoare, lipsitã de griji, bãtrânii noºtri au început sã
se gândeascã la femei? Orice bãtrânã este la mare cãutare
acum. Parcã au dat ºi acestea în mintea copiior. Au uitat cã
nu mai au nici mãcar un dinte în gurã. Au uitat ºi de pieliþele
care atârnã pe ele...

- Cred cã toþi am proceda la fel dacã nu am þine cont de
prejudecãþi. moºtenirea noastrã geneticã este aceeaºi pentru
toatã lumea dar marea problemã este sã nu le dea prin
minte sã ne solicite niºte importuri de femei...

- Dãm un anunþ la ziar?
- La care ziar, tinere ? mã întrebã preºedintele mirat parcã

de neºtiinþa mea. nu mai apare niciun fel de ziar. Dumneata
nu ºtiai?

- Nu mi-am dat seama pentru cã eu nu citesc presa.
- Au dat faliment toate ziarele, unul dupã altul ºi-au oprit

apariþia. Au mai rezistat o vreme cele care dãdeau anunþuri
publicitare. Dar nu mai erau cititori, aºa cã anunþurile nu mai
aveau obiect. ªi chiar dacã ar mai exista câþiva nostalgici,
nu mai este hârtie. Ca sã mai fie hârtie trebuie sã
aprovizioneze cineva fabricile cu material lemnos, dar nu
mai are cine sã taie pãdurea, sã care buºtenii...

- Într-un fel este bine, pentru cã nu vor mai fi dezgoliþi
munþii, nu se vor mai înregistra tãieri ilegale de masã
lemnoasã. Acum, pãdurar sã fii!

- Pãi, dacã nu mai taie nimeni nimic, ce rost mai are sã fii
pãdurar?

- Nu trebuie sã cãdem în extreme!
- Gãseºte dumneata un pãdurar ºi eu îl fac ministru!

Ioan Neºu
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 [...]
Când mã gândesc la perioada aceea o vãd ca pe

o gaurã neagrã a existenþei mele. Îmi era indiferent
ce se întâmplã, dacã trãiesc sau nu. Aºa cã Revoluþia
m-a gãsit ºi pe mine în stradã. Chiar dacã nu de la
început. În anul acela, ne-au dat vacanþã câteva zile
mai devreme. În ultima zi de cursuri, Narcisa, o
colegã bucureºteancã al cãrei tatã era redactor la
„Scânteia”, ne spusese cu un firesc neobiºnuit pentru
acele vremuri: „Aþi auzit ce se întâmplã în þarã? La
Timiºoara e revoluþie.” Auzisem ceva la „Europa
Liberã”, dar mi se pãruse o poveste de „Noapte bunã,
copii”. Dupã un moment de tãcere, Narcisa a
adãugat: „ªi noi ce facem? Stãm ºi ne îngrãºãm?”
Toatã ziua vorbele ei mi-au rãsunat în urechi. ªi în
zilele urmãtoare când mã întorsesem acasã, în
provincie. Astfel cã, în momentul când au sunat
goarna la TV sã vinã studenþii, sã apere þara, m-am
urcat în primul tren, în ciuda protestelor alor mei, ºi
dusã am fost. Am plecat de la masa de Crãciun, când
n-am putut înghiþi nimic, cu vorbele Narcisei
rãsunându-mi în urechi: „Noi ce facem? Stãm ºi ne
îngrãºãm?” Am spus: „Plec. Pregãteºte-mi ceva sã
iau la mine!” La protestele mamei, i-am dat de ales
între douã variante: sã mã ºtie plecatã cu mâncare
dupã mine, sau sã mã ºtie plecatã cu foamea-n
traistã. În garã, eram singurul cãlãtor. Trenul abia se
zãrea, când a apãrut din ceaþã. Parcã nimerisem într-
un roman de Kafka. Totul pãrea ireal, de-a-
ndoaselea, degeaba. Când controlorul m-a întrebat
unde merg, i-am spus „la Revoluþie”. M-a privit de
parcã aº fi zis „la bal mascat”. Într-un fel, aºa a fost.
Niciodatã n-am sã uit haosul acelor zile. Dar nici
haosul care se nãºtea în mine la gândul cã poate el,
David, va fi auzit ºi el de pe acolo de pe unde-o fi ºi
sigur va veni la Bucureºti, în Piaþã, sau la Facultate.
Mã cunoºtea atât cât sã ºtie cã nu eram genul care
sã stea dupã ferestre în astfel de momente. Iluzii!
Toatã viaþa am trãit din iluzii. Mãcar de m-aº fi
vindecat. O iluzie a fost ºi credinþa mea cã þara are
nevoie de mine. Nici în steag n-o durea pe þarã de
mine!

Dar eu plecasem cu simþul datoriei în toate
buzunarele. Când am coborât în Gara de Nord, o
clipã m-am întrebat încotro mã voi îndrepta. Era o
liniºte ciudatã, contrastantã chiar cu ceea ce vedeam,
de acasã, la televizor. Am hotãrât sã merg la cãmin.
Acolo, ºi mai liniºte. M-am întâlnit cu un coleg arab
care mi-a povestit cum mâncase bãtaie. Studenþilor
strãini li se interzisese sã iasã din cãmine. Ãla, tembel,
ieºise sã-ºi cumpere pâine. Confundat cu un terorist
(era isteria teroriºtilor pe care, pânã la urmã, nimeni
nu i-a vãzut), dupã ce l-au bãtut mãr, s-au lãmurit
ce-i cu el ºi l-au lãsat sã se întoarcã în cãmin.  „Tu ce
cauþi, acum? O cauþi cu luminarea, cum ziceþi voi.
Dacã vrei bataie, îþi dau eu. Boate dau mai cu milã.”
„Vezi, boate strig „teroristul!”, s-o mai încasezi o
datã!”, i-am zis.  Am râs amândoi, i-am dat ceva de
mâncare din geantã ºi ne-am despãrþit. Am cãutat-o
pe „tovarãºa” administrator de cãmin. S-a uitat la
mine ca la o nãlucã ºi mi-a zis cã n-are ce face cu
mine. Am hotãrât sã mã prezint la Statul Major de
care aparþineam. Fãcusem armata, îmi luasem ºi
gradul, în urma examenelor din vara care trecuse.
Acolo, mai erau câþiva ameþiþi, majoritatea bãieþi. Îl
cãutam pe David. Idioatã! În timp ce eu cãram umbra
lui dupã mine, el mãcar cãuta sã-ºi croiascã un drum.
Un drum al lui. ªeful de Stat Major o tulise, nu era de
gãsit. Sau poate era în misiune. În lipsa lui, un
„tablagiu” împãrþea puºti, de parcã ar fi împãrþit colaci.
Fãrã sã-mi dau seama ce se petrece, m-am trezit ºi
eu cu un AKM în braþe. De fapt, cred cã era un model
vechi, AK-47, nu mai ºtiu. Le cunoºteam bine din
orele de tragere, aveam groazã de faptul cã erau
greu de armat (cel puþin pentru mine) ºi aveau un
recul de-þi mutau umãrul din loc. Dar cel mai înfiorãtor
mi se pãruse zgomotul pe care-l fãceau în poligon,

Umbre
Fragment din volumul „Înainte de magnolii”, în curs de apariþie

atunci când am tras cu muniþie de rãzboi,  nu cu cea
de manevrã pe care o foloseam de obicei.
Înþelesesem atunci, în poligon, când aproape
fãcusem un ºoc din pricina zgomotului infernal, cã
rãzboiul nu-i pentru mine. Nici eu pentru el. Când
mã prezentasem la Statul Major, nici prin cap nu-mi
trecuse cã voi fi trecutã „în linia întâi”. Carne de tun.
Ce sã faci cu un AKM în faþa tancurilor blindate?
Credeam cã mã pot face ºi eu utilã cumva, pe
undeva. Kalaºnikov-ul îmi tremura în mâini, ca o piftie.
Am întrebat într-o doarã: „Ce sã fac cu el?” „Sã
apãraþi patria! Nu de aia aþi venit?” Mi s-a repartizat
ºi obiectivul: împreunã cu doi studenþi la Politehnicã,
aveam de apãrat clãdirea Rectoratului. Vai de
apãrarea noastrã! Numai Dumnezeu ne-a pãzit. De
pe clãdirile din Regie se tot trãgea. Dar nimeni nu
ºtia nici cine, nici în cine trage. Îmi amintesc noaptea
aia neagrã ºi infernal de geroasã, care pãrea cã nu
se mai sfârºeºte. Mi-am dat seama curând cã totul
era o înscenare sinistrã din care scapã cine poate.
Aºteptam cu înfrigurare sã se facã dimineaþã. Îmi
spuneam cã, dacã apuc dimineaþa, totul va fi bine.
Grija mea supremã a fost sã pãzesc pistolul-
mitralierã, sã nu cumva sã-i scape vreun glonþ pe
þeavã. Nici colegii mei nu s-au dat zmei cu puºtile.
Ulterior, în discuþii, n-a spus niciunul dintre cei care
„apãraserã patria cu puºca-n mânã” cã ar fi tras. ªi
totuºi, se trãgea. Spre dimineaþã, de undeva de pe
clãdirea Energeticii, o rafalã puternicã de foc automat
ciuruise o maºinã cu ajutoare, având pe ea
însemnele Crucii Roºii. Muriserã oameni. Unul
fluturase o batistã albã. Viaþa lui se oprise, dar batista
încã mai flutura, ca un atât de inutil semn al pãcii.
Poate erau tineri, ca ºi noi. Atunci am înþeles o datã
pentru totdeauna cã rãzboiul meu era în altã parte.
Cã revoluþia mea nu se fãcea cu arma-n mânã. ªi
am þinut minte bine lucrul acesta, nemaiparticipând
la niciunul dintre evenimentele tulburi care au urmat:
Piaþa Universitãþii, mineriadele, marºurile cãtre
ambasade, etc. Mi-am luat lecþia ºi am înþeles cã, la
momentul acela,  eu pot fi de folos patriei într-un
singur mod: învãþând; aceasta era misiunea mea. Iar
mai târziu: muncind. Altã cretinãrie! Aveam sã aflu
curând cã patria n-are nevoie nici de învãþãtura, nici
de munca mea. ªi totuºi, eu, tot restul facultãþii, m-
am încãpãþânat sã merg la cursuri, la seminarii,
trecând printre minerii aliniaþi, cu lãmpaºul pe cascã
ºi bâta în mânã, sã învãþ pentru examene, în timp
ce unii dintre colegii mei strigau extaziaþi prin pieþe:
„jos!” sau „sus!”, „vrem!” sau „nu vrem!”. Am înþeles
cã ceea ce vrem noi, cu conteazã. Cã tot ce-am
obþinut în urma acelei „revoluþii” a fost tot o iluzie:
iluzia de a crede cã poþi schimba lumea.  Sau cã
mersul lumii depinde ºi de tine, o furnicã. De o singurã
iluzie nu m-am vindecat...

A doua zi, când, cu ajutorul lui Dumnezeu ºi al celor
doi politehniºti, am reuºit sã cobor de pe clãdirea
Rectoratului, întreagã, nevãtãmatã ºi cu încãrcãtorul
cu toate gloanþele în el, m-am dus – tot glonþ – la
Statul Major ºi am predat arma. Nimeni nu scrisese
nicãieri ce arme ºi cui s-au dat, nu exista absolut
nicio evidenþã. Dacã plecam cu ea acasã, nu m-ar fi
întrebat nimeni. Câtã inconºtienþã! Sã dai unora,
aproape copii, arme ºi cartuºe de rezervã... Am luat
geanta cu mâncare – neatinsã – ºi m-am îndreptat
spre metrou, cu direcþia Gara de Nord. Suspiciunea
era la cote maxime. Atunci nu mi-am dat seama, dar
ulterior, am priceput cã inducerea acelei stãri de
alertã, de stres ºi neîncredere, fãceau parte din plan.
Eu fusesem unul dintre pionii idioþi care se lãsaserã
mutaþi pe tabla de ºah. ªi nu fusesem singura. Unii
au plãtit cu viaþa. Cei mai mulþi am fi plãtit cu viaþa,
dacã cineva nu s-ar fi îndurat de noi, sã ne trimitã
mai devreme în vacanþã. Chiar dacã poate motivul
trimiterii fusese altul. La metrou, am vrut sã las
mâncarea celor care asigurau paza, n-avea niciun
rost sã mã întorc iar cu ea pe tren. Am spus asta

unui militar de acolo, care m-a privit suspicios. Voiam,
va sã zicã, sã-i otrãvesc. Mi-a cerut sã mã prezint ºi
sã prezint actele. Adicã eu vreau sã vã fac un bine,
ºi voi... Ca sã-l învãþ minte pe caporalul din faþa mea,
m-am prezentat ca la armatã: „Sublocotenent Zorina
Savin”. Instinctiv, la auzul gradului, caporalul a luat
poziþie regulamentarã ºi a salutat. M-a umflat râsul.
Dacã m-ai fi vãzut asearã cum îmi tremura arma-n
mânã! I-am dat „pe loc repaus”, adãugând: „Nu e
nevoie sã salutaþi. Sunt subofiþer în rezervã. Pe noi,
rezerviºtii, ne cheamã patria doar atunci când n-are
încotro”. ªi totuºi, i-am întors salutul, tot instinctiv,
uitând cã n-aveam chipiu. Revenindu-ºi, mai ales cã
eram în civil ºi caporalul n-avea nicio garanþie cã
spun adevãrul, m-a scotocit la acte, în geantã, mi-a
pus o mie de întrebãri, ºi tot n-a luat mâncarea. Mã
aºteptam sã mã punã s-o mãnânc pe toatã în faþa
lui, sã se convingã cã nu-i otrãvitã. Bine cã nu i-a
venit ideea! Sau poate livretul militar, pe care i-l
arãtasem între timp, m-a salvat. De altfel, s-a oferit
sã-mi dea un soldat sã mã conducã pânã la garã.
„Cã e periculos a umbla o domniºoarã singurã pe
astfel de vremuri tulburi, ºi neînarmatã.” Lasã, cã ºi
înarmatã...

Claudiu s-a amuzat dar s-a ºi cutremurat de
poveºtile mele. Eu doar am plâns la poveºtile lui. Ne-
a venit greu sã ne despãrþim, ºi totuºi a venit ºi
momentul acela. Ne-am îmbrãþiºat ºi ne-am promis
cã ne vom revedea la expoziþia ce urma sã fie
vernisatã în curând. Expoziþia lui cu lucrãri din
vremea studenþiei noastre, pe care o intitulase, la
sugestia mea, „Înainte de magnolii”. Mai aveam de
umblat printre umbre...

Florentina Loredana DALIAN

Ancuþa ION

RAPA NUI
Autoexil în Rapa Nui;
Marea se tânguie încet, deshidratatã;
Nu-i e de-ajuns sângele nimãnui,
Nu-i e de-ajuns cerneala din eratã.

Autoexil în Rapa Nui;
Marea, fierbând pe malul celãlalt,
Mã transformã într-una din statui,
Privind spre cer cu ochii de bazalt.

Ia marea, dacã poþi, de unde nu-i,
Cãci mie ea mi s-a alãturat;
ªi suntem exilate-n Rapa Nui,
ªi ne privim cu ochii de bazalt,

Din an în Paºte ºi din Paºte-n an,
Tãria fluxului ne mai strãbate
Prin iriºii ciopliþi dintr-un vulcan,
Privind spre miazãzi ºi miazãnoapte.

Ea-i marea mea, eu – marea nimãnui
ªi vom privi pe veci în Rapa Nui.

PLOUÃ RAR
Plouã rar...
Deasupra bãlþii, zboarã un sitar,
Dar brusc, un fulger îl carbonizeazã
Iar Muza în fantasma-i se-ntrupeazã.

Dupã o salcie se-ascunde
ªi-apoi prin lemn vãd cã pãtrunde.
ªi nici mãcar
Nu mai ploua, nici des, nici rar,

Când încã-un fulger pomul a lovit
Iar duhul Muzei, puþin pârjolit,
Ieºi din lemn ºi-mpleticii-þi paºi
Gãsirã-n carnea mea spital de arºi.
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Câþi dintre noi, ca falºi filosofi, dispreþuiesc lumea în
care trãiesc? Întrebarea asta mi-a pus-o ºi bunul meu
prieten, Dobre, azi-dimineaþã, pe rãcoare. Seara, am
întâlnit-o pe Arlette, cãra un sac plin cu cãrþi vechi. I-
am sãrit în ajutor. M-am bucurat sã o revãd, în ciuda
acumulãri i  diurne de dispreþuire omogenizatã,
homogenezatã, procuratã fals filosoficeºte, din lumea
asta rãu aglomeratã ºi foarte întâmplãtoare. Senzorii
mi s-ar fi activat citadin cu mult mai performant, dacã
nu s-ar fi împiedicat în impusele mele desconsiderãri
ranchiunoase, influenþate interogativ de Dobre, repede
spulberate însã de cum am zãrit-o apreciativ pe
unduioasa Arlette.

Sub duº, impulsurile senzoriale mi-au împins
intelectul numai spre zone rudimentare, pendulând între
obþinerea unei plãceri reconfortante ºi frica de a o pierde
înainte de vreme. Aº evada din plasa determinismului
vulgar, bazat pe o virilã conºtiinþã a valorii erotice. Când
îmi trec mâinile ude peste trupul gol, vãd cã toate
cicatricile au rãmas la locul lor, puþin cam iritate,
sincerizate. Sãpunul le prieºte, le reîmprospãteazã
memoria carnalã, aproape carnivorã...  ceea ce-mi
prelungeºte de fiece datã îmbãierile. ªi numai rãceala
apei, dupã ce m-a pãtruns zdravãn, mã reconecteazã
la prezentul imediat, maxim poluat. Ce-mi oferã el? Iatã,
nimic nu-i mai teribil decât pânditul, decât vânatul unei
conexiuni promiþãtoare, în care caut intim sursa
amplificãrii unei întregi interioritãþi ultragiate, avariate.
Mã revoltã orice suferinþã abãtutã asupra mea din senin,
când îmi aduce doar dispreþ pentru durerea celorlalþi.
Tot aºtept o senzualã limpezire a afectivitãþii mele,
prinsã în ultimul timp într-un bruiaj cacofonic, dezlãnþuit
ºi tot pe atât de disperant. Dincolo, în dormitor, mã
aºteaptã ea.

Arlette nu-i ca alte fete, domniºorete, aº vrea eu sã
fiu la înãlþimea pretenþiilor sale! Aºa cã aleg un halat
din mãtase roºie, pasional, aproape transparent.
Totdeauna, exersez sex într-un halat vaporos sau într-
un tricou lung, lung, pe mine. Aceastã precauþie mã
scuteºte de micile incidente ale tactilitãþii, urmate de
explicaþii ce-mi rãpesc treptat din terificul seducþional.
De când am scãpat ca printr-o minune virtualã din
explozia unei benzinãrii, corpul meu îºi fereºte nuditatea
stigmatizatã inocent de orice indiscreþie. Înainte de a
intra în dormitorul ce-mi depoziteazã docil toate visele
ºi obsesiile, nu uit sã trec ºi printr-un nor parfumat,
unul de cea mai bunã calitate, italieneascã, aparþinând
unei case atât de celebre încât nici nu se înjoseºte  a
se amesteca în puzderia reclamelor cosmetice din orice
„primetime”.

Arlette radiazã feminitate de cea mai finã calitate,
deºi abia s-a atins de paharul sãu de coniac. Stã goalã,
goalã, în vârful patului peste care ºi-a deºertat tot sacul
cu cãrþi. A mai aprins câteva lumânãri parfumate în jur
ºi a ales un film vechi la televizor, ca sã le critice pe
vedetele în alb-negru pentru coafurile lor desuete!
Dialogul n-o intereseazã, a blocat sonorul. Rãsfoieºte
simultan douã-trei cãrþi. Toate lumânãrile din camerã
ºi-au îndreptat lumina cãtre sânii ei obraznic de tentanþi.
Cum mã aºez lângã ea, îmi bagã mâna pe sub halat ºi
începe sã caute, sã pipãie, sã detecteze. Încearcã o
„citire”, îmi zice, o descifrare epitelialã de tip Braille!
Aºa da! Rãsfoieºte acum, simultan, trei-patru cãrþi.
Lecturii ei, una cu totul specialã, bãnuiesc, eu îi procur
darnic o scriiturã ineditã, înãditã, cicatrizatã, învelitã
sumar, incitant, iar bãnuiesc, între coperþi de mãtase
chinezeascã! Arlette mi-a împrumutat cu talent tonurile
din glas, mã „citeºte” cu voce tare, puþin afectatã, puþin
în transã, scandând uºor: „...intru adânc / penetrez /

venerez / eºuez / prin norul de polen / cu stil / viril / de

la stamine / în pistil // vânez / veghez / mã las vânat /

amuºinat / total / vital / amplificând / pe rând / în gând

/ interioritãþi ultragiate // nu mã predau / chiar depãºit /

de paºi înºelãtori / amãgitori / caut sã fiu / din ce în ce

/ mai viu / ºi mai surprins / captând intensitãþi / doar

pentru a le frãmânta / frecvenþele  / secvenþele / în

jocul / din ceaþa / încrederii / unde / când / cine are mai

multã certitudine / în el / însuºi / câºtigã // prelungesc

Victor NICOLAE

ÎN LUMINA MEA, CÂND ARD
/ ura / de-a dura / îmi combin muzical natura  / cu

tehnologiile celorlalþi / ca sã-mi procur imunitate /

impulsivitate / tactilitate / spontaneitate-n toate // peste

statuia dansatorilor / pulsatorilor / cu piele ca a mea /

cade o ploaie de sunete / reci / sãgeþi // înmagazinez

tensiuni / vizualizez vibraþii  / elucubraii / emit

senzitivitate / pozitivitate / fertilitate / caut ce-i mai

roditor într-o dorinþã / rebelã / fiindcã  aºept / deºtept /

polenizarea  încruciºatã / cu stil  / staminã / ºi pistil /

la spargerea anterelor / mereu / în gineceu / gestaþie /

acesta-s eu...”

Arlette nu-i o amatoare a ineditului chiromantic. Ea
nu citeºte fantezist din palmã sau de pe bicepºi.
Profesional, ºi-a câºtigat prestigiul unei valoroase
experte în conservarea ºi restaurarea de corp carte
veche, rarã, de document pe suport papetar, pergament
ºi, mai nou, pe suport epidermic, al meu. Citeºte din
mine, din cartea pielii mele mãrturisitoare. ºi tânãra
suferind de o tumorã cerebralã este o carte din carne,
torturã ºi sânge. Îndura cumplit crize epileptice, cu stãri
de leºin ºi presiuni înºurubate-n ceafã ºi-n urechi.
Neurochirurgii i-au intrat în craniu ºi au preferat-o
conºtientã, pe parcursul intervenþiei lor. O anestezie
specialã le-a permis verificarea permanentã a centrilor
vorbirii, dialogând cu ea în românã, englezã ºi francezã,
fiecare doctor fiind de o altã naþionalitate. Pacienta mai
ºtia ºi o a patra limbã, latina. Poate ºi greaca veche...!
Pe Arlette, n-o intereseazã nici actorul... unul... l-am
vãzut prin niºte seriale... dar a jucat ºi într-un nou rol,
„live”, cel al operatului la cap. El a cântat la chitarã
pentru Medical Center, ca sã-i marcheze Cea de-a 500-
a intervenþie chirurgicalã direct pe creier, transmisã
instant ºi pe reþelele sociale. Artistului i se afectaserã
deja vederea, auzul, gustul, mâinile îi tremurau. ªi i s-
a implantat un „pacemeker” sã lupte mai departe cu
Alzheimer-ul, cu plãcile lui senile, acumulatoare de beta-
amiloid la terminaþiile presinaptice ale neuronilor,
împiedicaþi în transmiterea influxului nervos. “Astea-s
tabloide, bine-ntoarse din condei, o serie-ºoc a
trepanatorilor noºtri de dupã colþ”, glumeºte acid Arlette
pe seama eficienþei promoþionale a mafiei albe!
Sarcasmul ei nu mã potoleºte. Îi spun despre cum
fasolea ne stricã ambientul planetar. Ditai ministru al
Schimbãrii Climatice, Lady Verma, ºi-a avertizat serios
confraþii sã mãnânce mai rar fasole, pentru cã flatulenþa
naþionalã sporeºte globalizarea încãlzirii. Britanicii ãºtia
emanã cantitãþi distrugãtoare de metan. Phaseolus
vulgaris le scoate din buzunare peste 400 milioane euro
anual, iahnia fiind pe masa lor zilnicã ºi de 3 ori. Arlette
tot nu reacþioneazã la prostioarele mele, pentru cã „toate
ºtirile astea caraghioase ascund un abuz, o manipulare,
o deformare intenþionatã în folosul lor...” ºi trece la ale
ei: „Memorialistica nu m-a pasionat niciodatã, nu m-a
convins. Ecranizarea unui roman e tot un fel de a citi,
prin adaptarea textului la imagine. Ecranul e un alt fel
de carte, la concurenþã cu imaginaþia mea. Nu existã
eveniment ce sã nu ne fi marcat într-un fel sau altul,
prin care am trecut, trecem, ca prin niºte lecþii vii, ca
sã ajungem la clipele ce trebuie trãite cu o aceeaºi
intensitate, mereu, ca viaþa sã ne devinã ºi mai
minunatã. Sau mãcar sã ne preþuim disponibilitãþile”.
Mã simt din ce în ce mai penibil. Cooptatã în echipa
specialiºtilor de la Harvard, ea a descoperit într-una
din bibliotecile universitãþii câteva exemplare cu coperþi
de piele umanã din sec. XVII, XVIII, XIX, când acestea
nu erau niºte raritãþi ale lumii civilizate. Bibliopogia
antropodermicã se ocupã de un asemenea meºteºug
ciudat încã de pr in veacul  XVI. Mãr tur i i le
cutremurãtoare ale întemniþaþilor se copertau în pielea
jupuitã de pe câte un osândit la moarte. Mulþi lãsau
pios celor dragi caiete intime, jurnale scandaloase ori
scrisori legate în propria lor piele.

Credeam cã Arlette va descoperi în urmele lãsate
dupã vindecare ºi cã îmi place atletismul, schiul, vodca
sau femeile frumoase. O analizã mai profundã, mai
intimã, mai curioasã, m-ar descoperi ºi agresiv, ºi
insistent, pânã la limita suportabilitãþii, stãpânindu-mi
cu greu impulsurile, imprecaþiile organice, dominat de

evadãri tot mai oxidate, sub presiunea junglei
citadinizate. Arlette vrea sã mã iniþieze în desluºirea
ºi determinarea caracterului unei persoane prin
interpretarea semnalelor corporale. Îºi înfige unghiile
în mâna mea, ºi-o trece apãsat peste faþã, peste piept,
peste pântec, coborând-o spre pãrþi din ce în ce mai
fierbinþi ºi aducând-o apoi sub sânul ei stâng, în dreptul
inimii: „Ce ai aflat?” Îmi pune mâna pe capul ei ºi-mi
cere sã caut la rãdãcina pãrului: „Da, acolo, acelea sunt
niºte semne din frageda mea pruncie, când cãruciorul
mi-a luat-o la vale, a prins vitezã, s-a lovit de o bancã
ºi m-a aruncat în niºte boscheþi plini de þepi. M-am
ales cu peste 10 copci”. Apoi, îmi plimbã palma peste
sânii ei tari: „Nu-s chiar atât de naturali pe cât par, ce
zici? Nu creºteau la fel cu ai colegelor mele de ºcoalã,
a trebuit sã-i ajut ºi n-a fost prea complicat cu
silicoanele astea salvatoare, de care abuzeazã orice
vedetã-ºnur de la Hollywood”. Îmi trece iar palma peste
pântecele ei dilematic, unde dorinþa maternã i se
rãzvrãteºte lunar... ºi, mai jos, prin pilozitatea deasã,
asprã: „Ai auzit cã existã un sindrom, unul denumit prin
iniþiale: MRKH, adicã Mayer-Rokitansky-Küster-
Hauser? E o maladie geneticã, ceva mai rar. Provoacã
insuficienþa în dezvoltarea uterului ºi a vaginului, ba
chiar le suprimã uneori existenþa”, îmi spune ea,
îndemnându-mã sã o cercetez mai lãuntric, atentã la
cum respir: „Uterului meu, îi lipsea vaginul. Prin
transplantarea unui organ creat în laborator, crescut
din propriile-mi celule, sexualitatea mea ºi-a cãpãtat
însã o oarecare normalitate. Transplantul a aderat
ireproºabil ºi a crescut odatã cu mine, pe mãsurã ce
eu ieºeam dintr-o adolescenþã îmbibatã cu speranþe
fireºti. Azi, sunt în rândul femeilor cu drepturi depline,
deseori cu mult mai activã decât multe din ele. Am
depãºit toate previziunile. Nu ºtiu încã dacã aº putea
ºi procrea, fãrã teama unor consecinþe negative,
obscure, deºi  anal izele aratã cã ovarele îmi
funcþioneazã din plin, în aºteptarea celui mai nimerit
prilej”. ªi Arlette îºi varsã coniacul peste halatul meu
de mãtase, declanºând confruntarea dintre capacitatea
celulelor transplantate de a înfrânge Sindromul MRKH
ºi complexul unei arsuri generalizate, într-un incendiu,
la o benzinãrie.

„Trãim mai mult decât ne-ar fi îngãduit altãdatã
moartea...”, spune Arlette, în vreme ce eu încerc sã-
mi reactivez disponibilitãþile inspiraþionale, printre
cãrþile ei, împrãºtiate peste tot. O rog, fiindcã se pricepe
cel mai bine, sã scrie direct pe pielea mea, printre
celelalte cicatrici, cã eu iubesc mai mult decât îmi
îngãduie expiraþia, motivaþia, cã încerc din rãsputeri
sã captez nuanþele, fãrã efortul unor interpretãri forþate,
cã doresc din toatã inima sã-mi perfecþionez logica
alogicã, dicteul automat, sondarea insondabilului,  jocul
omonimiilor, regenerãrile, piruetele ºi figurile de stil /
între stamine ºi pistil // cã voi vorbi greaca veche /
veche de tot / în timpul trepanaþiei / fãrã anestezie / ºi
voi cânta la chitarã / la vioarã / despre cum lupt eu /
precoce / cu plãcile senile / cu plãcerile subtile / labile
/ cu întrupãrile paradoxiste / despre cum îmi filtrez
epidermic viaþa / biografia artizanalã / grafia / în
continuare / cicatrizant / fãrã ezitare / pânã ce pielea /
carnea / oasele / gândurile / îmi vor lua din nou foc //
ard / ard / ºi mie îmi place / cum luminez / pânã departe
/ aparte / în noapte...!
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ÎNTR-UN  ORAª  CU
NUME SIMBOLIC:

FIERBINÞI

Las la o parte zicala cu îndemnul ca fiecare vatrã
omeneascã sã-ºi caute înþeleptul, în caz contrar ar avea de
suferit. Întâmplarea este prea veche pentru a mai fi
demonstratã încã o datã fie chiar în epoca internetului, a
realitãþii virtuale ºi supertehnologice uºor de anulat, fie numai
printr-o simplã panã de curent electric.

Joi, 10 aprilie 2014, deci într-o zi a sãptãmânii „ªcoala
altfel”, într-un cabinet de limba ºi literatura românã (ca vechi
profesor de literaturã, am realizat ºi eu aºa ceva la ºcoala
generalã din comuna Giurgeni, prilej pentru mulþi neaveniþi
din lumea învãþãmântului sã-ºi dea o pãrere incompetentã),
în faþa unor elevi extrem de disciplinaþi ºi, probabil, receptivi,
pentru cã au fost lãudaþi de toþi cei prezenþi, de faþã cu
profesorul Gicã Maftei, director al Grupului ªcolar Agricol
Fierbinþi, s-a lansat volumul „De la un prieten la altul” de
Marian ªtefan, editura Oscar Print, Bucureºti, 2014. Cum
am spus, lume multã: binecunoscuta cântãreaþã de muzicã
popularã Tiþa ªtefan, în tinereþe, înainte de a urca pe scara
celebritãþii, bibliotecarã, cu sediul de ieri ºi de azi în curtea
liceului, pictorul Dorin Pencu, profesorul Grigore Diaconu,
profesoara de limba francezã Dorina Crasnea, fostã
bibliotecarã, care m-a corectat „Am devenit între timp
profesoarã de limba românã, vã calc pe urme!”, Irina Rãdunã,
actuala bibliotecarã orãºãneascã, Angelica Moldovan,
editoarea cãrþii, aºa cã profesorul universitar Nicolae
Constantinescu, absolvent al liceului din Fierbinþi (cea de-a
treia promoþie, din 1959), a avut în faþa cui vorbi. Cu niºte
ani în urmã îl întâlneam întâmplãtor pe holurile Facultãþii de
limba ºi literatura românã, era asistent universitar, aºa cã,
din vedere, trecusem unul pe lângã altul. Între timp, profesorul
a fãcut o împresionantã carierã de folclorist ºi de teoretician
al literaturii, autor de cãrþi în diferite domenii filologice. Dupã
un lung stagiu la Universitatea Portland, SUA, între anii 1976-
1986, a cãpãtat, prin lucrãrile sale, o staturã internaþionalã.
Autor al volumelor „Lectura textului folcloric” (1986), „Relaþiile
de rudenie în folclorul românesc” (Premiul Simion Florea
Marian al Academiei Române, 1987), Nicolae
Constantinescu este membru al Societãþii americane de
folclor, al Societãþii internaþionale de studiere a naraþiunilor
populare, al Societãþii de Antropologie culturalã din România.
Dupã o astfel de schiþã a activitãþii ºtiinþifice, ne putem
imagina cine a vorbit, cu multã cãldurã prieteneascã, despre
Marian ªtefan ºi despre carte. L-a completat, cu aplomb,
profesorul, romancierul ºi istoricul literar Titi Damian, autorul
acelei antologii comentate, care radiografiazã un fenomen
cultural, „Scriitori din zodia Helis”. Recunoscut de elevii sãi
ºi de prietenii literari drept un foarte bun analist al stilurilor
literare, Titi Damian a parcurs „De la un prieten la altul” ºi a
surprins o matrice, pe care a prezenta-o în câteva amãnunte,
încât cine ºtie sã citeascã o carte bine gânditã ºi redactatã
are numai de profitat, scoþând totodatã în evidenþã talentul
de portretist literar al lui Marian ªtefan. Pentru cã m-am
pomenit rugat sã iau cuvântul, m-am strãduit sã fac un portret
al memorialistului, recomandându-i sã persevereze într-un
domeniu pe care îl lumineazã, atât prin cunoaºterea multor
personalitãþi într-o viaþã de om, cât ºi prin talent literar.

Aºadar, cine este Marian ªtefan? În câteva întâlniri
avute cu poetul, repet, cu admirabilul prieten Dan Elias, a
fost invitat ºi un domn extrem de simpatic, tipul
intelectualului cu mare grijã pentru portretul sãu exterior
ºi interior, extrem de îngrijit îmbrãcat, poate cu o
pedanterie uºor academicã, scãpãrãtor de cult,

charismatic, pe care îl cunoºteam relativ puþin, cu toate
cã domnia-sa în „De la un prieten la altul” are o altã pãrere,
susþinând negru pe alb cã ne-am întâlnit de multe ori în
diferite ocazii. Eu îmi amintesc în amãnunþime prilejurile
oferite de poetul prieten comun. Nãscut în Grecii de Jos
la 27 septembrie 1939, absolvent al Liceului din Fierbinþi
ºi al Facultãþii de Istorie a Universitãþii bucureºtene în
anul 1963, Marian ªtefan este fratele cântãreþei Tiþa
ªtefan, prin urmare cumnat cu folcloristul ºi violonistul
Ion Albeºteanu, interpret al cântecului popular ºi lãutãresc
românesc, socotit ultimul lãutar de geniu din marea
pleiadã de la Barbu Lãutaru, Petrea Creþu ªolcanu,
Grigoraº Dinicu.

Dupã absolvire, Marian ªtefan a profesat muzeograf,
apoi redactor, din 1967 pânã la pensionare, la revista
„Magazin istoric”, celebrã în epocã, o importantã oazã
de culturã aproape în afara, de unde notorietatea, vulgarei
doctrine istorice marxiste. Ca autor ºi coautor, a redactat
sute de articole, studii, câteva cãrþi ºi a editat cu acribie
academicã volume de memorii redactate de diferite
personalitãþi. Astfel, numele sãu se aflã pe coperþile unor
volume precum „Ghid-atlas al monumentelor istorice” (trei
ediþii, 1970, 74, 79), „Constantin Kiriþescu, o viaþã, o lume,
o epocã” (1979), „Pe urmele Magherilor” (1983),„Memorii
involuntare” de Ion I.C. Brãtianu (editor), „Tezaurul Bãncii
Naþionale a României la Moscova” (1999), „N.D.Stãnescu,
întâmplãri ºi oameni din Serviciul Secret” (2002),

 „Legendele bãtrânei doamne” (2004), „Fierbinþi-Târg.
Oraºul dintre rãzoare” (monografie, 2007).

Marian ªtefan s-a apropiat de literaturã în primul rând
ca editor. Am ºi recitit citit „Figuri ilustre din epoca
României Mari” de Constantin Xeni, primitã cu autograf,

un exemplu de receptare ºi recuperare a textului printr-o
ireproºabilã corectitudine filologicã. Ca poet, aici un rol
prietenesc se pare cã a avut Dan Elias, care a ºtiut sã
devinã hermeneut al orgoliului literar aflat în fiecare dintre
noi. Dupã un debut cu „Umbra dorului”, a urmat un splendid
volum de poezii pentru copii scris în colaborare cu Dan
Elias, „Borcanul cu miere”.

„Nucul de la vie”, scria autorul, „ a fost cartea despre
oameni dragi ai copilãriei ºi adolescenþei mele”: cum
drumul propriu fusese deschis, inclusiv insistenþele
prieteneºti, toate duc la „De la un prieten la altul”, pe care,
eu cel puþin, aº dori-o carte-preludiu al unor memorii cât
mai ample.

La umbra vãraticã a galeriei de viþã nobilã (aluzie la un
prozator drag mie, de la Urziceni), din curtea casei
pãrinteºti din Grecii de Jos, Marian ªtefan, la vârsta
înþelepciunii dobândite într-o viaþã de studii ºi de scris, ar
trebui, cu talentul dovedit de prozator memorialistic, de
eseist ºi de fin stilist, sã-ºi aºtearnã cartea aºteptatã,
unde sã încapã o largã, bogatã ºi binecuvântatã expoziþie
de portrete, întâmplãri memorabile, vorbe de duh, ca într-
un pateric profan.

Prietenii din Zodia Helis prezenþi la evenimentul de la
Liceul din Fierbinþi se numesc Gheorghe Dobre,
preºedintele Asociaþiei culturale Helis, poet cunoscut,
prozator ºi eseist scãpãrãtor; Florin Ciocea, cel vesel ºi
neastâmpãrat împletitor de cuvinte; poetul nopþilor, Costel
Bunoaica, „diavolul de cafenea” Nicolae Teoharie; eseistul,
care pune în miºcare câteva mari idei ºi cautã rãspunsuri
la întrebãri dificile despre Mioriþa sau Iisus, Alexandru
Bulandra; prozatoarea Urziceniului de azi, Lili Balcan;
autorul romanului ciclic despre destinul þaranului ºi al
dascãlului de catedrã între comunismul utopic ºi
neocapitalismul brutal, prozatorul Titi Damian; poetul fãrã
comentarii Dan Elias, sau, dacã vreþi, „aristocratul” printre
poeþi, exagerat de modestul Dan Elias; ºi, autorul acestor
însemnãri pseudocronicãreºti.

Abia aºtept sã te reîntâlnesc, pentru cã, vorba Dumitale
memorabilã, „Fierbinþi, acest buzunar al Bãrãganului”
oameni precum Marian ªtefan ridicã în luminã!

STAT vs. CETÃÞEAN
Spunea recent un cunoscut actor român cã vrea ca

cetãþeanul sã fie egal cu statul, ca cetãþeanul sã nu mai fie
umilit ºi abuzat de cãtre stat. Nu ºtiu ce ºtie ºi ce crede
maestrul cã este statul, dar cetãþeanul nu trebuie sã fie egal
cu statul. Zicerea maestrului este greºitã ºi eroarea izvorãºte
dintr-o iluzie privind raportul dintre cetãþean ºi statul sãu, pe
care cetãþeanul l-a creat cu voinþa exprimatã prin votul sãu.
Cetãþeanul percepe statul ca pe o putere deasupra ºi împotriva
sa. Tot cetãþeanul determinã, de fiecare datã, perpetuarea
unei asemenea puteri, care decide, zi de zi ºi ceas de ceas,
ce trebuie ºi ce nu trebuie sã facã cetãþeanul. Nu! Cetãþeanul
nu trebuie sã fie egal cu statul, fiindcã statul ºi cetãþeanul nu
sunt ca douã entitãþi, cu interese proprii ºi contradictorii.

Prin votul sãu, de fiecare datã, statul primeºte un mandat
din partea cetãþeanului, ca statul sã-i reprezinte interesele,
sã-i garanteze ºi sã-i apere drepturile fundamentale, drepturile
fundamentale ale omului. Cetãþeanul nu este într-un raport
de subordonare faþã de stat, în care statul dispune, iar
cetãþeanul se supune. Pânã la urmã, statul este o organizaþie
politicã, care deþine ºi exercitã puterea încredinþatã de
cetãþean prin votul sãu, o formã asociativã de interes maxim
general în care cetãþeanul, ca ºi o adunare generalã compusã
din toþi cetãþenii þãrii, îºi alege organe de conducere, adicã
instituþii publice, care adoptã decizii în numele ºi pentru
cetãþean ºi le aduce la îndeplinire, în numele cetãþeanului.
Întocmai ca un consiliu de administraþie, statul dã socotealã
cetãþeanului despre deciziile luate ºi cum le executã, tot în
numele ºi pentru cetãþean. ªi, dacã statul, în întregul sãu,
este menit sã îl serveascã pe cetãþean, atunci ºi pãrþile care-
l compun, instituþiile publice, care fac parte din puterile statului,
legislativã, executivã, judecãtoreascã, sunt tot în slujba
cetãþeanului. Aºadar, parlamentul, guvernul ºi preºedinþia, cât
ºi justiþia lucreazã în folosul exclusiv al cetãþeanului.

Aºa ar trebui sã se petreacã lucrurile.
În realitate, existã însã o tendinþã spre conduita abuzivã a

organelor alese, care se manifestã în orice formã asociativã,
ca: asociaþii de orice fel, societãþi comerciale, organizaþii ºi
partide politice, fundaþii etc.

“Aleºii“ se desprind la propriu de masa de alegãtori,
înlocuind scopul ºi voinþa alegãtorilor cu scopul ºi voinþa lor,
pânã devin stãpânii entitãþii ºi ai alegãtorilor. Aºa se întâmplã
ºi cu statul. Cetãþeanul, alegãtorul ca membru al formei
asociative care este statul, crede ºi sperã cã, alegându-ºi
reprezentanþii, aceºtia vor aduce la îndeplinire obiectivele
pentru care au fost aleºi. Însã, eroare, gravã eroare, fiindcã
aleºii nu-ºi mai ascultã ºi nu-ºi mai recunosc alegãtorii.
Recent, un om politic spunea, cu urã ºi cinism, cã statul
nu mai este obligat sã aibã grijã de nimeni. Deci, iatã
cum el ºi statul se detaºeazã ferm de masa celor care i-au
ales, abandonându-i, spunând cu ironie “sã se descurce
fiecare cum poate”.

ªi statul ºi cetãþeanul trebuie sã dovedeascã onestitate
unul faþã de celãlalt. Nici unul, nici altul nu trebuie sã fie abuziv,
adicã statul sã nu facã abuz de putere, iar cetãþeanul sã nu
facã abuz de drept.

Statul este obligat sã îi respecte cetãþeanului drepturile ºi
sã-i garanteze libertãþile fundamentale. Cetãþeanul, la rândul
sãu, este obligat sã respecte ordinea de drept, ordinea publicã,
legea.

Maestrul, cunoscutul actor despre care vorbeam, greºeºte.
Cetãþeanul nu trebuie sã fie egal cu statul, în nici o împrejurare;
cetãþeanul este cel care creeazã statul, prin exercitarea votului
sãu, cãruia îi dã mandat general, sã-l reprezinte ºi sã-i
îndeplineascã voinþa.

Aparent, statul se aflã undeva deasupra cetãþeanului, de
unde statul îi impune acestuia voinþa sa, iar cetãþeanul n-are
încotro ºi se supune, cã aºa vrea statul. E ca ºi când îþi faci
o pãlãrie, þi-o pui pe cap, iar pãlãria îþi dicteazã ce ºi cum sã
faci. Nu, nu aºa trebuie sã se întîmple lucrurile. Tu, cel ce ai
creat pãlãria trebuie sã decizi, când sã o porþi ºi cum sã o
porþi, ºi dacã, nu þi se mai potriveºte, renunþi la ea ºi-þi faci o
altã pãlãrie. Aºa e ºi cu statul. El este în slujba cetãþeanului
ºi dacã statul, nu-ºi mai slujeºte cu bunã-credinþã cetãþeanul,
atunci tot cetãþeanul este cel care reconstruieºte statul, total
sau parþial, prin noi alegeri, prin votul cetãþeanului.

Raportul firesc dintre stat ºi cetãþean nu este unul de
egalitate, cum greºit spune maestrul, ci statul trebuie sã fie
la dispoziþia ºi în slujba cetãþeanului, nu invers.

Când lucrurile nu se întâmplã aºa, atunci suntem în faþa
unui stat abuziv, a unei cvasidictaturi, în care statul nu se
mai aflã în slujba cetãþeanului, ci peste cetãþean, pe care îl
oprimã prin legi, decizii ºi mãsuri anticetãþean.

Existã însã ºi reversul, când statul nu-ºi îndeplineºte rolul
pe care cetãþeanul i l-a dat prin votul sãu, când statul devine
slab, prin aºa-numita diluare a puterii statului pânã la dispariþia
acesteia, ºi în care cetãþeanul devine abuziv, când se ajunge
la dezordine socialã pânã la anarhie.

Dictatura ºi anarhia sunt douã situaþii extreme la care
societatea niciodatã nu trebuie sã ajungã. ªi totuºi, dictaturi
ºi anarhie au mai fost ºi din pãcate existã semne cã or sã
mai fie.

Este mai bine sã fim în situaþia în care cetãþeanul sã-ºi
construiascã statul de care are el nevoie, care sã-l apere de
dictaturã sau anarhie, un stat în care cetãþeanul sã nu mai fie
egal cu statul, ci statul sã fie în slujba cetãþeanului.

g. alex
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...Dânsul este profesorul universitar Nicolae
Constantinescu. Sã-i spun prieten, sã-i spun coleg,
sã-i spun doar dom’ profesor? Ezit. Prietenia e de datã
mai recentã, sãracã în amintiri comune, mai bogatã în
regrete cã am lãsat sã treacã atâta timp printre noi;
colegi am fost câþiva ani prin bravele ºcoli fierbinþene
de altã datã; am sã-i spun dom’ profesor, ºtiind bine
cât de mult s-a dedicat acestei profesii...

Totuºi, întorcându-mi privirea ºi inima în trecut, am
sã-i spun Nicuºor, cum îi spunea toatã lumea... Cât de
mult îl învidiam. Nicuºor era fiul doamnei învãþãtoare
Florica Constantinescu, o personalitate proeminentã a
târguºorului nostru. Pentru mine, doamna Florica era
întruchiparea celebrei eroine sadoveniene Vitoria Lipan.
O staturã impunãtoare, energicã, sigurã în miºcãri.
Avea un talent deosebit al comunicãrii. O cunoºtea toatã
lumea. Sora mea mi-a povestit în repetate rânduri cât
de grijuliu s-a purtat cu ea, încurajând-o de câte ori a
fost nevoie. „Mãi fatã, ai grijã de talentul tãu, nu-l lãsa
sã se piardã...“

Mie mi-a fãcut o altã surprizã. Într-o zi, eram în
vacanþa mare, mã duceam la Târg. Când am ajuns în
dreptul casei sale, doamna Florica tocmai ieºea pe
poar tã. Am salutat-o ºi ne-am continuat drumul
împreunã. „Trebuie sã mã vãd cu Smãrãndescu, m-a
rugat sã-i fac niºte texte...“ Smãrãndescu ãsta era un
pãtimaº al muzicii. Sub conducerea lui, corul, grupurile
vocale ºi taraful din Fierbinþi au obþinut numeroase
premii.  Din când în când mai ºi compunea. Când am
ajuns în dreptul cãminului, doamna Florica mi-a zis:
„Hai ºi tu, mai stãm de vorbã...“ ªi m-am dus. Cum ne-
a vãzut, Smãrãndescu i-a smuls foile din mânã ºi pe
mãsurã ce parcurgea textele, ne spunea: „Uite, asta-i
o horã... Asta e sârbã lentã... Ce pãrere aveþi, poate ne
faceþi  ºi un text... Hai cã merge, le mai aranjãm noi pe
parcurs, vorba aia, cântând ºi fãcând...“ Dupã câteva
minute, a început sã scotoceascã într-o gentã cam
jerpelitã, doldora de hârþoage: „Unde dracu’ am pus-o,
domnule? A, uite, am gãsit-o... Am compus o romanþã,
dar n-am text...“ A început sã cânte melodia cu la, la,
la... „Sunã ca dracu’, fãrã cuvinte parcã baþi în
tinichea...“ Doamna Florica l-a rugat sã mai fredoneze
o datã ºi în timp ce el cânta, dânsa þinea ritmul, lovind
uºor podeaua cu vârful pantofului. „Clar, a spus la un
moment dat, opt silabe, bisul de douã versuri dupã
fiecare strofã...  Încercãm...“

La plecare, doamna Florica mi-a spus, fredonând
melodia: „Ai înþeles, catrene cu versuri de câte opt
silabe ºi refrenul... Ia sã încerci ºi tu, mi-a spus Tiþa
cã scrii poezii... “

Am încercat. A doua sau a treia zi am trecut pe la
cãmin ºi i-am dat textul domnului Smãrãndescu. Târziu,
peste ani ºi ani, Tiþa mi-a arãtat o broºuricã: o culegere
de cântece, printre care ºi romanþa Te-am aºteptat

Mãrie, pe versuri de ... Dacã stau bine ºi mã gândesc,
e primul meu text tipãrit. Adevãrul e cã doamna Florica
aflase cã predasem poezioara aceea  domnului
Smãrãndescu ºi îmi fãcuse loc, retrãgându-se cu
eleganþã din „concurs”...

...Respectat ºi iubit era ºi domnul Alexandru
Constantinescu, tatãl lui Nicuºor, învãþãtor ºi dânsul.
Lumea îi spunea Foaie. Era întruchiparea blândeþii.
Puþin cam uscãþiv, drept ca o lumânare, pãºea de parcã
pipãia pãmântul. Frunte largã, faþã puþin alungitã ºi o
privire ºovãielnicã, plinã de tristeþe. Nu-mi amintesc
sã fi vorbit vreodatã, dar de câte ori îl salutam, mã
privea drept în ochi, înclinându-ºi capul într-un fel în
care sã mã facã sã înþeleg cã ºtie cine sunt ºi se bucurã
sã mã vadã. Cei mari ºtiau câte ceva despre viaþa ºi
sufer inþele lu i ,  dar nimic l impede, mai mult
presupuneri...

...Într-una din zile profesorul Nicolae Constantinescu
mi-a mãrturisit cu jumãtate de gurã cã pãstreazã un
set de scrisori trimise de tatãl sãu de pe front... Am
sãrit ca ars:

– ªi ce faci cu ele, de ce nu le publici?
– Ei...treburi mai delicate...
– Ce poate fi delicat, domnule, într-o chestiune ca

asta? Trebuie sã le publici neapãrat... Dacã nu tu... Uite,
când mergem odatã la Fierbinþi, hai sã ne uitãm
împreunã prin ele...

Mã tem, totuºi sã nu ajungem prea târziu; la vârsta
noastrã....

...Nicuºorul acelui timp, vreau sã spun colegul meu,
era un bãieþel cam deºirat, purta pantaloni scurþi pânã
deasupra genunchilor, cu cozondraci, cãmaºã în carouri
mari ºi sandale cu ºosete albe. Eu unul, nu ºtiu din ce
pricinã, mã aºteptam sã fie un copil ceva mai stingher
în miºcãri, mai retras. Ei nu, lui Nicu îi plãcea miºcarea,
fãcea sport. De curând, povestea cu câtã plãcere juca
handbal. Fiind copilul unor învãþãtori respectaþi, pe Nicu
îl cunoºtea toatã lumea. Un avantaj, dar ºi o povarã,
pentru cã, aºa cum se întâmplã în astfel de cazuri,
mai ales în provincie, el trebuia sã fie în ochii tuturora
un exemplu în toate...

A intrat la facultate cu un an în urma mea. Ne-am
vãzut de câteva ori prin holul de marmurã de la Filologie,
pe unde intram ºi noi, cei de la Istorie. Dupã ani ºi ani,
când ne-am reîntâlnit, era deja un nume cunoscut în
profesia sa, autor de lucrãri valoroase, stadii de
cercetare în strãinãtate, profesor, conducãtor de
doctorate...

În clipa în care m-am hotãrât sã scriu o carte despre
Fierbinþi, am simþit nevoia sã-l consult. Profesorul
Nicolae Constantinescu, folclorist, etnolog ºi antropolog
de renume astãzi, a rãspuns cu amabilitate rugãminþii
mele de a citi manuscrisul. Dupã câteva zile mi-a fãcut
o vizitã la redacþie. Opiniile ºi le formulase în scris.
Trei pagini. Se strãduise sã fie cât mai concis. Am citit
de câteva ori textul ºi de fiecare datã constatam cu
bucurie cã profesorul Nicolae Constantinescu se
declara solidar cu mine în iubirea faþã locurile noastre
natale. Îi sunt recunoscãtor pentru cã, dincolo de alte
cuvinte judic ioase, desci frase mesajul :  „o
carte...destinatã deopotrivã minþii ºi sufletului.“  Este
ºi motivul pentru care l-am rugat sã accepte ca opiniile
sale sã se constituie într-un fel de „îndreptar de lecturã“
pentru cartea Fierbinþi-Târg. Oraºul dintre rãzoare.

...Ultima oarã când ne-am vãzut, într-o dupã-amiazã,
l-am aºteptat sã iasã de la curs ºi ne-am dus undeva
la o cafea. Mai bine de un ceas l-am supus unui
adevãrat interogatoriu. L-am prevenit cã vreau sã scriu
ceva despre el ºi familia sa ºi vroiam sã mã bazez pe
date certe. De la sora mea, Tiþa, ºtiam cã, într-un fel,
suntem chiar rude mai depãrtate.

– Mama ºi Tiþa, mi-a confirmat el, au fost apropiate.
Probabil îi spusese cã bunica  se nãscuse în Fundul
Danciului ºi era rudã apropiatã cu Ciocenii ºi Dorobanþii.
Bunicul, Niþescu, era originar de prin Dâmboviþa, un
„provenit“, cum se spune pe la noi celor veniþi din altã
parte. S-a cãsãtorit cu bunica ºi s-a stabilit în Fierbinþi;
a fost notar peste 20 de ani... ªtiu cã ºi bunica ta era
tot din Fundul Danciului, o Cioceancã, puteau fi
veriºoare cumva. Asta ar fi legãtura de rudenie...

Când l-am rugat sã-mi povesteascã câte ceva despre
tatãl sãu a avut o uºoarã ezitare ºi o umbrã de tristeþe
i-a aburit lentilele ochelarilor. Am reþinut cã domnul
Alexandru Constantinescu era al doilea dintre cei patru

bãieþi ai unui gospodar din Fierbinþii de Jos. Primul dintre
fraþi, Gheorghe, fusese comisar de poliþie în Bucureºti.
În 1949, comuniºtii l-au „epurat“, în 1950 l-au arestat
ºi în 1952 l-au condamnat la 12 ani de temniþã. Nimeni
nu ºtia ce s-a întâmplat cu el; familia îl credea mort.
S-a întors acasã abia în 1964, când s-a dat amnistia
aia...

Cel de-al treilea dintre fraþi, Nela, a fost croitor, iar
cel mai mic, Virgil, învãþãtor, dar fiind bolnav de plãmâni,
n-a profesat niciodatã.

– Tata era nãscut în 1915. A fãcut ºcoala normalã ºi
a ajuns învãþãtor la Fierbinþii de Sus. La izbucnirea
rãzboiului, a fost concentrat ºi trimis pe front în linia I,
aºa cum procedase Antonescu cu toþi membrii sau
simpatizanþii miºcãrii legionare. A fost dat dispãrut, dar,
cum s-a adeverit ulterior, n-a cãzut lovit de glonþ, a
cãzut prizonier la ruºi, întorcându-se acasã abia în 1946.
Din acest punct de vedere, a fost norocos, alþii s-au
întors abia prin 1952-53, alþii chiar mai târziu... Abia
dupã întoarcerea acasã, continuã el, avea sã înceapã
calvarul. Deºi îºi reluase slujba, în 1956 a fost dat afarã
ºi câþiva ani a lucrat ca socotitor la C.A.P.  A mai trecut
o vreme ºi i s-a permis sã revinã în învãþãmânt, dar
numai la ºcoala ajutãtoare care funcþiona în fostul conac
Arion, unde erau aduºi din toatã þara copii cu diferite
handicapuri... Tata a purtat cu resemnare stigmatul pus
de comuniºti pe fruntea sa: „simpatizant legionar ºi
participant la rãzboiul criminal antisovietic“. Tu, ca
istoric, cunoºti mai bine decât mine cât de gravã era o
astfel de acuzã. Gravã ºi nedreaptã, pentru cã, aºa
cum bine ºtii, simpatizanþii miºcãrii legionare în lumea
satelor noastre se numãrau cu sutele de mii...
Imagineazã-þi, dragã  prietene, cã în toatã studenþia
mea, în fiecare an, toamna, eram chemat la „Serviciul
de cadre“ al Universitãþii ºi mi se mai cerea o
„declaraþie“...

Confesiunea profesorului mi se pare un gest de mare
încredere ºi preþuire. Chiar ºi dupã trecerea atâtor ani,
astfel de lucruri nu le prea poþi discuta cu oricine. Sunt
mãrturii despre vremuri ºi practici care au schilodit
sufleteºte milioane de români.

Încercând sã depãºim mai repede acest moment trist,
îi povestesc cã, vara trecutã, într-o sâmbãtã, eram la
Fierbinþi. Îl sunasem pe inginerul Florian  Constantin ºi îi
spusesem cã vreau sã ne vedem ºi sã stabilim detaliile
unei emisiuni pentru postul de televiziune localã. Daniel
Teodorescu ne aºtepta cu cafeaua aburind. Le-am spus
cã eu vedeam totul în genul unei mese rotunde, la care
sã invitãm ºi alte persoane, „pe tine, poetul Marin
Constantin, doi-trei profesori de la liceu...” Daniel m-a oprit:

– Neapãrat, doamna Zoica Constantinescu, profesoara
mea de limba românã! Îi sunt profund recunoscãtor pentru
modul în care mi-a ocrotit libertatea de gândire...

ªi, preþ de câteva minute, ne-a povestit cât de antrenante
erau orele de limba românã ale tinerei lor profesoare...

– Da, domnule, confirmã dom’ profesor, ºi eu am
constatat cu plãcere cã a fost iubitã de elevii sãi ... Odatã
m-a trimis la „piaþã“ sã cumpãr niºte roºii. Am vãzut o
þãrãncuþã mai rãsãritã ºi m-am oprit la „taraba“ ei. În timp
ce îmi cântãrea roºiile, vecina ei i-a strigat: „Ai grijã cum
serveºti, e dom’ profesor Constantinescu!“ Aflând cine
sunt, mi-a întins punga cu produse ºi mi-a refuzat cu
încãpãþânare banii:

– N-aveþi cum sã ºtiþi, dar doamna Zoica, sora
dumneavoastrã, mi-a fost profesoarã... N-am mai
trecut de mult pe la dânsa; acum, în sezon, avem
treabã multã, dar trebuie sã-mi fac timp ºi trec într-o
zi pe la dumneaei, sã mai vorbim...

Îi spun cã ºi eu am întâlnit colegi de-ai ei de facultate
care îi pãstreazã o amintire frumoasã:

– De pildã, criticul Aureliu Goci mi-a vorbit cu cãldurã
despre ea... De altfel, dragã Nicuºoare, cum îmi place
mie sã-þi spun, ocupându-mã de istoria învãþãmântului
fierbinþean, am constatat cã voi, Constantineºtii (tatã,
mamã, fiu, fiicã), v-aþi înscris în cartea de aur a
acestei frumoase profesii, ca o adevãratã dinastie de
dascãli. În zona noastrã au existat mai multe astfel
de dinasti i .  De pildã, colegul tãu de clasã din
Grãdiºtea, profesorul Adrian Pascu, doctor în istorie,
autor de manuale ºi alte lucrãri de specialitate, face
ºi el  par te dintr-o astfel  de dinast ie,  ai  cãrei
reprezentanþi ºi-au onorat „tronurile“ prin ºcolile din
Rãduleºti, Grecii de Jos sau Grãdiºtea...

Dar despre toate astea ºi altele, cu un alt prilej...

Marian ªTEFAN

DE LA UN PRIETEN LA
ALTUL (IV)
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Ai mei mereu aprind o lumânare micã de ziua mamei. E
albã ºi rotundã. Miroase a bisericã, a bãtrâne ce-ºi fac
semnul crucii pânã jos. O pun la vii, dupã ce fratele meu
pune una la morþi. O datã am întrebat de ce aprindem
una de fiecare. Tata mi-a dat un cot, doar suntem în
Bisericã, trebuie sã tac. Eu cred cã este pentru ea, fata
din vis, sora mea avortatã.

Pânã ce nu te vezi un embrion fãrã viaþã, Dumnezeu
nu poate face mare lucru din viaþa ta. E atâta dragoste în
jocul ãsta de a avea pe cineva, de a-i împãrþi ADN-ul cu
cineva, de a avea o sorã. ªi îi dai brusc seama cã pentru
tine nu mai e un simplu joc ºi sfârºeºti în plânsete.

Tata iubeºte ºi e iubit. El însã iubeºte prea uºor, fãrã
tragere de inimã, iar mama prea grav. El e tânãr ºi are un
Oltcit alb, ea e frumoasã ºi de-abia ieºitã de pe bãncile
Pedagogicului. El e pãtimaº ºi se înfurie uºor, ea iubeºte
viaþa inocent. El o iubeºte obsesiv pe muzica lui Dan
Spãtaru, ea îl iubeºte distractiv ºi în tãcere. E o iubire
nebunã de la care a pornit totul. Dragostea lor în 1989
însã „nu mai mergea”. Ea a încremenit în anul acela de
graþie, iar eu m-am nãscut din cenuºa ei. Ca o pasãre
Phoenix. Panta rhei. Marea dragoste a pãrinþilor mei a
cãpãtat viaþã infinitã prin lãsarea de sânge. De ce mã
ascund dupã deget? Mãcar acum sã-i dau glas surorii
mele.

S-a întâmplat aºa. Ele stãteau în faþa mea, îmbrãcate
în halate albe cu urme de sânge pe mâneci, purpurã
specificã unor regine ale morþii ºi vieþii. Dupã ce au încetat
sã vorbeascã despre noul Farmec au luat plicul de la tata
cu lei grei. Fãrã timbru. Doar un plic alb smântânos fãrã
timbru. Oare cât mai costã o bucatã de carne zilele astea?
Nu-mi închipuisem niciodatã cã totul se va sfârºi în
tãcere, cã voi sta într-un loc în care nu voi creºte, nu voi
putea fugi sau nu voi putea purta rochie. Simþeam cã nu
mai am aer ºi cã mã sufoc. Încet, dar sigur. Oare de ce
se uitã aºa la mine? Ce-i intereseazã pe ei sã-mi vadã
sexul? Mai conteazã acum? Încerc sã strig, „Sunt FATÃ!”,
dar se aude doar un ºuierat ultim. Ceasul rotund, acoperit
de o peliculã de jeg nu mai anunþã ora. Nimic nu mai
conteazã. Asistenta cu dinþi ca de cal, doar se spãlase
cu Cristal, noteazã anul morþii mele: 1989. Mã fixeazã cu
ochi goi, reci ºi scrie mecanic, 1, una este luna, 9, e zi
de sãrbãtoare, 8, e ziua mamei mele, 9 nu-i zi de
sãrbãtoare. „Douã mâini copilul are/Una este luna.”

1989, 11 februarie este ziua mamei mele. Tot atunci
sora mea a fost alungatã din pântecele mamei mele. În
anul acela erau multe serbãri: 130 de ani de la formarea
statului român modern, 100 de ani de la 1 mai muncitoresc,
100 de ani de la moartea lui Eminescu ºi 112 ani de la
obþinerea independenþei. Uite aºa, de câþiva ani sãrbãtorim
moartea ei, dar ºi viaþa noastrã. Fãrã ea, noi am devenit
o familie. Cine ºtie oare cum ar fi fost dacã ea trãia?

S-ar fi jucat cu pãrul mamei. Ar fi râs la toate desenele
cu mâþa ce prindea un ºoricel, s-ar fi dat în toate leagãnele
de fier din parcul aflat lângã bloc, ar fi fãcut unºotron cu
creta pe tot asfaltul, ar fi început sã plângã dacã pierdea
elastecul. Nu ar fi spart o minge doar fiindcã i-ar fi fãcut o
injecþie. S-ar fi jucat de-a þarã, þarã, vrem ostaºi, vrãbiile,
de-a mama ºi de-a tata, ar fi cumpãrat sifon la pahar.
Spre deosebire de mine, s-ar fi jucat cu pãpuºile ºi nu s-
ar fi amestecat la un fotbal cu bãieþii. La baba-oarba, nu
ar fi triºat. I-ar sta pãrul. S-ar fi îmbrãcat doar în rochie.
Multe, nu ca mine în colanþi. Nu ar ºti cum e sã dai un
corner. S-ar fi jucat doar cu pãpuºi Barbie. Sau Roxanne.
Sau Jenny. Nu ar fi fãcut întreceri de triciclete. Poate cã
ar fi fãcut haine la pãpuºi. Ar fi fost tot ce nu am fost eu.

NE-NÃSCUT- adicã a nu te naºte, a sta cuibãrit într-un
loc necunoscut, a sta acolo fãrã iubire, fãrã mamã, ascuns
într-un trecut de care nimeni nu doreºte sã-ºi aducã
aminte. Povestea mea nu este una tristã, am o sorã pe
care o port tot timpul în minte, stã în umbra mea ºi mã
vegheazã de rele. Ai putea spune cã e îngerul meu pãzitor,
dacã crezi în aºa ceva. Eu nu mai cred demult.  Oricum
amândouã suntem închise în noi înºine. Am mereu
probleme, niciodatã nu sunt mândrã de alegerile pe care
le fac, însã mereu le respect, chiar dacã se întâmplã
ceva rãu. De la un timp vocabularul meu s-a înjumãtãþit,
fiindcã am îmbãtrânit. Cuvintele sunt perisabile ºi oamenii

Florina VOITEANU

Fata din vis
nu mai au timp de ele.

La televizorul din colþ, Bosquito îi aduce mamei aminte
de fata din vis prin versurile:  „Strânge-mã-n braþe iubeºte-
mã asta vreau, asta vreau/Fericire-n schimb am sã-þi dau,
am sã-þi dau, am sã-þi dau/Pãstreazã-mã doar ca pe-un
dar.” Îmi aruncã o privire îngrijoratã. Iarãºi m-am tãiat din
greºealã cu un cuþit de bucãtãrie. Nici mãcar nu ºtiu sã
tai un mãr. E prea roºu. Eu sunt un 10, cel puþin asta a
fost nota datã la naºtere ºi cel de-al 3-lea copil al familiei.
M-am nãscut la 2 ani dupã ce sora mea a fost avortatã.
Nu prea îneleg de ce, oricum vorbesc de morþi numai de
bine. Schimb canalul. Nu-mi place când mama se
întristeazã. “It’s my life, don’t you forget/ It’s my life, it
never ends” hãuie dintr-un televizor de mâna a 7-a care
culmea, prinde VH1 Classic. O umbrã de clasicism în
atâta naturalism marca Zola din casa Voiteanu. Numai
aici de creºterea sau descreºterea educþaiei copiilor se
ocupã mama sau Big Mama cum o alintãm noi de când
ne-am englezit. I-am putea spune ’ºi mama HTA 3, de
parcã 3-ul ãsta ar fi blestemat întreaga familie. Unde eºti
tu, surioarã acum? O exista un Rai al nenãscuþilor?

Am auzit de existenþa unei fete ce a fost în familia
mea, iar când am înþeles cã sunt doar o continuare a
existenþei surorii mele m-am decis sã scriu. Era singura
modalitate prin care puteam înþelege ce s-a întâmplat
dinaintea Revoluþiei, dinaintea vieþii mele, a cunoscutului.
Fiecare pas de a afla ce s-a întâmplat când mama a
avortat-o nu m-a întristat, nu am ºtiut cum sã reacþionez,
nu se vorbeºte niciodatã despre avorturile ilegale de
atunci. ªi chiar dacã s-ar vorbi, ce sens ar mai avea?
Morþii tot morþi rãmân fie cã vrei, fie cã nu vrei. Iar în
familie, bolile, sexul ºi avorturile nu sunt subiect la care
sã muºti uºor din pâine. Ce-i drept se mai vorbeºte de
pãduchii luaþi de la un copil în perioada pantalonilor umezi,
de juliturile din genunchii peticiþi cu plasturi, de strabismul
înnãscut. De câteva ori mi s-a reproºat cã nu aº fi ca
„fata din vis”.

Prima oarã când am aflat de ea era când am scotocit
dupã poze. Îmi bãgasem tot capul într-un dulap dupã
diapozitive. ªi poze. Mama obiºnuia sã ne punã înainte
de culcare diapozitive. Avea o groazã de cutiuþe mici pe
care era scris câte o poveste. „Puiºorul cel moþat”, „Ursul
pãcãlit de vulpe”, „Scufiþa roºie” erau cele mai folosite.
Nici mãcar nu le mai bãga în cutiuþe. ªi aºa le vedeam
ca disperata. Printre ele se ascundea ºi un teanc de
fotografii aruncate. Împrãºtiate care încotro. Nu mai
înþelegeai nimic. Pe unele cineva scrisese anii, altele chiar
aveau câte un citat pe spate. Nu erau puse deloc în ordine,
nici mãcar nu erau frumos aranjate în album. O raritate.
Trebuia sã vãd ce e cu ele. La cele din album nu mã
uitam. Ai mei le puseserã sus, sã nu umblãm cu mâinile
murdare pe ele. Mã uit la fiecare pozã dupã mama sau
tata, însã nu se vedeau. Sau poate mama era fetiþa aceea
cu panglicuþe ce primea un premiu. Nu ºtiu. Nu am întrebat.
La fundul teancului, o vãd pe mama. Îmbujoratã, stãtea
lângã tata ºi se priveau cu dragoste. ªtiu asta, fiindcã îi
mai vedeam aºa. Dar din ce în ce mai rar. Acolo mama
avea burta mare ºi aºa cum ºtiam de la copii asta
însemna cã avea un bebe în burtã. Pe pozã era scris un
8 ºi un 9. Cu virgula sus, asta însemna anul. Eu mã
nãscusem în 1991, deci clar nu eram eu. Dar atunci cine?

Mamaia mea, doar crescusem la ea primii 3 ani din
viaþã, mi-a povestit despre fata din vis. Doar o bâzâisem
despre poza aia. „Maicã-ta a trebuit sã facã avort. Avea o
fetiþã. Aºa i-au spus femeile de acolo. Dupã aia a fãcut
un an tratament. Îi dãdea doctora diverse medicamente.
ºi s-a chinuit sã te facã. Sã vezi ce bucuroasã a fost
când a vãzut cã eºti fatã!”

Fata din vis... Nici mãcar nu are nume. Fata din vis...
Oare cine eºti?

Dacã aº ºti ce înseamnã, poate mi-ar fi mai uºor sã
trãiesc. Nu de alta, dar chiar vreau sã fiu ca ea. Am ajuns
sã o întreb pe mamaie, cum îºi imagineazã ea cã ar fi
arãtat? Ar fi fost blondã, mã fac blondã. Sunt dispusã sã
fac totul pentru a fi ea. ªtiu cã nu e posibil. Eu sunt tot
eu. Poate ideea asta de a fi ca ea a pornit de la faptul cã
nu am cunoscut-o. Decât sã devin o copie a ei, mai bine
ar fi trãit. Dar dacã ea nu murea, eu unde aº fi fost? Dacã
nu era avortatã, eu nu aº fi fost nici mãcar în plan. Sunt
sigurã de asta.

Mai bine sã întreb. Decât sã presupun, mai bine o întreb

direct pe mama. Ea ºtie totul. Sãraca mama, nici acum
nu poate sã-ºi aminteascã nenãscuta... Sau poate refuzã.
Mintea oricum nu mai era la locul ei în momentul avortului,
inima înregistra totul la intensitate maximã, bãtaie dupã
bãtaie. Fata i s-a arãtat în vis îmbrãcatã într-o rochiã roºie
cu buline albe, cu 2 codiþe negre, o fetiþã opritã din
creºtere. Eu mã înalþ în locul ei. Iau puþin vin din cãmarã,
vin vechi de þarã ºi îi spun mamei sã stea pe scaun. E 11
februarie 2013. E vremea sã bem în cinstea ei. Mama
cade pe gânduri ºi nu ºtie ce sã creadã. Ce mi-a venit sã
întreb de sora mea? Doar e atât de mult timp de atunci.
Începe sã-mi povesteascã încet, rar, iar vinul mã face sã
iau foc. Ca o pasãre Phoenix.

„Îmi aduc aminte de masa înaltã, plinã de sânge, prea
roºie la cât de ruptãcitã era prin colþuri. Sângele este al
meu. Este prea mult. E atât de mult, încât curge picurând
pe gresia pãtrãþoasã. Nu înþeleg de ce nu vor sã ºteargã
mai repede. Sângele îmi face rãu. Cineva vorbeºte cã e
fatã, dar nu vor sã mi-o arate. Spun cã a curs mult, fiindcã
s-a încãpãþânat sã iasã.” Îmi spune mama ºi eu mã întreb:
oare cum ar fi fost viaþa mea ca ea? M-aº mai fi nãscut?
Nu cred. Ridic paharul, îmi pun restul de vin ºi îl beau
dintr-o suflare. E roºu. Prea roºu. Deja pulseazã prin toate
oasele.

Mã doare coloana. Cred cã am purtat-o prea mult în
spate pe sora mea avortatã.

GÂNDURI
În primãvara aceasta, deºi mai sãrac, oraºul aratã

din ce în ce mai frumos.
Arhitecþii peisagiºti se întrec în a ne încânta ochii cu

tot felul de combinaþii florale de bun gust, ales aranjate.
Bravo lor! În sfârºit, ceva fãcut cu profesionalism ºi
pasiune.

ªi totuºi, gândurile mele încearcã sã facã oarece
conexiuni, însã pe fondul unor suspiciuni profesionale,
ceva nu-mi dã pace.

Oare ce se ascunde în sãrbãtoarea de culoare din
oraº? Ce se vrea a se estompa printr-o grãdinã
extraordinarã?

 Simfonia lalelelor prinse în covorul verde alb farmecã
privirea ºi mã transpune în altã realitate.

Edenul e … departe!
Privesc, mã încânt, mã bucur ºi totodatã mã întristez.
Strãzile, din ce în ce mai pline, indiferent de zi, de

orã, mã trimit cu gândul la un cu totul alt tip de aºezare.
Mã trezesc din reverie ºi nu mã dumiresc.

Toatã lumea asta de miºunã pe strãzi e în vacanþã?
Ne-am transformat toþi în turiºti sau pensionari? Nimeni
nu mai are nici o ocupaþie?

Din câte mi-aduc aminte, încã, o brumã de staþiune
turisticã sau ceva ce ar trimite cãtre aºa ceva se aflã la
vreo 8 kilometri distanþã, pe malul lacului Amara. Aici,
pe malul Ialomiþei, era altceva. Aici era un orãºel cu
ceva industrie agroalimentarã, ceva industrie chimicã,
o „oazã occidentalã într-un ocean comunist”.

Muncitorii, categorie pe cale de dispariþie, se cãznesc
din greu sã-ºi asigure traiul de pe  o zi pe alta.

Citesc site-ul Primãriei sã vãd oarece preocupãri de
naturã economicã ºi constat o grijã neþãrmuritã pentru
realizarea de acum a prea finanþatului Parc Industrial,
care, cicã, va crea locuri de muncã. Unii cârcotaºi îmi
spuneau cã se pune de o mândreþe de fabricã de acadele
ºi sugiuc, cã rahat luãm de la turci ºi nu are nevoie de
apã rece, cã la noi trebuie s-o iei mai uºor cu apa rece,
cã se tulburã. Mai departe, eforturi lãudabile pentru
atribuirea /licitarea unor locuri de parcare la domiciliu la
modesta sumã de 115 lei, dublu decât în Sectorul 3 al
Capitalei, cã vorba aia ºi noi suntem o capitalã, aºa
mai mititicã, dar suntem, nu? ªi apoi de ce sã nu plãtim
ceea ce  pânã acum aveam gratis, cã doar ce sã facem
noi cu banii, cã nu prea ºtim sã-i cheltuim organizat.

Mai departe citesc ºi aflu cã ºedinþa ordinarã de azi
are 14 puncte pe ordinea de zi, de importanþã
covârºitoare fiind punctul 6 – „Proiect de hotãrâre privind
aprobarea Strategiei privind dezvoltarea durabilã a
Municipiului Slobozia pentru perioada 2014-2020”.

Desprind ideea de cãpãtâi a proiecþiei, care vizeazã
„transformarea cetãþeanului într-un actor important al
dezvoltãrii teritoriului”.

ªi eu nu înþelegeam care este rostul noii sãli de
spectacole ce se tot construieºte în frumosul nostru oraº.

Asta e, Coane! Îmbãtrânesc!
24.04.2014

Vasile Iordache
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Cine eºti dumneata,
domnule autor?

Aº fi fost un egoist dacã n-aº fi procedat astfel.
Îl cunoºteam ºi îmi place sã cred cã prezenþa lui
în paginile revistei va fi un câºtig. ªi pentru el ºi
pentru revistã, dar mai ales pentru cititorii ei. L-
am atras „în cursã“, invitându-l sã citeascã
revista, dupã care i-am sugerat o viitoare
colaborare. A acceptat cu plãcere ºi mi-a trimis
douã articole extrem de interesante despre
Mircea Eliade ºi Emil Cioran. „Da, dar cititorul
nu ºtie cine eºti, domnule autor, ºi nici în ce
împrejurãri i-ai cunoscut pe cei doi mari oameni
de culturã români”.

A înþeles perfect ce voiam ºi iatã cum mi-a
rãspuns:

„Dragã prietene,

Invitaþia ta de a colabora la revista ,,Helis” a venit tocmai
când reciteam ,,Scrisori cãtre Al. Rosetti”, carte apãrutã
la Editura Minerva, în 1979. Corespondenþa primitã de
fostul meu profesor de la scriitorii sau literaþii români pe
vremea când era directorul Editurii Fundaþiei Regale este
importantã pentru informaþiile de istorie literarã. Recitind
corespondenþa lui Arghezi sau a lui Cãlinescu realizez
cã o istorie a literaturii, ca sintezã, nu poate fi scrisã fãrã
cunoaºterea identitãþii pãmântene a unui scriitor. Scrisorile
servesc involuntar acest deziderat.

Ca diplomat, am avut ºansa sã întâlnesc o seamã de
scriitori ºi intelectuali români din strãinãtate. Din exil, cum
se spune. Sã nu crezi cã am naivitatea sã-mi închipui cã
pot oferi informaþii ca cele pe care le gãsesc în scrisorile
cãtre Rosetti. Eu i-am întâlnit pe români întâmplãtor ºi
m-am bucurat singur. Doar despre unii am scris abia prin
2009, în ,,Neamul ºi Babilonia”. Acceptând sã-ºi publice
corespondenþa, Rosetti face operã de istorie literarã. Iatã:
pornind de la Montesquieu, Cãlinescu se rãzboia indirect
cu Aron Cotruº ºi Cioculescu; despre Ralea, scria cã ,,n-
are timp sã se cultive”. Am constatat cã acest tip de
intransigenþã, de data asta motivatã politic cu deasupra
de mãsurã, se prelungea ºi în afarã la românii pe care i-
am cunoscut.

Când am ajuns la Paris, în toamna anului 1968, nu se
stinseserã ecourile revoltelor studenþilor de la Sorbona.
Într-un bistro, am încremenit auzind un client spunându-i
barmanului (de parcã acesta era responsabil de fierberea
care continua pe strãzi): ,,i-am spus eu cã generalul este
un imbecil!”. Uimirea venea din faptul cã, atunci, nu eram
pregãtit sã înþeleg o lume mai veche decât cea din care
plecasem. Dramaturgul Aurel Baranga mã scotea din
ºedinþe - eram împreunã la Conferinþa generalã a UNESCO
- pentru a ne plimba prin Paris. Într-o zi mi-a spus despre
Stalin: ,,Dacã ar fi fost descãlþat, tinere, îþi jur, ai fi
constatat cã are copite de drac!”. Altãdatã mi-a vorbit
despre spaimele lui Eugen Ionescu: la Paris, când auzea
paºi pe scãrile de lemn ale casei în care locuia, se
ascundea sub pat. Ingrat! Baranga trãia el însuºi spaima
cã Ionescu începea sã fie jucat la Bucureºti, în vremea
când el era un rãsfãþat al scenei. Când l-am cunoscut pe
marele dramaturg, portretul schiþat de Baranga înfipt în
amintirea mea mi s-a pãrut îngroºat de ranchiunã.

Eu fac parte din generaþia de diplomaþi instruiþi la
Bucureºti, nu la Moscova. În 1973 am avut ºansa sã fiu
numit ataºat cultural în Belgia ºi Luxemburg, în vremea
când România era curtatã de Occident pentru politica ei
de independenþã faþã de URSS. Interesul occidentalilor
pentru contactele intelectuale cu lumea de dincoace de
cortina de Fier, limitat desigur, era, deci, explicabil în cazul
românilor. Ce pot eu sã spun este cã, în acei ani, nu am
fost stânjenit de propaganda oficialã în difuzarea culturii
româneºti. Erau limite, desigur, dar întâlneai în turnee ºi
festivaluri teatre ºi orchestre româneºti, artiºtii fãceau
expoziþii. Înainte de 1989, românii au jucat pe Goldoni la
Roma, pe Shaekespeare la Londra; filmul ,,Pãdurea
spânzuraþilor” a luat premiu la Cannes; un excepþional
patrimoniu antic a fost prezentat la Bruxelles, Luxemburg,
Roma, Paris în 1978-1979, prin expoziþia ,,Civilizaþia daco-
romanã”. Ca valoare, este cea mai importantã expoziþie
româneascã scoasã afarã dupã rãzboi. La închiderea

expoziþiei, adjunctul ministrului Belgian al Culturii, Wallone,
m-a invitat la dineu, mi-a înmânat un dosar ºi mi-a spus: te
rog sã-l trimiþi la Bucureºti, sã-þi dea ai tãi o medalie; noi þi-
am dat fondurile pe patru ani rezervate schimburilor cu toate
statele comuniste. (Familiarismul adresãrii corespundea
relaþiilor pe care le aveam cu demnitarul belgian).

Pe Mircea Eliade l-am întâlnit la 19 februarie 1977, la
ceremonia primirii lui în Academia Regalã Belgianã.  Când
numele îi era interzis în România, colegul meu de
facultate, criticul literar Mihai Ungheanu, mi-a publicat în
,,Luceafãrul”, la 30 mai 1987, un articol despre acest
eveniment, protejat sub titlul ,,Timpul regãsit în memorie”.
De la sculptorul Ianchelevici pãstrez scrisori ºi proiecte
de a construi la Bucureºti un memorial. Pe Cioran l-am
întâlnit la un spectacol dat de Teatrul Naþional din Bucureºti
pe scena Odeonului din Paris. Avea o stânjenealã pe care
doar celebritatea te împiedica sã o descoperi. Pe Eugen
Ionescu l-am cunoscut la Leuven. Fusesem invitat de
rectorul celebrei Universitãþi Catolice batave din burgul
medieval flamand sã asist la festivitatea de decernare a
titlului de ,,doctor honoris causa” lui ºi regizorului Elia
Kazan. Discuþia cu marele dramaturg a fost civilizatã,
dar nu au lipsit reproºurile la adresa Bucureºtiului. De la
cea mai mare violonistã a anilor 70 din Europa, Lola
Bobescu, care trãia în Belgia de dinainte de rãzboi,
pãstrez mai multe scrisori. Într-una îmi reproºeazã cã am
sfãtuit-o sã revinã în România ºi sã concerteze la Ateneu;
la Otopeni nu a întâmpinat-o nimeni!

La Bruxelles i-am cunoscut - ºi le-am fost de folos - pe
academicianul Emil Condurachi, pe profesorii Hadrian
Daicoviciu ºi Mihai Pop, pe scriitorii Augustin Buzura,
Adrian Marino, Romul Munteanu, Paul Everac, Nicolae
Prelipceanu ºi încã pe mulþi alþii. Poeþi din România -
citez restrictiv - Ana Blandiana, Ileana Mãlãncioiu sau
din exil, Ilie Constantin, au participat la Festivalul de
poezie de la Knokke-Belgia. În 1977, împreunã cu Fãnuº
Neagu, al cãrui duh rãscoleºte Câmpia Bãrãganului vostru,
ºi cu editorul Julien Wewerberg am demarat proiectul
,,Biblioteca de literaturã românã”, în cadrul cãruia au
apãrut, în limba neerlandezã, fãrã nici o contribuþie
financiarã a României, romane de Panait Istrati, Mihail
Sadoveanu, Fãnuº Neagu, Vladimir Colin.

Mã opresc aici pentru a te lãsa sã înþelegi cã  lumea  prin
care am trecut, atât cât am trecut, cere înãlþime sã o poþi
vedea ºi înþelege. Dupã cum mã ºtii, eu nu am acest avantaj.

Îi rog pe distinºii intelectuali care scot revista Helis sã
primeascã mulþumirile mele pentru gãzduirea acestor
rânduri. Iar pe tine sã accepþi afecþiunea mea cordialã.

G. Apostoiu”
Aºadar, bun venit printre noi, dragã prietene!

Marian ªtefan

(urmare din pag. 1)
Sã nu cãdem pradã unei noi posibile suspiciuni care

sã-l victimizeze - ºi în acest caz! - pe Eliade pentru
evocarea ,,geniului unei rase”. Este adevãrat cã studiul
apare în plin rãzboi, când filosoful a avut opþiunile lui
politice. Aici, însã, el infirmã clar ponderea sau
valabilitatea criteriilor ce    s-ar sprijini pe virtuþile sau
ideea de rasã.  Eliade nu doreºte decât sã aducã în prim-
planul culturii latine doi dintre cei mai reprezentativi
creatori de extracþie latinã, ambii descoperitori de teritorii
estetice. Pe Camoes, pentru cã a introdus în literaturã
marile descoperiri geografice: ,,A face dintr-o mare
tenebroasã cunoscutã pânã atunci numai de marinari ºi
de pescari un obiect de contemplaþie esteticã e a o
transforma în aliment spiritual la îndemâna oricui”.  ªi pe
Eminescu,  pentru cã este ,,unul dintre cele mai mari
genii lirice ale latinitãþii, care a contribuit în mod covârºitor
la lãrgirea orizontului european sub aura de «cuceritor al
lumii noi». Întocmai ca ºi Camoes, Eminescu a încorporat
o vastã ºi sãlbaticã «terra incognita» ºi a transformat în
valori spirituale experienþe considerate pânã la dânsul ca
lipsite de semnificaþie. Camoes a îmbogãþit lumea latinã
cu peisaje maritime, cu flori excentrice, cu frumuseþi
exotice. Eminescu a îmbogãþit aceeaºi lume cu o noutate
geograficã, Dacia, ºi cu noi mituri”. Eminescu
încorporeazã în cultura europeanã o nouã experienþã

George APOSTOIU

MIRCEA ELIADE DESPRE

GENIUL LATIN

spiritualã. Ca sã reluãm exemplul la care recurge Eliade,
prin ,,Rugãciunea unui dac” sensibilitatea latinã e
îmbogãþitã cu „o viziune a vieþii care nu se aseamãnã cu
a nici unuia din poeþii pesimiºti ai Europei”.

Ca ºi francezii, italienii, spaniolii si portughezii, românii
de astãzi sunt latini. România trebuie sa rãmânã
întotdeauna profund legatã de lumea latinã, cu tot ce are
ea mai ambiþios ca proiect de viitor. Nu putem disocia
politica de curentele europene,  aºa cum nu putem disocia
operele literare de contextul civilizaþiei în interiorul cãreia
acestea au fost create. România nu este numai o patrie
teritorialã, ci ºi o patrie lingvisticã ºi culturalã care
aparþine civilizaþiei latine. Politic, drumul ar trebui sã
meargã în paralel, pentru sãnãtatea noastrã. Situatã la
întâlnirea unor mari axe europene, România a fost din
toate timpurile deschisã valorilor artistice ºi filosofice ale
lumii latine. Ca ºi Eminescu, Brâncuºi, Enescu, Emil
Cioran, Eugen Ionescu ºi atâþia alþii, Mircea Eliade
ilustreazã sincronismul culturii româneºti cu principalele
curente înnoitoare ale Europei. El nu este, cum a spus
un amator de notorietate gratuitã, un ,,accidental
occidental”.

George Apostoiu
Diplomat, publicist.
Membru al Asociaþiei ambasadorilor ºi diplomaþilor

de carierã din România, al Asociaþiei Ziariºtilor
Profesioniºti din România ºi al Fundaþiei Europene
Titulescu.

Licenþiat al Universitãþii Bucureºti, Facultatea de
Filologie, 1963.

Cursuri postuniversitare de diplomaþie.
Bursier UNESCO, Paris, 1969.
Diplomat, Ministerul Afacerilor Externe 1963-2008.
Misiuni diplomatice la: Paris (UNESCO ºi Uniunea

Latinã), Bruxelles, Luxemburg, Roma, Moscova,
Havana.

Lucrãri publicate:
Mihai Eminescu. Rayonnement d’un  génie, Editura

Minerva, Bucureºti, 1989.
 Eminescu. Pour le monde latin, Editura Europa Nova,

Bucureºti, 2001.
 Buongiorno, Italia, Editura Europa Nova, Bucureºti,

2002.
Un Talleyrand pentru România. Trecut imperfect,

prezent obsedant, Editura România în Lume, 2006.
Neamul ºi Babilonia. Spiritul public în cultura românã.

Polemice, Editura România în lume, 2009.
În curs de apariþie: Europa. Prezentul continuu

Activitate publicisticã:
 Editorialist la revista Cultura, unde întreþine, de peste

doi ani, rubrica sãptãmânalã ,,Cronica diplomaticã”;
începând din 1967 a publicat peste 500 de articole ºi
studii privind actualitatea cultural-politicã româneascã
ºi internaþionalã în România Literarã, Contemporanul,
Luceafãrul, Curentul, Timpul, Literatorul etc.

Traduceri din literatura francezã ºi francofonã:
Ieºirea din moarte  (titlul original ,,L’Hotel Saint-Pol”)

de Michel Zevaco, Editura I.G.R.-S.R.L., 1992.
Dragoste ºi urã,  de Michel Zevaco, Editura I.G.R.-

S.R.L., 1992;  poezie contemporanã francezã, belgianã,
africanã.
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 Alexandru Bulandra

Isus
ºi
Proiectul

Asaltul Cerului
O lecturã profanã a  Evangheliei dupã Matei din

Noul Testament
 Eseu

 Moto: „...cã nimic nu este acoperit care sã nu iasã
la ivealã  ºi nimic ascuns care sã nu ajungã cunoscut.”

(Isus, „Evanghelia dupã Matei” 10,26)
(continuare din numãrul trecut)

IV. Citind împreunã cu Isus

2. Profeþiile lui Al Doilea Isaia

 a. Domnul m-a pãrãsit !

ªi iatã-ne ajunºi, pe mine ºi  Isus, în faþa unui text,
acelaºi, pe care însã îl vedem un pic diferit.

Picãtura aceasta poate atârna foarte greu  în balanþa
înþelesurilor lecturii !

Este vorba de capitolele 40 – 55 din profeþiile lui Isaia,
despre care eu ºtiu cã sunt de   fapt ale unui alt profet
ºi poet genial, care a trãit în perioada exilului babilonian,
deci cu douã veacuri  mai târziu – Al Doilea Isaia.  Isus
nu cunoºtea, atunci când a citit sulul cu vestirile lui
Isaia, acest amãnunt, textul lui  derulându-se fãrã
potigniri de la un capãt la celãlalt al pergamentului. Dar
el îºi va fi dat seama cã în curgerea lui  s-a produs o
nãprasnicã viiturã  a valurilor de cuvinte, cã ritmul lor
s-a schimbat dintr-odatã,  dictat de  mari curenþi de
adâncime care izbesc malurile  îmbãtrânite  ale
profeþiilor  cu puteri  fermecate de cântec  ºi  spume
albe în vedenii  nemaiînchipuite pânã atunci.

Pe râul acesta atât de viu ºi primitor ca o matcã
divinã, spiritul lui Isus s-a încãrcat cu sensuri care-l
vor urca pânã la cer.

ªi  aºa am citit amândoi, într-o promiþãtoare
dimineaþã de gând nou-nãscut, cum a ajuns zicãtoarea
din profeþiile lui Iezechiel  în poala acestui text
nãzdrãvan: „49,14. Sionul zicea: Domnul m-a pãrãsit ºi
Stãpânul meu m-a uitat !” Problema relaþiei dintre
Dumnezeu ºi poporul sãu s-a mutat, dupã cãderea în
robia babilonianã, din  sfera tatonãrilor ºi ameninþãrilor
în registrul grav al tragediei.

Domnul ne-a aver tizat  mereu,  dar strigãtele
proorocilor nu le-am auzit !  ªi ne-a umilit, ºi ne-a cãlcat
cu picioarele de fier ale strãinilor pânã la pieire ! ªi
acum, când  vrem sã  ne adunãm urmele de viaþã
rãmase ici-colo,  nu ne stã în ajutor nicio vorbã de sus
care sã ne înfiripeze sufletele întunecate pe o razã de
luminã cereascã.  Cu vorbele lui Ieremia din Plângerile
sale: „2,9. ...Lege nu mai au, chiar ºi profeþii nu mai
primesc vedenii de la Domnul.”

Sunt sigur cã ºi Isus, voind din tot sufletul  sã-ºi
ajute strãmoºii rãmaºi, ca ºi el acum, dupã  mai mult
de cinci veacuri, fãrã vestiri dumnezeieºti,  aºtepta cu
nesaþ urmãtorul verset al proorocului. ªi el a venit cu
cel mai minunat balsam din lume: „15. Oare femeia uitã
pe pruncul ei ºi de rodul pântecelui ei n-are ea milã ?”

Plângerile lui Ieremia îmi inundã  din nou memoria cu
lacrimile amare ale  grozãviilor trãite ! Isus îºi aminteºte
odatã cu mine: „2,20. Vezi, o, Doamne, ºi priveºte cui
ai fãcut aceasta ! Sã mãnânce femeile rodul pântecelui
lor, copiii pe care îi poartã în braþe ?”

Atunci Domnul Dumnezeu a spus mai departe: „Chiar
când ea îl va uita eu nu te voi uita pe tine.”  Este uimitor
cum grija maternã este dublatã de grija lui Dumnezeu !

Îi poate lua chiar locul,  atunci când bietul om cade
sub vremi – vorba cronicarului român Miron Costin !

..ªi Isus a stat ºi s-a gândit  adânc ºi  fãrã  timp la

de o alegere a lor ca agenþi ai acþiunii.
Cine sã fie acest om ? – se va fi întrebat Isus ? Nu

cumva sunt eu ?
Cred cã era vorba de eliberarea  evreilor din robia

babilonianã realizatã de perºi sub conducerea lui Cirus:
„44,28. ªi am zis despre Cirus: El este pãstorul meu,
el va împlini toate voile mele.”

 „Am vorbit, voi împlini; am hotãrât, voi executa !”
Aceasta este ordinea divinã a înfãptuirii.  O formulã
mai categoricã a determinãrii  Domnului de a-ºi onora
angajamentele nu poate fi !

Acum Dumnezeu se adreseazã  direct oamenilor care
pânã acum nu l-au ascultat, oferindu-le ca preþ  al
ascultãrii un  dar care nu poate fi refuzat: „12. Ascultaþi-
mã voi, oameni cu inima împietritã, voi cei care staþi
departe de mântuirea voastrã: 13. Apropia-voi mântuirea
mea, cãci ea nu este departe, ºi izbãvirea mea nu va
zãbovi. Atunci voi pune mântuirea mea în Sion ºi slava
mea pe Israel !”

Acesta este mesajul pe care î l vor prelua ºi
transmite, peste  aproape ºase  sute de ani, de pe
malul Iordanului, Ioan Botezãtorul ºi Isus însuºi:  „3,2
...Pocãiþi-vã, cã s-a apropiat împãrãþia cerurilor !”

c. Domnul a zis: Cãutaþi-mã !
Ca ºi cum ceea ce a transmis despre planul sãu ºi

condiþiile realizãrii lui  nu ar fi suficient   pentru a-i
proiecta  în lume  imaginea de sine a unui Dumnezeu
decis ºi deschis marilor împliniri  împreunã cu  supuºii
sãi, Domnul zãboveºte acum, cu acribia-i cunoscutã,
asupra statutului ºi rolului sãu în Univers:  „43,10. Voi
sunteþi martorii mei, zice Domnul, ºi sluga pe care am
ales-o, ca sã ºtiþi, sã credeþi ºi sã pricepeþi cã eu sunt:
înainte de mine n-a fost Dumnezeu ºi nici dupã mine
nu va mai fi !”   Punând astfel problema, Domnul din
cer  scoate în evidenþã noul statut al oamenilor ºi al
proorocului sãu: primii devin  martori ai faptelor Sale
iar al doilea, prin vestirea glorioaselor  acþiuni divine,
le inoculeazã convingerea singularitãþii Lui eterne.

„43,11. Eu, eu sunt Domnul ºi nu este izbãvitor afarã
de mine !”  Repetiþia pronumelui personal eu  puncteazã
o datã ºi încã o datã, cât va fi nevoie,  cã  este  vorba
de un  Dumnezeu cu  orgoliul  nemãsurat al unicitãþiii
sale în necuprinsul lumii.  ªi nu fãrã motiv se considerã
astfel, El fiind singurul care  aduce eliberarea din robia
imperiilor ºi a pãcatelor:  „44,22. Risipitam pãcatele tale
ca pe un nor ºi fãrãdelegile tale ca pe o negurã. Întoarce-
te cãtre mine, cã eu te-am mântuit !” Adicã:  de acum
înainte,  pentru generozitatea mea faþã de tine  ºi nu
de dragul meu,  îmi eºti  dator   sã mã asculþi !

Însã poetul Al Doilea Isaia este cu tot sufletul alãturi
de acest Dumnezeu minunat cum nu a mai fost niciunul
pânã la el ºi nu va mai fi niciunul dupã el ! L-a îndrãgit
ºi, din inima lui plinã de iubire, îndeamnã împreunã cu
Domnul: „44,23. Cântaþi voi ceruri, cã Domnul a fãcut
aceasta; rãsunaþi adâncuri ale pãmântului; munþilor,
tresãltaþi de bucurie, voi toþi copacii pãdurii, cântaþi,
cã a rãscumpãrat Domnul pe Iacov ºi în Israel ºi-a dat
pe faþã slava sa !”

Care dintre zeii altor neamuri se cred în stare sã
înfãptuiascã ceea ce a  fãcut Dumnezeul lui Al Doilea
Isaia,  ar trebui sã-ºi afirme valenþele  creatoare  în
spiritul unei concurenþe transparente ºi demne:  „44,7
Cine este ca mine sã vinã lângã mine, sã grãiascã, sã
prooroceascã ºi sã se mãsoare cu mine !”  Amintirea
poemului lui Iov, cu Dumnezeul din inima furtunii care
îl copleºeºte cu înþelepciunea sa pe robul sãu cu idei
reformatoare, îmi dã  cumplita mãsurã a unei astfel de
confruntãri. Rezultatul nu ar putea fi decât unul singur:
„45,5. Eu sunt Domnul ºi nimeni altul ! Afarã de mine
nu este Dumnezeu.”

 Iar acum va fi citit ºi Isus, ca pe o emblemã a acestui
Dumnezeu de început de lume, marea chemare cãtre
timpul ºi oamenii care vor rãsãri în braþele sale
deschise larg ca porþile împãrãþiei cereºti: „45,19. N-
am grãit acestea într-ascuns, undeva în vreun colþ
întunecos al pãmântului, ºi n-am zis fãrã rost neamului
lui Iacov: Cãutaþi-mã ! Eu sunt Domnul cel ce grãieºte
drept ºi spune adevãrul !”

Ioan  ºi Isus, împreunã cu fraþii lor esenieni, vor  face
din  aceastã poruncã divinã  misiunea vieþii lor,
concretizatã în Proiectul Asaltul cerului.

 (urmare în numãrul viitor)

acest verset:: cum o relaþie filialã naturalã induce
reconstrucþia relaþiei dintre om ºi Dumnezeu. Ca ºi cum
ar fi  tot de naturã  parentalã... Tatãl - Domnul, fiul –
omul. Mai observasem amândoi cum proorocul
foloseºte un laitmotiv pentru descrierea omului ca fiu
al lui Dumnezeu: „44,2. Aºa zice Domnul, fãcãtorul ºi
ziditorul tãu din pântecele maicii tale, ºi ocrotitorul tãu.”
Sau, la 46,3: „...pe care v-am purtat din sânul maicii
voastre, de care am avut grijã de la naºterea voastrã.”
Mama, mamã ºi Domnul – Tatã al aceluiaºi fiu nãscut
din pântecele matern ºi de care se îngrijeºte mai mult
decât un tatã omenesc.

b. Planul Domnului
În aºa-numita Apocalipsa lui Isaia,  de fapt al lui Al

Doilea Isaia, citim la capitolul  25. „Cântec de mulþumire.
1. Domnul Dumnezeul meu, pe tine te voi înãlþa, lãuda-
voi numele tãu, cã tu ai fãcut lucruri minunate...” ªi
acum  ne lovim, ca de o piatrã de potignire – cum ar
spune Isus -, de consoanele  cu fibra durã ale unui
termen foarte actual: „planurile tale de mult întocmite
sunt adevãrate ºi statornice.”  E foarte ciudat  ca un
cântec antic sã conþinã termeni tehnici ºi evaluãri ale
fiabilitãþii proceselor tehnologice !

Ce vrea sã spunã acest vers ?
Cã ceea ce a voit ºi a gândit Dumnezeu este conþinut

în  lucrãri  bine întocmite, cu obiective clare ºi distincte
ºi termene precise de realizare. Planurile acestea, aºa
cum au ajuns la noi, oamenii, prin vestirile profeþilor,
sunt adevãrate, adicã întocmai celor originale,  pe care
tu, Doamne, le-ai fãcut, ºi statornice, întrucât nu ai
renunþat niciodatã la ele.

Apoi trecem,  ca ºi cum am fi pãºit în versetul imediat
urmãtor, ºi nu sãrind  peste ºaptesprezece capitole,
la   „42,9. Cele proorocite altãdatã s-au plinit ºi altele
mai noi vi le vestesc: înainte ca sã ia fiinþã vi le dau de
ºtire.” Altfel spus:  lucrãrile planificate le-am realizat
iar altele, pe care de curând  le-am trecut prin faza de
concepþie, vor fi transferate  în noi orizonturi temporale
de proiectare ºi   de alocare a  resurselor necesare
înfãptuirii lor.  Aceeaºi idee, într-o formulã mai generalã,
aratã astfel: existenþa unui lucru sau  fenomen  este
precedatã de informaþia despre posibilitatea  de a  fi
realizat.

Se poate ca Isus sã se fi întrebat, firesc: „Cum sã
procedãm  noi, cei care luãm la cunoºtinþã de  aceste
proorociri, pentru a face voia Domnului din plan ?”

Un rãspuns ar fi cel de la 43,19: „Iatã cã eu fac un
lucru nou, el dã muguri: nu-l vedeþi voi oare ?” Adicã:
voi puteþi ajuta înfãptuirea planului lui Dumnezeu ºtiind
dinainte cum apar noile lucruri prevãzute acolo; nu dintr-
odatã, ca  zeiþa Atena din capul lui Zeus – spunem noi
-, ci, asemenea  fructelor unui pom roditor, mai întâi
apar mugurii lor,  pe care sã-i aveþi în grijã hrãnindu-i ºi
protejându-i.

Dumnezeul acesta atât de ordonat ºi transparent vine
cu noi ºi noi precizãri, din dorinþa, presupun, de a fi
înþeles cât mai bine pentru a fi urmat în cunoºtinþã de
cauzã: „46,10. De la început eu vestesc sfârºitul ºi mai
dinainte ceea ce are sã se întâmple.” Prin urmare, ºi
voi, oamenii, puteþi sã vã puneþi ordine în cursul vieþii
voastre; din partea mea, cel puþin, nu veþi avea surprize.
Fiecare  eveniment se va petrece într-un interval de
timp stabilit ºi cunoscut dinainte  odatã cu toate detaliile
privitoare la natura lui, rezultate,consecinþe. Este de
fãcut aici o micã observaþie:   afluxul  de informaþii
divine  presupune mijlocirea profetului, altfel  nu ar avea
cum sã ajungã la receptorul ºi operatorul  uman.

În aceste condiþii, concluzia nu poate fi decât una
singurã: „ªi zic: Planul meu va dãinui ºi toatã voia mea
o voi face !”  Cu alte cuvinte: planul nu va fi pãrãsit pe
parcursul derulãrii lui; odatã început, va fi dus pânã la
capãt, astfel încât tot ce am gândit ºi voit se va realiza.
Vom sublinia cã este vorba de planuri care privesc
lumea omului abia ieºit din robie !

I-a dat Domnul ºi omului un rol în împlinirea planului
sãu ?

Odatã planul stabilit, mai spune Domnul, „46,11. De
la rãsãrit chem o pasãre de pradã, dintr-un þinut depãrtat
un om care sã împlineascã planul meu.” Presupun cã
pasãrea de pradã are ca obiect aspectele de distrugere
ºi  b lestem ale planului ,  iar  omul  pe acelea
binefãcãtoare. Dumnezeu îi cheamã, deci este  vorba
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MARIUS UNTEA

PSIHOLOGIA
MARTIRAJULUI (II)
Eram la orã, la o clasã a IV-a, când am descoperit în

manualul de Istorie a românilor cã este trecut, la sfârºitul
lecþiei, la rubrica „ªtiati cã …”, istoricul martiriului Sfinþilor
Brâncoveni. Acum, ce sã vã spun, cã dupã o perioadã de
participare la slujbele bisericii din satul lui Adrii Popa,
dupa ce citeºti multe istorii ale eroilor români sau ale
altora vrednici de laurii puilor de lei, mi s-a pãrut cã prin
citirea acestei istorii am dat de ceva sacru, al cãrui loc
este în biserica strãmoºeascã, unde dascãlul Cosma
citeºte din vechile cazanii ºi pãrintele Trãistaru ne vorbeºte
cu Dumnezeu împreunã, cu ochii noºtri care-l urmãresc
asiduu la cuvântarea despre curajul mãrturisirii lui Hristos.
Peste câþiva ani ni s-a spus la Putna cã, dacã nu ar fi
fost ªtefan Vodã, muezinul ºi-ar fi fãcut giamie la noi în
oraº, ºi aºa este plin de culte…miscelanea teologica.
Numai cã cel mic la stat ºi drept la sfat nu a murit primind
moarte de martir împreunã cu fii sãi, ci a plecat la
Dumnezeu, cel descris de doamna Oltea ºi de de Sihastrul
Daniil  de moarte bunã, mãrturisind pe Hristos prin curajul
ºi devotamentul faþã de Moldova lui Dragoº Vodã. Nu-ºi
are locul în discuþie comparaþia între cei doi mari Sfinþi
Voievozi, amândoi sunt în dipticele împãrãþiei cerurilor
fãcând parte din biserica triumfãtoare.

Am adus la interfaþã un exemplu din istoria zbuciumatã
a poporului român ºi putem spune cã avem o þarã cu
multe lãcaºuri de închinare construite de aceºti doi mari
domnitori sfinþi, care au introdus în arta ºi cultura romano-
bizantinã douã stiluri: stilul ºtefanian ºi stilul brâncovenesc.
Aceste biserici au fost construite de cei doi promotori ai
culturii româneºti cu devotamentul unor fii ai þãrii, cãci
pãrinþii lor au fost români1, ei, prin contribuþia lor la
bunãstarea societãþii contemporane, devenind niºte
everghetes ai acesteia. Poporul român îºi canonizeazã
conducãtorii deoarece s-au dovedit a fi oameni ai lui
Dumnezeu.

De ce am cãutat un liant între Martiriul Sfinþilor Macabei
ºi Sfinþii Brâncoveni? Este normal sã te lupþi pentru crezul
tãu ºi mai ales când acesta este credoul, partea
matematicã din Sfânta Liturghie, moartea nu þi se mai
pare decât un extaz mistic de-al lui Adam cel dintâi, tu,
chipul lui Adam cel de pe urmã, eºti într-o declaraþie de
iubire miresei tale care este Biserica lui Hristos.

ªi macabeii au murit tot pentru Templul unde mergeau
ºi îl preamãreau pe Yehva tebaot ºi pentru a nu spurca
credinþa strãmoºeascã.

Acum, dacã ar fi sã luãm în comparaþie decizia celor
douã famili i , mai cu rezonanþã a fost aceea a
brâncovenilor, care erau reprezentanþii românilor, decât
sinceritatea mãrturisirii macabeilor, a cãror decizie nu
implicã prea mult societatea evreiascã de pe atunci, decât
cã erau conducãtorii acestora.

Ceºtia din urmã au dat dovadã de tãrie de credinþã, ºi
puterea de a marturisi cu preþul vieþii a fost venitã dintr-o
minte sãnãtoasã, care era în continuã legãturã cu
Dumnezeul cel veºnic. Având în minte profeþia lui Isaia
despre ebed-yahve din capitolul 53 ºi alte profeþii despre
patima cea de bunãvoie a celui ce este sfetnic minunat,
Dumnezeu tare stãpânitor, domn al pãcii, pãrinte al veacului
ce va sã fie, sfinþii martiri macabei au rezistat bãrbãteºte
durerii pe care, pãtimindu-o puþin, au luat cununa pe veci:
Domnul Dumnezeu vede, ºi întradevãr, El ne va alina,
aºa cum a vestit Moise în cântarea sa, în care
mãrturiseºte pe faþã, spunând: Pe robii Sãi îi va alina.

Ceea ce i-a facut pe martirii Brâncoveni ºi pe ceilalþi
martiri sã fie asemenea Sfinþilor Macabei a fost credinþa
puternicã în Înviere: Nemernicule, tu ne scoþi din aceastã
viaþã de acum, dar Regele lumii ne va ridica la învierea
vieþii de veci pe noi care murim pentru legile Sale.

Vreau sã vã spun cã traducerea Bibliei de la Bucuresti
în anul 1688 a fost providenþialã pentru familia
brâncovenilor ºi nu numai, dar pentru brâncoveni în
special, pentru ceea ce avea sã se întâmple peste 26 de
ani cu viaþa lor pãmânteascã ºi, în general, pentru poporul
român, care pânã la revoluþia lui Tudor Vladimirescu trece
printr-o perioadã de captivitate babilonicã. Grecii nu au
ajuns bine ºi, de asemenea, nici poarta otomanã a cãrui
om bolnav a fost efemer, nici satan dupã ce a fost la
Dumnezeu pentru Iov, din pricina fidelitãþii acestuia în

credinþã, nu s-a atins de sufletul omului, dar aceºtia au
fost mai ceva decât veliar, au fost la superlativ iscoditori
cu viaþa creºtinilor ºi a credincioºilor legii lui Dumnezeu.

Cu siguranþã, la curtea domneascã se studia Sfânta
Scripturã ºi limbile clasice, aºa cum vedem din Roºu ºi
Negru al lui Stendhal, aºa cã copiii de domn au avut timp
sã fie învãþaþi ce sã spunã în faþa turcului care-i cerea sã
se lepede de credinþã. Pot sã spun cã de fiecare datã
când citesc din Sfânta Scripturã pericope evanghelice la
sfinþi mucenici, având în minte tema aceasta lungã ºi
anevoioasã minþii omeneºti sã o cuprindã – psihologia
martirajului, îmi vine rãspunsul de la Dumnezeu, care ne
spune nouã cã suntem fraþi de aceeaºi suferinþã cu
mucenicii în virtutea apartenenþei la Hristos prin Sfântul
Botez – câþi în Hristos ne-am botezat, în moartea lui ne-
am botezat – Nu vã îngrijiþi ce veþi rãspunde sau ce veþi
spune, sau ce veþi grãi, cãci Duhul Sfânt vã va da vouã
chiar în clipa aceea ce sã spuneþi.

Cu îngãduinþa dumneavostrã, în partea a treia a acestei
serii de trei convorbiri vã voi împãrtãºi o scurtã
hermeneuticã la acest din urma text scripturistic: Nu vã
îngrijiþi ce veþi rãspunde sau ce veþi spune, sau ce veþi
grãi cãci Duhul Sfânt vã va da vouã chiar în clipa aceea
ce sã spuneþi.

Sfântul Atanasie cel Mare, în Viaþa Sfântului Antonie
cel Mare, spune cã din starea sufletului vine credinþa,
aºa cã în urmãtoarele pagini vã voi vorbi despre diathesis
sau starea sufletului Martirilor Brâncoveni.

Dispoziþia sufleteascã, starea sufleteascã, diatesis,
reprezintã starea, diateza sufletului, a inimii sau a spiritului.
Platon, în Republica, 489 a, spune cã se alãturã cuvântului
hexis, dar este distinct de el2. Francis Petter ne trimite,
cãutând cuvântul diatesis: dispoziþie, la hexis: stare,
caracteristicã, habitus3.

(continuare în numãrul viitor )
1 Dictionaire Greque-Francaise, BAILLY
2 Peters Francis, Termenii Filozofiei Grecesti, p. 64, 125. Aristotel

deosebeºte în suflet trei stãri: emoþiile (pathe), facultãþile (dynameis)
ºi dispoziþiile habituale (hexeis) – Etica Nicomahica 1105 b. Hexis
este definitã drept condiþia noastrã în raport cu pathe. Arête este o
hexis (idem 1106 a); numai începuturile dispoziþiei noastre habituale
se aflã sub controlul nostru voluntar (idem, 1114 b)
3 Cuvântul patrie vine de la grecescul pater = tatã, naþionalitatea

tatãlui tãu determinã patria ta,

Alexandru Macedonski
- o viaþã dominatã de

contradicþii
Temperament extrem de subiectiv, puternic ºi impulsiv,

unitar în trãsãturile sale caracteristice, dar deconcertant
în manifestãrile sale neaºteptate, ghidate de o logicã
interioarã uneori greu de sesizat, Alexandru Macedonski
oferã în opera lui cheia propriei sale personalitãþi. Prin
temperament ºi prin împrejurãrile concrete ale vieþii,
Macedonski oferã imaginea unui om - ºi mai ales ale
unui artist- torturat neîncetat de caracterul contradictoriu
al aspiraþiilor sale. Cheia înþelegerii acestor contradicþii
se aflã în însãºi copilãria ºi adolescenþa scriitorului.

Fiu al generalului Alexandru Macedonski, descendent
la rândul sãu dintr-o familie de militari venitã din sudul
Dunãrii, poate din Macedonia, poaetul se naºte la 14
martie 1854, în Bucureºti. Înrudit, prin mamã, cu unele
familii boiereºti din Oltenia, anii copilãriei sunt petrecuþi
într-un mediu lipsit de griji, la Craiova sau la moºia
pãrinteascã –Pometeºti- de care va aminti adeseori.
Moartea timpurie a tatãlui în împrejurãri suspecte (poetul
va susþine întotdeauna cã a fost otrãvit), în 1869,
înseamnã începutul unui declin al stãrii materiale a
familiei, care se reflectã indirect ºi în întreruperea
timpurie a studiilor, cauzatã ºi de repulsia poetului
(temperament nervos ºi maladiv) pentru studiul sever,
ca, de altfel, ºi pentru orice activitate organizatã. Însã o
cãlãtorie în strãinãtate, în 1870-1871, îi oferã posibilitatea
sã viziteze câteva þãri europene, deschizându-i orizonturi
noi ºi prilejuindu-i experienþe intelectuale marcante în
formarea tânãrului de 17 ani. Intrat în viaþã cu sentimentul
nedreptãþitului, fiul generalului Macedonski va pãstra
pentru totdeauna, alãturi de ambiþiile unei descendenþe
aristocratice, în bunã parte inventate, ºi dispreþul ºi ura
pentru burghezia mercantilã, hrãpãreaþã ºi lipsitã de
idealuri adevãrate. Macedonscki s-a considerat nu o datã

proletar ºi, sub raport material, a ºi fost în bunã parte,
ceea ce explicã numeroasele sale izbucniri de revoltã
antiburghezã ; viziunea sa asupra societãþii burgheze
este însã, cum e ºi lesne de înþeles, lipsitã de un
fundament filozofic propriu, coerent. Ea este tributarã
condiþiilor care l-au lipsit pe poet de atributele averii ºi
rangului pe care ºi-l dorea în societate ºi diferitelor
împrejurãri ale biografiei sale.

De foarte timpuriu, poetul se simte chemat sã îndrume
ºi sã dirijeze. Primul grup de discipoli se constituie încã
din perioada directoratului la ziarul „Oltul”, când se
grupeazã în jurul sãu o obscurã societate literarã,
suficientã totuºi pentru a-i oferi satisfacþiile unei
adevãrate magistraturi. Este primul nucleu al grupului
care îl va înconjura în permanenþã pe tânãrul maestru
dupã apariþia, în 1880, a revistei „Literatorul”. Niciodatã
însã prea numeros ºi cu mereu alþi oameni în rândurile
sale, cãci dacã Macedonski ºtia sã atragã oamenii ºi
sã-i aleagã, nu ºtia în schimb sã ºi-i pãstreze. Vocaþia
sa se manifestã ºi prin numeroase articole prin care
încearcã sã imprime o nouã direcþie l i teraturi i
contemporane, diametral opusã celei de la „Junimea”.
Fapt este cã temperamentul vulcanic, nestãpânit al
poetului, elanul ºi entuziasmul sãu caracteristic, cultura
ºi influenþa literaturii franceze se opuneau categoric
spiritului reþinut ºi critic al cenaclului condus de
Maiorescu. Curba relaþiilor dintre „Literatorul” ºi
„Convorbirile literare” cunoaºte o înrãutãþire progresivã
dupã atacul la adresa lui Eminescu ºi ostilitãþile ajung
repede la un grad avansat de intoleranþã, Macedonski
considerându-se îndreptãþit sã creadã, la un moment
dat, cã „toate injuriile ce mi s-au îndreptat nu ºi-au luat
origine decât de la Noua Direcþiune din Iaºi”. Urmeazã
o perioadã de relativã stabilitate, scurtã, în viaþa lui
Macedonski, dupã abandonarea proiectelor sale politice,
stabilitate consolidatã de câteva succese ale creaþiilor
sale literare. Însã epigrama la adresa lui Eminescu,
din 1883, chiar în momentul alienãrii sale, declanºeazã
o serie întreagã de atacuri ºi animozitãþi, cele mai multe
preexistente, care aºteptau doar prilejul sã se
manifeste. Fapt este cã Macedonski, prin atacurile
repetate, printre care cele scrise la adresa lui
Alecsandri ºi prin intoleranþa sa cunoscutã, îºi fãcuse
inamici în cele mai multe cercuri, inclusiv în cercul
„Contemporanului”, cu care a ºi polemizat. Valul general
de ostilitate îl determinã sã plece la Paris, unde
cunoaºte o serie de scriitori ºi, ca o revanºã împotriva
detractorilor din þarã, începe sã scrie în francezã, cu
nãzuinþa secretã de a cuceri o glorie europeanã. O serie
de eºecuri literare repetate îl determinã sã revinã în
þarã, cãtre sfârºitul anului 1913, dezgustat de Franþa
burghezã, pe care o considera intratã într-o fazã de
decadenþã. Era începutul orientãrii sale galofobe,
manifestatã ºi pe plan literar, iar pe plan politic îºi
îndreaptã simpatiile cãtre Germania nazistã, sfidând
curentul general de opinie. Macedonski, sub o înfãþiºare
urbanã ºi cu delicateþea omului binecrescut, pãstra
toatã intransigenþa ºi subiectivitatea artistului, iar
vremurile ºi adversitãþile au sporit irascibilitatea
poetului, fire vindicativã ºi nestãpânitã. Aºa se poate
explica de ce, ca o urmare a numeroaselor ironii cu
care l-a înþepat Caragiale, el a acordat sprijit lui Caion
(C. A. Ionescu) în acuzaþia de plagiat adusã marelui
nostru dramaturg ºi se înscrie chiar ca apãrãtor al
calomniatorului, în procesul care avea sã prilejuiascã
celebra pledoarie a lui Delavrancea.

Aceastã scur tã trecere în revistã a vieþ i i  lui
Macedonski este în mãsurã sã dea doar câteva puncte
de reper; în fapt, viaþa ºi avatarurile activitãþii sale nu
se pot urmãri decât printr-o raportare permanentã la
operã.

Bibliotecar,
Fãºie Mariana

Biblioteca Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa
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Titi Damian

PEDEAPSA...
(urmare din pag.5)
- Dar cu ... poliþistul, ce s-a întâmplat? M-ai fãcut

curioasã, insistã Ancuþa.
- Cum sã se întâmple? Un elev din clasa mea,

Cãlin Georgescu, cred cã aºa îl chema, vine la
mine cam tremurând, cu un aer spãºit, misterios:
„Domn’diriginte, ce mã fac? Nota mea din catalog
la teza de matematicã este modificatã. Nu ºtiu cine
a fãcut-o. Credeþi-mã pe cuvânt cã eu nu sunt
vinovat.” Îmi cerea ajutorul cu niºte ochi înlãcrimaþi
ºi-ºi frângea mâinile. „Nu se preface”, mi-am zis.
Era clar, un caz de eliminare, poate chiar de
exmatriculare, mai ales dacã ajungea în Consiliul
profesoral, unde câþiva colegi erau intransigenþi
cu astfel de cazuri, puteau influenþa ºi pe ceilalþi,
apoi, regulamentul era regulament... „Dacã n-ai
fãcut-o tu, atunci cine? Ori vreun profesor, ceea
ce-i exclus, poate din greºealã, ori vreun coleg
care vrea sã-þi facã rãu, ori vreun prieten fãrã minte
care chiar a vrut sã-þi facã un bine. Pe urmã, în ce
împrejurare? Doar la ora de sport mai lasã proful
catalogul în cancelarie, în rest...”

- Interesant, aºa ceva numai un poliþist, findcã
tot am fost noi în ghearele lui, mai putea rezolva
enigma, se arãtã din ce în ce mai interesatã
Ancuþa.

- Cazul s-a rezolvat mult  mai uºor decât
crezusem. Ideea cu prietenul care a vrut sã-i facã
un bine, l-a dus pe o pistã bunã. „A observat
profesorul de matematicã?” „Nu cred.” Dintr-o datã
privirea i se înseninã: „Mi-aþi dat o idee bunã! Cred
cã pânã mâine aflu cu siguranþã.” A doua zi, viitorul
nostru poliþist, atunci într-a zecea, aºtepta spãºit
în uºa cancelariei: „Eu am fãcut-o, am vrut sã-i
mãresc nota prietenului meu de pe scara blocului.
Eram de serviciu pe ºcoalã, mã cam plictisisem,
toþi profesorii intraserã la clase, rãmãsese în
cancelarie doar catalogul cu pricina, cum aveam
la îndemânã un pix cu roºu... ªi sã mã credeþi, el
chiar nu avea habar... Am vrut doar sã-i fac o
surprizã, pur ºi simplu, m-am jucat...”  Mã uitam la
el: un bãiat nãltuþ, finuþ, roºu la faþã, îi dãduserã
tuleile mustãcioarei care se miºcau odatã cu
buzele tremurânde, aºteptând verdictul. „Dacã am
greºit, pedepsiþi-mã, scãdeþi-mi nota la purtare,
dar vã rog frumos, nu mã spuneþi acasã, iau
bãtaie...” În ziua urmãtoare, îmi deschide întrebãtor
proful de matematicã catalogul apãsând cu degetul
mare pe nota cu pricina. „Iartã-mã, eu am fãcut o
greºealã, în loc sã trec nota în rubrica mea, am
pus-o la tine, la mate, chiar acum o anulez!”

„Da, dar ar f i  trebuit sã aparã ºi la rubrica
obiectului tãu. ªi-apoi ai cãlãrit-o peste nota mea.
Dar dacã tu spui asta... eºti doar dirigintele...”, îmi
replicã el cam sceptic...

Costel Bunoaica

Captiv în minciunã
Ultima datã când tata s-a bucurat a fost înaintea morþii lui.
Pânã sã mã întorc,
umblasem, cum se spune, prin viaþã haihui, ca un porc, lipsit
de griji ºi fãrã un cãpãtâi pe care sã îmi aºez neodihna ºi rostul.
Nepãsarea împãrãþea ºi drumul ºi podul. ªi capul meu. Prostul!
Uitasem de buna mea mamã, de bolnavul meu tatã,
chiar ºi prostiei nu-i mai cunoºteam costul. Nu-mi trebuiau
împliniri sã simt fericirea cum umblã prin oase. Ea plutea
în duhori, în femeile iubite, în priviri duºmãnoase.
Mã hrãneam cu iluzii. Dormeam prin ogrinji.
Existenþa mustea în confuzii.
Când îmi aminteam de propria-mi casã, indolenþa mã dojenea
furioasã. Umbra tatãlui mi se închidea ca un nor peste faþã.
Ofensat,
revenisem din pribegie,
fiindcã primisem solie cã timpul lui pe pãmânt stã agãþat
într-o palã de vânt.
Îi adusesem, ca nãrodul care sunt,
bomboane umplute cu esenþa din cuvânt ºi un pumn
de tablete din ciocolatã pentru vremurile care nu se mai poartã.
I-am zis, fâstâcit:
’’Uite, tatã, dulciurile astea poleite cu viaþa ta,
ia ºi topeºte-le în gurã. Aºeazã-þi pe genunchi un colþ rupt
dintr-o stea ºi las-o naibii de boalã,
cã ea nu are mãsurã.
Am vorbit cu Dumnezeu sã-þi împrumute alt timp ºi,
dacã mai vrei, poate mã înveþi sã cosesc iarba asta vânjoasã,
care strigã prin ogradã cã abia mai poate duce în frunze
dorul de coasã.’’
A zâmbit mulþumit.
O, când zâmbea era sãrbãtoare! Pânã ºi vãzduhul
îºi trimitea interpreþi sã desluºeascã defectul din miºcãri
siderale.
Niciodatã nu i-am citit bucuria pe faþã.
Înlãuntrul lui se dãdea o luptã înverºunatã între acceptare
ºi refuz. Un fel de noapte înspre dimineaþã. Un fel de beznã
cãlãuzitoare spre moarte.
Rezemat de propria-i obosealã, s-a ridicat, dârz, într-o rânã
ºi cu propria mânã a alungat oºtirea de sfialã, ce mã þintuise
captiv în minciunã.
M-a îmbrãþiºat, lãcrimând.
Din copilãrie nu-i mai vãzusem chipul înseninat de ceva.
Atunci am simþit anii alergând înapoi. ªi viaþa-mi scãldatã
agresiv în noroi.
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