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Costel Bunoaica

Patimi. Împãrãþie de lacrimi
Nu mã revoltã, nici mã înspaimã ce este vechi ºi demodat,
ci, de o vreme, mi-e ruºine cã nu am mai trecut prin sat!
Nãzuiam sã mã-mbejenii, îmi doream asta nespus!
Dar o patã de-întuneric mi-a lãsat pe creier scris:
cum sã pot eu - renegatul,
un intrus,
ºi un pervers sã îi dau pornirii ghes? Lumea ar vorbi aiurea, foarte mulþi
m-ar duºmãni, c-am venit sã vând ograda, ce-n sudoare
ºi-n primejdii
au zidit-o mama, tata…
Sigur, spun un adevãr: este trist sã trãdezi viaþa
celor care
nici prin moarte nu mai mor!
De-atâta dor ºi netrimise veºti, se-aprind a purpuriu
scaieþii în curtea casei pãrinteºti. Cã-i singurã ºi pãrãsitã.
ªi tata e plecat demult
sã-mpãrãþeascã în abis nepovestite mori de vânt.
Nici mama nu mai e pe-aici. S-a dus în vizitã la el,
sã-i coasã boala pe la margini, sã mai tãineascã puþintel.
De-aceea,
azi, cu inima cât bobul crud de grâu
ºi ca un biet nenorocit sãrman, m-am furiºat sfios
în satul meu natal. Sã îi sãrut pe umbre,
sã-mbrãþiºez himere – c-am înþeles, când nu mai sunt,
cã viaþa lor a fost nepreþuita mea avere.
ªi am bãtut din poartã-n poartã cu suflet trist,
cu neîmplinitã soartã. Primeam ocara câinilor printre uluci
ºi, vinovat, scrâºneam din dinþi cã n-am ºtiut,
cât au trãit, sã-i bucur ºi sã-i mângâi pe pãrinþi.
Sãtenii mã priveau ca pe-un netot oprit la margine de pod,
rãtãcitor prin buruieni… Eram strãinul lor. Eram stingher!
Când mã vedeau,
ferestrele se-ntunecau, cãrãrile se-ncolãceau pe vânt, ºi,
de ruºine, cerul se prãvãlea-n pãmânt.
Preabunã mamã, bunule meu tatã iertaþi-mã încã o datã ! -, eu, vânãtorul de iluzii ºi plãceri,
nu v-am gãsit pe nicãieri! Dar nu renunþ. Investighez
ºi cer, ºi ape, ºi pãduri. Mã jur: vã caut pânã obosesc!
Iar dacã n-am sã vã-întâlnesc nici prin viscolul de vise,
am sã las mai larg deschise porþile de la ninsori,
ca, din ’Naltul nesupus, sã-i daþi binecuvântare
vieþii cât mai am de dus.

Marian ªTEFAN

Acuarele
Aceeaºi pãdure, aceeaºi cãrare,
Umbra mea – o întâmplare;
În stropul ei de rãcoare
Te legãnai ca o iolã în larguri de mare.
*
Cãlcai nepãsãtoare iarba moale
ªi pãpãdii fragile se lepãdau de puf.
Sub abajurul cerului imens,
Cãlãtoreai prin verdele intens
Precum Iisus Hristos cãlãtorea pe mare,
Lãsând în urmã liniºti siderale.
*
Uneori trãiesc întâmplãri imaginare.
Ancorasem în golful secret
Al dorinþelor tale...
Tocmai ieºiseºi goalã din mare.
Trupul tãu, mirosind a mosc ºi portocale,
Se prãbuºise inert
Peste nisipul fierbinte ºi moale...
Apoi, atâta mai ºtiu:
În vechiul iatac se fãcuse târziu ˆi rãcoare;
Egal în tic-tac,
Ceasornicul mãcina clipe mãrunte
Peste iubirile noastre cãrunte...

La mulþi ani!

Sãrbãtori fericite!
Dan Elias

Pentru cine bat clopoþeii, Miticã?
Noul preºedinte, nou din toate punctele
de vedere, îºi va lua postul în primire în
acele zile când în Laponia („Mult îndãrãtnic
menestrel/ Un cântec larg tot mai
încearcã,/ Zi-mi de lapona Enigel/ ªi
Crypto, regele-ciupearcã!” – dar asta-i din
alt film…) Moº Crãciun cel veºnic vesel ºi
ferice („moºule”, ce tânãr eºti!) pune în
saci, în cutii de car ton sau direct în
buzunarele largi ale pantalonilor daruri
pentru copii, neveste ºi amante, cãci el,
credul din fire, nu prea face deosebire.
Grea sarcinã pentru un preºedinte viu sã
concureze cu un personaj de reclamã
comercialã, ºi mor t pe deasupra, adicã
desenat de mult ºi „bine”! (Ca sã vedeþi cum
acest adverb la bazã, ce se poate
transforma ºi în adjectiv sau interjecþie, a
fãcut istorie! Din faimosul îndemn ironicobãºcãlios „sã trãiþi bine”, el s-a transformat
în biblicul „bine fãcut” .. ºi legat cu sârmã; aº
adãuga eu, pesimist din fire, dar un pesimist
în sens absolut þuþealian!)
Este foarte posibil ca aceastã coincidenþã
sã nu fie ceea ce îi spune numele de fatã (o
coincidenþã; douã coincidenþe!), ci mult mai
mult. Se prea poate ca metafizica naþiei sã fi
reuºit dupã lupte de mii de ani (ce au durat
.. o sutã ºi un pic!), sã aducã pe scaunul
voievodal primul preºedinte modificat
genetic, în sensul binecunoscutului personaj
de desene animate amintit mai sus. Ar fi,
dupã ºtiinþa mea, primul caz din istoria
modernã în care un „prezidente” (mã rog,
sau rege!) vine, face cadouri ºi pleacã cu
buzunarele goale. Vi-l imaginaþi pe Moº
Crãciun intrând pe horn sau prin centrala
termicã, lãsând lângã brad bomboane,
maºinuþe ºi pãpuºi, ºi plecând cu mobila,
televizorul sau laptopul? Acum, ºi dacã ar
vrea sã pãstreze tradiþia, cred cã ºtie deja ºi
el cã pãdurile s-au dus, castelele s-au dat,

tablouri ºi tãbliþe nu mai sunt, cãci nu mai
picteazã nimeni, iar feudele le-au luat boierii
înapoi. Veþi spune cã „înapoi” nici nu mai erau
boieri, dar trebuie sã vã contrazic; boierii se
fac („se face” era corect gramatical în acest
mileniu trei) peste noapte!
Nu am scris niciodatã nici o scrisoare lui
Moº Crãciun! În primul rând eram conºtient
de faptul cã nu putea fi poliglot în sens
absolut! În al doilea rând, mi s-a pãrut mereu
ca fiind impudic sã-þi laºi dorinþele ºi
speranþele pe mâna necunoscuþilor; iar în al
treilea rând, dar nu cel de pe urmã, am fost
mereu îngrijorat de soar ta renilor de la
trãsurã! Cine îi hrãneºte, cine îi adapã ºi unde
se adãpostesc atunci când viforul devine
stãpânul cerului ºi al pãmântului!?
Nici de aceastã datã nu voi face o excepþie.
Dacã ar fi dupã cât de cuminþi am fost, ar
trebui sã ne aducã doar nuieluºe ºi coji de
nucã. Nici mãcar bomboane, praline sau
acadele nu mai meritã sã ne punã în jurul
bradului. Nu numai cã ne stricã dinþii, dar
bãnuiesc cã ºtie ºi el cã nici cu „zãhãrelul”
nu mai merge cum mergea!
La fel de bine se prea poate ca tot acest
scenariu sã fie dat peste cap de realitatea
crudã (poate chiar bronzatã) a unui „moº
crãciun” în slip ºi cu ochelari de soare, abia
picat din Florida, cântând sileziana „o tanen
bau, o tanen bau!” la douã paie ºi-o umbreluþã.
Nu cã va termina cântecul undeva în mijlocul
verii mã tem eu, ci de orchestra reunitã a
suflãtorilor, scripcarilor ºi þambalagiilor, care
îi stã în spate ºi trage clopotele.
Dupã ce Tãriceanu se va întoarce din
Ibitza, unde bãnuiesc cã va merge sã se ..
refacã ºi el, conform unei deducþii logice
pe filiera Dubai-Florida, abia atunci ne
putem întreba de ce nu þine Crãciunul
mãcar vreo doi-trei ani, ºi; pentru cine bat
clopoþeii, Miticã!?
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Gheorghe Dobre, p. 1 – În literatura oralã a lumii sunt
multe poveºti care au personalizat noaptea; a fost furatã,
claustratã, mãritatã, dar nu ucisã... Modul dumneavoastrã
de a trata subiectul este foarte original ºi ... filozofic.
Mulþumesc pentru carte. Sunt convins cã de acum încolo
veþi face spectacol în literatura românã, dar nu aºa de
repede. Scriitorii nu sunt artiºti de cinema, opera lor se
consolideazã în liniºte, se asimileazã, iar consacrarea
vine cât mai firesc posibil. Negrul mat al coperþii impune
prestanþã iar în bibliotecã se observã foarte uºor. Felicitãri!
Oana Dumitrescu, p. 2 –Dacã, elevã fiind, a reuºit sã
publice un volum de versuri este o mare realizare
personalã. Poeziile sunt bune, dar în continuare va trebui
sã-ºi menþinã spontaneitatea ºi candoarea ºi mai ales sã
nu se grãbeascã.
Georgian Ghiþã, p. 2 – Frumoase versuri !
N. Teoharie, p. 3 – CARTEA SECRETELOR de-abia
mi-a parvenit ºi nu am apucat s-o citesc, dar cred cã
aprecierile dumneavoastrã sunt obiective.
Daniel Sãuca, p. 3 - Ce carte frumoasã ar ieºi cu astfel
de mini-stampe!
Dan Elias, p. 4 – Nu cunosc autorul. Dacã un scriitor de
talia dumneavoastrã vorbeºte aºa entuziast despre alt
scriitor, o face fiindcã acel scriitor este într-adevãr bun.
Titi Damian, p. 5 - Cunosc poezia Florinei Isache. Aveþi
dreptate.
ªerban Codrin, p. 6-7 - Faptul cã ÞIGANIADA a intrat
în circuitul editorial foarte târziu a pierdut în primul rând
percepþia imediatã la cititor. Dintr-un motiv simplu: evoluþia
limbii române. Lectura este greoaie, trebuie sã
recunoaºtem, iar cel care parcurg textul mai cã are nevoie
de un dicþionar de arhaisme. Nu cunosc varianta
dumneavoastrã în prozã, dar repovestirea sigur este
altceva, este mai mult ªerban Codrin ºi mai puþin Ion
Budai-Deleanu, din motive tehnice în primul rând. Dacã
privim din perspectiva istoriei literare, valoarea
ÞIGANIADEI este evidentã, incontestabilã. Insistenþa
dumneavoastrã asupra subiectului este lãudabilã. Dacã
îmi permiteþi o glumã, aþi putea fi reîncarnarea lui BudaiDeleanu, care-ºi desãvârºeºte prin dumneavoastrã setea
imensã de poezie.
C. T. Ciubotaru, p. 7 – MANUAL
DE
FENOMENOLOGIE este o carte mare, am vorbit despre
ea. Faptul cã v-aþi bucurat de atmosfera acelei stâni mitice,
pe care prietenii mei parizieni o cred neverosimilã,
înseamnã cã veþi reveni ºi altã datã. Helisiºtii au nevoie
de prieteni, cum probabil aveþi nevoie ºi dumneavoastrã.
Sã vedeþi când o sã-i cunoaºteþi pe toþi!
Lili Balcan, p. 8 - Continuaþi.
Grigore Spermezan, p. 8-9 – Unirea pânã acum a fost
imposibilã din douã motive: 1. Armata 14 ºi 2. Faptul cã
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Dan Elias

ANOTIMPURILE
Toamnã
Chiar nu þi-e toamnã când te-ating?
Cu umbra mea copacii-i sting
De verdele prea orbitor
Din geamul tãu; sã-adormi uºor.
Poate-i aprind când te-oi trezi,
Cazãrmi pe front de ciocârlii
Cu mine-n frunte; mii de oºti
Strigându-þi sã mã recunoºti!

Iarnã
Aproape nor, cu coatele mã-mpinge
Un altul în apus; ºi eu aº ninge
În pãrul tãu dat peste tâmple!
Mã rog de-un viscol sã mã-ntâmple
Deasupra ta, cât nu mai muºcã gerul,
Sã-mi tremuraþi în braþe, tu ºi cerul,
Cuprins ºi necuprins, zbor ºi risipã,
Atât cât sã v-atingeþi pentru-o clipã.

Primãvarã
Tu crezi cã Dumnezeu cel fãrã de dorinþe
A pus cândva din buzunar seminþe
De ierburile moi ºi-atât de calde
Cu viaþa lor ºi gleznele sã-þi scalde?
Nici vorbã! De sub tine, din trecut,
Doar eu arunc cu verde prin rãnile din lut,
De se întoarce câmpul sã ºtie el, cuminte,
În miile de fire ce paºi sã þinã minte.

Varã
Torn umbrele-n lingouri ºi vorbele-n tãceri
Când arºiþa se-nfruptã cu suflete de meri,
Topindu-le foºnitul ºi corbii-n creuzete,
Sã mã-amãgesc o vreme cu-o prefãcutã sete.
Tu nu mai ieºi din casã, eu bântui prin pustiu,
Scrisori cu ploi de varã de peste tot sã-þi scriu
Rãcoarea sã te scalde, în claruri sã te-afunzi
ªi dacã totu-i bine, nu-i musai sã-mi rãspunzi.

Desene de Iulian Lalu - Laly

HELIS – Octombrienoiembrie 2014

majoritatea liderilor basarabeni erau pe statul de plãþi al
K. G . B.- ului. Pe ai noºtri îi cunoaºtem. În viitor, unirea
se va face de facto în cadrul UE, fãrã graniþe, cu legislaþie
unificatã, etc.
Ion Roºioru, p.9 – Asemãnarea cu elidele lui Dan Elias
este doar în formã. În fond, sunteþi total diferit, unic,
extravagant, strãlucitor.
Viorel Mureºan, Marcel Lucaciu, Viorel Tãutan, Ion
Piþoiu-Dragomir, Alice Valeria Micu, p. 14 - Foarte
reuºitã selecþia. Aºtept texte la fel de bune în continuare.
Marian ªtefan, p. 16-17 – Unii activiºti comuniºti chiar
credeau în misiunea lor marxistã, alþii, marea majoritate,
erau oportuniºti. În anii 90 am fost deseori în Basarabia
ºi sunt convins cã populaþia ar fi impus unirea dacã
economia româneascã trepida la nivelul Germaniei.
Augustin Mocanu, p. 20 – Mulþumesc pentru
cãrþi.Vorbind despre jurnalul lui I. Datcu, realizaþi cel mai
bine valoarea consemnãrii evenimentelor cotidiene. Un
scriitor simte altfel realitatea. AMALGAM ÎN PRAG DE
SEARÃ creioneazã pe viu portretul omului Augustin
Mocanu, al scriitorului Augustin Mocanu în aceastã
perioadã incomodã a vieþii, relaþia sa cu societatea în
secolul nebun pe care îl trãim. NEGRU ALB NEGRU este
opera unui scriitor marcant, care lucreazã fãrã efort în
registre diferite. Înseamnã cã Bãrãganul este benefic
pentru vitalitatea dumneavoastrã creativã ºi sper cã ne
veþi face surprize plãcute chiar ºi la o sutã de ani. Succes!
Ionel Cristian Tãtaru, p. 12 - Cum am mai spus, un
material interesant ºi instructiv.
P. I. Creþu, p. 12 – Un poet care consolideazã fãrã drept
de apel statutul valoric al helisiºtilor.
G. Apostoiu, p. 13 - Indiferent de animozitãþi, fãrã UE
nimeni nu poate rezista singur în actualul context social
– economic mondial. În cel mult treizeci de ani chiar ºi
Rusia va deveni membrã, forþatã în primul rând de
renunþarea semnificativã a omenirii la energia pe bazã de
hidrocarburi ºi presiunea economicã a Asiei.
F . M. Ciocea, Adrian Bucurescu, p. 15 - O joacã
inteligentã ºi profesionistã pe care cei doi o pot comite oricând.
Alexandru Bulandra, p. 18 – Mulþumesc pentru carte.
O sã vã odihniþi scriind ceva de altã facturã?
Dorina ªiºu, p. 20 – Câteodatã lucrurile forþate ies bine.
Continuaþi în acelaºi ritm.
Titi Damian, p. 21 – Uneori am impresia cã scriitorii
din þarã se distreazã cam des, sau transformã
oportunitãþile într-o distracþie elevatã. Meritã.
I. Neºu, p. 22 – Vã admir. Este o artã sã pui în discuþie
atâtea opinii ºi sã nu se repete.
Marin Ifrim, p. 22 - Domnul Roºioru poate fi oricând
surprinzãtor, ca toþi scriitorii veritabili.
Diana Buzescu, p. 22 – Nu cunosc cãrþile domnului
Viºoiu, dar faptul cã vã opriþi asupra uneia, cã încercaþi o
evaluare criticã, dovedeºte cã citiþi ºi vã selectaþi cu
atenþie lecturile.
g.alex, p. 23 – Acelaºi lucru se întâmplã în majoritatea
þãrilor din est.
Margareta, p. 23 – Aveþi talent. Redacþia Helis vã
aºteaptã cu vinul la sediu.
C. Bunoaica, p. 24 – Felicitãri pentru premiu.
22.11.2014
Vatican
Dan Simionescu

TITANIC VALS

TOAMNA BOBOCILOR
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Nicolae TEOHARIE

mâna metafizicã

de vreo treizeci de ani te cordeºti simultan în lumea
asta vie
ºi ºi în lumea ce este sã fie, ca ºi cum ai întemeia un regat
al iepurilor, adicã dacã te f..i în august pe o stivã de lemne
sigur te mai f..i o datã pe o stivã de lemne ºi în augustul
celeilalte lumi. ºi asta e bine, e bine de tot cu teoria.
dar în aceeaºi zi omul a dat chix cu fabrica de postav ºi fix
în ziua a douãzeci ºi doua era bolnav ºi, în aceeaºi zi,
dupã mai multe trãdãri, curiozitãþi ºi drame, omul se trezi
cu douã mame ºi deveni salariat la stat. de aceea s-a
aflat o zi,
douã, încruntat ºi în trezire. nu pricepu nimic din devenire
ºi cu amar în a douãzeci ºi cincea zi omul bugetar hotãrî
cã pentru un pumn de þechini femeia de lângã el,
cu ochii cãprui ca frunza-n rugini va pune nume,
îºi va face cãutare în om ºi în general se va ocupa
de excursii prin lume ºi prin atom.

mã duc eu la cafenea, într-o nepãsare de toamnã ºi tot
vorbind noi despre poezie, odatã aflãm cã lumea nu mai e.
stau la fereastrã, cu bãrbia sprijinitã în braþul drept.
o vreme mã îndeletnicesc cu singurãtatea. când mã deºtept
unii se ºi realizaserã, unii susþineau chiar cã peste puþin
timp vom primi whisky cu gheaþã. ºi, deodatã, privind
în gol toatã tevatura, veni un grãmãtic sã îmi noteze gura.
eu stau doar în imagine, iar nu în îngânare ºi nici în fire,
mâna îmi crescuse fãrã oprire, trecuse prin bãrbie ºi ieºise
pe dedesubt, tremurãtoare, oprindu-se-n lumea
urmãtoare,
pe o foaie albã de hârtie, ºi scrie ce va sã fie, carne
ºi sânge
în faþa mea stã grigore ºi lângã el se frânge isadora. nu
se ºtie
cam cât sã fi fost ora, dar afarã soarele cãdea ca un cocor
rãpus. isadora avea pe ea carnea aceea grea,
amãnunþitã de zei,
ºi mai sus de nãsuc doi ochiºori din lemn de nuc ºi,
cu mâna
lui grigore între picioarele ei, cu necesitate
adevãrul se educã pe un singur sens de viaþã.
privind pe fereastrã l-am vãzut pe tata cu un sac în spate,
în dreptul soarelui în declin, alãturi de un strãin. mergeau
la vale. cârciuma le venea cam pânã la ºale, dar îmi întorc
repede privirile în salã, aºa cã uite-o ºi pe isadora goalã,
cum se suie pe masã in nomine domini ºi
binecuvânteazã casa lui abraham grigore cu un dans
oriental. estimp tremurãtoare ºi vie
mâna scrie, scrie în lumea ce este sã fie:
„la început a fost omul. ºi omul era netocmit ºi gol. în prima
zi omul a fãcut apele ºi uscatul ºi-o vie. ºi în om s-au fost
searã ºi dimineaþã. prima beþie. a doua zi omul
s-a sculat mahmur ºi a fãcut pomii, varza muratã, pãsãrile
cãlãtoare ºi strãzile. din a treia beþie omul s-a trezit
ºi mai greu. iatã ce scrie mâna: ºi atunci omul a fãcut
caii, whisky cu gheaþã ºi femeile. ºi a privit omul toate câte
le-a fãcut, ºi iatã cã bune erau foarte. ºi a fost
douãsprezece
din noapte când omul s-a trezit în mijlocul anxietãþii”.
nu mai recunoºtea nicio încãpere a inimii ºi-i era ruºine
sã cearã un sfat. influenþa frigului asupra copilãriei lui încete
este un subiect inflamabil pentru iubitorii de comete ºi, dupã
un chil de þuicã, cu sângele dezacordat de-o pãsãruicã,
am trecut
cu toþii la catolicism. ºi în a cincea zi când sã intrãm
în bisericã
omul uitase cheia în viaþa unui neamþ. s-a zis atunci
cã asta e paranoia, dar când s-a aflat cã neamþului îi luase
viaþa un lunetist sovietic, noi ca niºte trestii fumegânde
în jurul altui chil de þuicã, ’tiind cã vorba devine adevãr
când se pierde în folosul celui ce o scrie am ademenit
depãrtarea sã punem de un alt real. ºi isadora a frecat
bucata aia de orizont atât de senzual,
încât omul a zis: sã facem lumea cealaltã. ºi în ziua
a nouãsprezecea a fãcut omul seringa ºi drogurile ºi
alte femei
ºi teoria corzilor. ºi asta e bine. cã dacã dai de o coardã

femeia a întrebat colegii de birou: unde sunt elfii? oamenii
de pe stradã i-a întrebat despre inorogi ºi centauri. colegii
au zâmbit stânjeniþi, oamenii au dat din umeri. a intrat
ºi în cafenea ºi dacã ai trece pe-acolo ai pricepe din semne
cã mulþi dintre noi nu ºtiau ce este aceea o stivã de lemne.

Mãrturisire
Într-o zi, când vom fi sãtui
De umbrele noastre lumeºti,
Am sã te fur ºi am sã te duc undeva,
Pe un munte,
Unde o sã þi se parã pustiu de atâta
Frumuseþe.
Singuri într-o cabanã,
Mângâiaþi de cãldura focului
Arzând visele cine ºtie cãrui copac,
O sã-mi trec mâinile peste trupul tãu
Ca peste niºte clape tremurãtoare.
Privirea ta fi-va cea mai frumoasã melodie.

Viorica Gheorghe

Pe tâmpla neliniºtii
Tu poþi sã-mi dai timpul vindecãtor de înstrãinare.
Înþelepciunea uitãrii,
spuneai,
e mai puternicã decât trãdarea.
Priveºte!
La rãsãritul lunii,
pe tâmpla neliniºtii,
mirarea umbrelor scuturã clipele incendiate
în þipãtul pietrelor false.
Cu înfrângerile fãcute ghem,
timpul coboarã vâsla unor noi înþelesuri
chiar ºi în frunze.

De vorbã cu tine
Peste singurãtatea mea vine singurãtatea lunii.
Fãrã tine nu sunt nimic, nu am nimic,
doar iluzia cã te pot cuprinde în gândurile încercãnate,
când ochii topesc întunericul ºi nervii trãdaþi de furtunã.
Nu mã cunosc, nu mã ºtiu îndeajuns.
Tremurând în insula privirii tale, sufletul refuzã
metamorfoza.
Poate sunt mai puþin decât un atom,
poate sunt o moleculã bizarã sau mai mult decât o larvã.
Un vultur.
Peste singurãtatea mea vine singurãtatea luminii.
Clipele sunt mai lungi decât îndoiala cã n-am sã te gãsesc.
Cu un strop de nebunie plec sã te caut…

Chiar de nu va ninge,
Noi ne vom scutura de pe inimi
Zãpada adunatã de atâtea anotimpuri
Peste frigul copacilor goi.
Iar de vei fi aþipit – nici un pãcat –
Am sã te învelesc puþin cu dragostea mea.
Eu o sã aºtept venirea zorilor pentru a le spune
Sã pãºeascã uºor,
Fiindcã iubirea încã doarme.

Cãutare
Pentru cã m-am nãscut cãutând,
Am cãutat peºteri în palmele acestor munþi
ªi am dat peste sufletul tãu.
Strigându-te, ecourile glasului
S-au îmbrãþiºat cu întunericul,
Dispãrând printre florile de piatrã.
Am cãutat marmura înviatã de mâinile
Unui artist nebun
ªi am dat peste stâncile nepãsãrii.
Am vrut sã le mângâi ºi mi-am julit mâinile,
Ca un copil împiedicat în zbor.
Au curs câteva picãturi de sânge,
M-am oblojit cu o bucatã de cer
Furatã din rochia lunii.
Rãnile mi-au trecut, dar semnele au rãmas.
ªi au rãmas ºi macii rãsãriþi din seminþele
Amurgului picurat în banalul meu sânge.
Acum, nu mai caut nimic!
Dacã vrea cineva sã mã gãseascã,
Sunt peste tot, oricând,
Mai puþin iarna, când din obsedante motive,
Plec sã caut infinitul.
Mara Dumitru
Clasa a VIII-a D
ªcoala Gimnazialã Sf.Andrei Slobozia
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Din Fondul documentar al Bibliotecii
Municipale „Constantin Þoiu”
Fondul Constantin Þoiu

Jurnal intim (VIII)

(continuare din numãrul trecut)

Un om care este confuz în general când vorbeºte, –
mult - dar care când e rãu, devine deodatã clar ºi concis
(Nicorovici). (Vasile Nicorovici, poet, prozator, 1924-1992
– n.n. A.B.)

*

*

Dupã ce cã muncesc atâta, sã mai fac ºi gimnasticã ?!...

*

Agronomul: tip cristic, benign, aduce bine tuturor, el
fiind un om fãrã cusur. Cei benigni îºi risipesc binefãcãtor
energia ºi vitalitatea lor fizicã ºi intelectualã asupra
semenilor (Vezi Cristian Popiºteanu). (Cristian Popiºteanu,
1932-1999, istoric, diplomat, publicist, preºedinte fondator
al Fundaþiei Culturale Magazin istoric - n.n. A.B.)

*
*

Urãºti totdeauna ceea ce seamãnã sau este identic cu
tine ºi iubeºti contrariul, ceea ce nu-þi seamãnã ºi te
atrage, deci, ºi nu vei fi niciodatã – asta explicã deajuns
pasiunile mari fãcute din acest ºir al contrariilor.

*

Tinerii iubesc moartea, bãtrânii nu. Ei o iubesc, fiindcã
ea este contrariul lor; bãtrânii o urãsc, fiindcã încep sã
semene, sã se identifice cu Moartea.

*

Sunt un fricos - de-aia nici nu urãsc.

*

Un om, indiferent de gradul sãu de dezvoltare, face nu
mai mult, ci infinit mai mult decât o instituþie, ºi chiar
decât un stat, - cel puþin în principiu...

*

- Dom’le (Licã Balcan, medicul psihiatru) dacã þi se
iveºte ocazia, poþi sã þi-o iei ºi la l... important e sã
depãºeºti punctul mort.

*

Primarul frumos, tânãr, pilit ºi lãudãros din Miloºeºti,
care a fãcut ªtefan Gheorghiu, academia, ºi care
regizeazã pentru televizie munca „de spectacol” a femeilor
în lan de floarea soarelui. Le bãgãm în lan, le filmãm aºa...
face cu mâinile ca un operator T.V.

*

Sunt douã specii umane. Asta a început sã devinã vizibil
de pe acum...

*

oct. 1976
Fascinaþia produsã de evenimentele din China (încã feudalã)
asupra Europei individualiste, sceptice ºi democratice. Europa
fascinatã de succesiunea Mao Tze Dun, Feudalitatea. Plãcerea
oricui când descoperã jocul feudal din oameni ºi din relaþiile...
Fascinaþia pe care o simt oamenii din þãrile democrate în faþa
relaþiilor feudale... Feudalitatea – senior-vasal, profund ancoratã în
noi. Europa îºi redescoperã gustul ei vechi pentru feudalitate –
pompa vieþii feudale – care acum i-a devenit imposibilã. Nostalgia
regimului feudal, poate cel mai apropiat de firea omului neevoluat...

*

Iordan Chimet: un auto-tiran cu ochii umezi de elita
sensibilitate ºi omenie.(Iordan Chimet, scriitor, 1924-2006
– n.n. A.B.) Vezi povestea ruseascã, cu peºtoaica ce
crede cã are o perlã sub aripioarã ºi care îºi respinge
rivalii pânã la adânci bãtrâneþi, când ea descoperã cã
acolo are un Neg.

*

Cuplul ironic ºi disident Dana ºi Manolescu. (Dana
Dumitriu, scriitoare, 1943-1987; Nicolae Manolescu, critic
ºi istoric literar – n.n. A.B.)

*

Alianþa lui N.Manolescu, cu Paul Georgescu –
mazochismul intelectual. (Paul Georgescu, scriitor, critic
literar, 1923-1989 – n.n. A.B.)

*

Cu cât urãºti mai mult un om, cu atât devii sclavul lui.
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*

SAGATELIAN (un nume)

Un tip fantastic (poate însuºi Agronomul) care nu are
necesitãþi fiziologice, nu doarme, nu mãnâncã, (sau
mãnâncã, dar nu doarme)... care nu se p... nu se c... nu
are relaþii sexuale.

1976

lucru ºtiut, bãtrânii se leagã de obiecte

*

Progresul nostru adevãrat ar fi sã rãmânem pe loc.

Iubeºti ce îþi este diferit.

*

*
*

O tipã care rãspunde exasperatã ºi aiurea la telefon (o
nebunã; orice i-ai spune, face o pauzã scurtã, apoi þipã
cuvinte nedesluºite)

*

Decebal Hogea, funcþionar la Protocol minister Externe,
bãiat tânãr, elegant, simpatic, corect, serviabil – influenþând
fãrã sã vrea, doar prin prezenþa lui tãcutã ºi excesiv de
atentã ºi de serviabilã, discuþia de la masã, la care
cuvântul, cel mai des, îl avea Gogu Rãdulescu. (Gogu
Rãdulescu, politician comunist, 1914-1991 – n.n. A.B.)
- Eºti de la M.A.I. ? - întreabã Dorina, voi toþi ãºtia de
la externe parcã sunteþi...
Decebal zâmbeºte, nu se supãrã, toarnã vin, (se ridicã
în picioare) apoi iar se aºeazã, atent.

*

Discuþie iarna pe bulevard.
- Ia brazi din plastic... Ãia naturali merge la export...

*

F. important
La Agronom ºi la ceilalþi eroi – în loc de fleºbecuri –
proiecþii în viitor – rãsturnarea planului. Tehnicã de
prospecþie. Înlocuirea tendinþei de a te întoarce,
povestind, în trecut – ceea ce duce la neputinþã epicã, ºi
la un cliºeu deja învechit în proza modernã, - cu
prospecþia în viitor... într-un viitor care nici nu va avea
loc, poate, în mod real, - dar care trebuie acceptat ca o
ipotezã a naraþiei ºi ficþiunii.

*

Refrenul Agronomului în timpul acþiunii când e pe cale sã
comitã un pãcat:
- Ne bate partidul, punând în acest Ne ºi un personaj
necunoscut, locuind în el, ºi despre care un om mai naiv sau
cu un fond poetic ºi imagistic – imagerie popularã – ar fi putut
spune cã e Conºtiinþa, care, ea n-ar fi fost bãtutã de partid,
ea fiind purã, dar folosind ca acest plural comod sau liniºtitor,
pentru ca adevãratul pãcãtos, purtãtorul acelei Conºtiinþe, sã
se simtã însoþit, sprijinit, asistat de cineva. Acel Ne era o
formulã de liniºtire doar, nu de implicare – Conºtiinþa juca aici
rolul unui ins care participã la o faptã, dar care este dinainte
absolvit de urmãrile ei, - fiind în afara acþiunii propriu zise.

*

O cãþeluºã scundã, vioaie, fidelã, cu ochi umezi...
(platinatã) recunoscãtoare ºi capabilã sã muºte oricând
pe furiº, mai mult de fricã, teamã decât din agresivitate.

*

Foarte important
Oameni fãrã trecut- tinerii – care îºi aruncã umbrele
înainte numai, ca ºi cum acest trecut al lor, absent, ar fi
un soare tânãr, mereu tânãr, care le lumineazã lor trupurile
ºi a cãrui sursã egalã ºi puternicã de luminã ºi de energie
întâlnind în calea ei corpurile lor tinere, le proiecteazã
înainte sub formã de umbre, - viitorul lor fiind, de pe acum
niºte umbre gata fãcute, invers decât în cazul bãtrânilor
al cãror soare stã în faþã, în viitor, trecutul fiind locul
unde ei îºi lasã, lungindu-le, umbrele... (În cazul tinerilor
tehnica naraþiei va fi un fleºbec îndreptat spre anii lor
urmãtori, posibili.)

*

Baltica este o mare maleficã (vezi evenimentele din
Polonia ºi rãscoala de la Petrograd)

*

Atenþie! Însoþitorul – Necunoscutul care îl acompaniazã pe
Agronom are când înfãþiºarea doctorului provincial Licã Balcan
– moale, vicios, afemeiat, abraº doar în câºtiguri materiale, când aspectul unui demon ºchiop – vezi Paul Georgescu
lipsit de curaj, incapabil sã treacã de o anumitã limitã a lui,
pe care el o crede un crez ideologic, consecvenþa acestui
crez sau fidelitate ideologicã – dar care incapacitate este de
fapt o „laºitate funciarã” fundamentalã care l-a desfigurat sau
paralizat pe viaþã. Licã Balcan, doctorul versatil, pervers,
caracter moale ºi aprig la onorarii este Psihiatrul (coleg de

liceu) Agronomului. El îl împinge spre infidelitate conjugalã,
ca sã-l vindece de o inhibiþie sexualã. Paul Georgescu este
cel de al doilea demon, al ideologiei (vezi Reciclare, Academia
ªt.Gheorghiu) el îl atrage spre o „agriculturã a ierburilor perene”
de tip stalinist - nãvãlitori asiatici. Aceste douã personaje,
Licã Balcan ºi Paul Georgescu – douã faþete ale existenþei –
Erosul ºi Politica îl vor lua rând pe rând în primire.

*

Un impotent sexual ca Agronomul, care se gândeºte
melancolic: - Omului sãrac i se scoalã (trezeºte) acel lucru
(acea chestie) ºi în bisericã. Asta la vederea unei femei
grase, tânãrã, rubensianã, pe care o chema Pasionaria...

*

- Fac ravagii, ra-va-gii !! - automatism de vorbire al unui
personaj... (tip I. Bãnuþã). (Ion Bãnuþã, poet, 1914-1986 –
n.n. A.B.)

*

Nimic nu dureazã mai puþin decât ceea ce continuã...
(maximã proprie)

*

Agronomul care aude atât de bine, de fin, încât are
impresia unui surd – din cauza intensitãþii auzului (solicitãrii
maxime a senzaþiilor auditive)

*

Prea puþin noroc pentru atâþia amatori – (observaþie a
unui cinic care a reuºit în viaþã)

*

Licã, însoþitorul (doctor) Agronomului. Cu rânjetul sãu
dulce, enigmatic, transigent ºi înþelept...

*

La el (sau ea) Alice Botez – cuvintele nu erau fãcute
pentru a vorbi numai ci pentru a spune, a transmite ceva.
(Alice Botez, prozatoare, 1914-1985 – n.n. A.B.)

*

Nego (Ion Negoiþescu - n.n. A.B.) arãtând stiloul de aur...
cu o falsã naivitate.

*

Femeile cu nas mare, când îmbãtrânesc, capãtã caracter
(din cauza nasului mare) ce le fãcea urâte în tinereþe,
capãtã acum nu ºtiu ce nobleþe de matroane distinse,
trufaºe. Nasul mare intrã astfel în alcãtuirea, compoziþia
fizionomiei aristocratice.

*

Bãtrânii, cum mãnâncã ei, rar, cu ochii în gol... miºcând
încet din fãlci, ºi privindu-i, îþi dai seama, poate prea târziu
pentru ei, de rostul fãlcilor, de a zdrobi ceva, ºi care acum,
la bãtrâneþe nu mai slujesc la mare lucru...
Palatul zâmbetelor false

*
*

Dec. 1976 Convorbire între Costicã ºi Miticã auzitã
pe stradã.
- Ar trebui sã schimbãm regimul, nu merge treaba...
- Cine ?
- Cum cine ?
- Cine sã schimbe, noi ?
- A, nu, cum noi, ãia !...
- ªi ce dracu punem în loc ?
- Asta e, cã n-ai ce pune. Tot aºa-i mai bine.
- Dar tu spuneai cã nu merge...
- Spuneam, ei ºi ce !?...
- Pãi dacã nu merge... Nu-i mai bine sã schimbãm ?...
- A, nu, ce naiba sã pui în loc ?...

*

Titlul (eventual)
Sfârºit de sãptãmânã (Weekend)

*

Judecata de apoi, sub chipul unui contabil jerpelit ºi
jegos care þine un registru sub braþ pe care noteazã mereu
crispat câte ceva. Contabilul vorbeºte într-un jargon turcit
– feudal – mucarer etc. - aluzie la birocraþie.

*

(dreptunghi de hârtie albã lipit pe coperta trei, cu litere
bãtute la maºina de scris - n.n. A.B.) Il n’est pas necessaire
d’esperer pour entreprendre, ni de reussir pour perseverer”.
Wilhelm de Orania, zis Taciturnul
(Scris de mânã, în chenar - n.n. A.B.) We few, we
very few
We bande of brothers
La Westminster – Londra
aviatorii R.A.F.
(urmare în numãrul viitor)
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Ion Roºioru

Oare unde-s, Doamne, anii
Fiind nori, în noaptea asta n-o sã cadã nicio stea:
Oare unde-s, Doamne, nucii zdraveni din grãdina mea?
Soarele o sã rãmânã zile-ntregi ascuns de nori:
Oare unde-s, Doamne, mândri ochii tãi strãlucitori?
Clandestinã, luna plinã drumu-ascuns ºi-l va urma:
Oare unde-s, Doamne,-n toamnã paºii ºi cãrarea ta?
Tainicã sau nu, iubirea nu s-abate din destin:
Oare unde-s, Doamne, anii când sperai c-o sã revin?

Anii iubirii noastre limpezi
E Brumãrel ºi vara încã-ºi persistã verdele-n grãdini:
Anii iubirii noastre repezi chiar dacã-s mulþi sunt prea puþini!
E Brumãrel ºi nu dau semne cocorii c-ar porni la drum:
Iubirea noastrã se-ndârjeºte sã nu strãbatã cãi de fum!
E Brumãrel ºi umbra deasã de nuc s-aºterne peste masã:
De-am vrea sã evadãm din mreaja iubirii soarta nu ne lasã!
E Brumãrel ºi-ntreaga fire se-nchide-n estivalu-i rost:
Anii iubirii noastre limpezi sunt toþi ca unul, dacã-au fost!

II
E Brumãrel ºi încã urcã fasolea grasã pe araci:
Nãdejdii cã va fi mai bine în soarta noastrã loc îi faci!
E Brumãrel ºi gardul casei miroase-avan a in topit:
Un lung efluviu de lavandã e pãrul tãu ce m-a vrãjit!
E Brumãrel ºi calea morþii se frânge când sã intre-n sat:
Privirea ta rãmâne veºnic precum argintul descântat!
E Brumãrel ºi dau în floare salcâmii pentru-a treia oarã:
Cu primãvara-i fãrã margini iubirea încã ne-mpresoarã!

Gardul Lelei Magdalena
Gardul Lelei Magdalena era þanþoº ºi-n putere:
De n-ar fi atât de ºubred l-aº sãri ºi azi la mere!
Gardul Lelei Licsãndrina avea parii de stejar:
De n-ar sta de tot sã cadã l-aº sãri sã fur mãrar!
Gardul Lelei Zenaida avea þambre lungi de brad:
De n-ar fi mâncat de carii l-aº sãri sã fur rãsad!
Gardul Lelei Paraschiva avea lanþii de arþar:
De n-ar clãmpãni în cuie n-aº mai prididi sã-l sar!

Brânduºele de toamnã
Brânduºele de toamnã au împânzit grãdina:
Din ochii lor strãmoºii ne întregesc lumina!
Îºi înteþesc surâsul brânduºele de toamnã:
Un gând sã stau cu tine la tainic sfat mã-ndeamnã!
Cer rãsturnat e câmpul bãtut cu stele mov:
Îþi caut printre ele privirea de istov!
Jind violet e roua ce-n soare proaspãt moare:
Vom fi la rândul nostru brânduºe foºnitoare!

Aºtept sã se întâmple drumul
Cu toate cã pe gardul ºleampãt cocoºul tace în neºtire,
Aºtept cu-nfrigurare oarbã sã se întâmple o venire!
Deºi cad nucile jillave lovindu-se de crengi uscate,
Aºtept sã se întâmple vara nevinovatelor pãcate!
În ciuda faptului cã-i stinsã de tot lumina prin gutui,
Aºtept la flacãra din suflet sã se întâmple voia Lui!
De-a pururi în pofida celor ce-n cartea soartei ni s-au scris,
Aºtept sã se întâmple drumul parcurs în cel din urmã vis!

Spre dulcele nicicând mã duci
Tot alte frunze-n noaptea asta îºi iau adio de la pruni:
Neliniºtitã ca ºi ele-n nesomnul dorului m-aduni!
Tot alte frunze-n noaptea asta îºi iau adio de la fagi:
Nerãbdãtoare ca ºi ele-n cãdere liberã m-atragi!
Tot alte frunze-n noaptea asta îºi iau adio de la meri:
Înfricoºatã ca ºi ele sã te-nsoþesc pe drumuri speri!
Tot alte frunze-n noaptea asta îºi iau adio de la nuci:
Dezmoºtenitã ca ºi ele spre dulcele nicicând mã duci!

Rãmân ca Licã Sãmãdãul
Nu se revoltã niciodatã umbra captivã sub obroc:
Rãmân ca Licã Sãmãdãul sã beau la Moara cu Noroc!
În soartã plouã cu gãleata ºi când nu picurã deloc:
Rãmân ca Licã Sãmãdãul sã joc la Moara cu Noroc!
Îºi pierde Demonul rãbdarea cu Îngerul sã facã troc:
Rãmân ca Licã Sãmãdãul sã dorm la Moara cu Noroc!
Îi scapã porumbiþei albe smiceaua de mãslin din cioc:
Rãmân ca Licã Sãmãdãul sã mor la Moara cu Noroc!

Iubirii noastre doar trecutul
Prin curpenii jilavi bostanii par conectaþi la aparate:
Un licãr galben de iubire-n fereastra sufletelor bate!
O floare galbenã se stinge în iarba rourat-brumatã:
De-atâta sens iubirea noastrã a sucombat subit odatã.
Cu netrucatã resemnare bostanii zãbovesc la soare:
Am încetat sã-i dãm speranþe iubirii noastre viitoare!
Bostanii-ºi simt deja aroma iscatã de cuptor la clacã:
Iubirii noastre doar trecutul mai face de urât sã-i treacã!

Dacã toamna asta trece
Se-nmoineazã. Pãcãneºte moara de la Valea Seacã:
Îmi doresc întâia oarã toamna ta sã nu mai treacã!
Se-nsereazã. Mai aproape-i toaca de la vechiul schit:
Îi aduc în ºoaptã slavã clipei când ne-am întâlnit!
Miez de noapte-i. Roata lunii se horþeºte cãtre sud:
La fereastra mea albastrã mi se pare cã te-aud!
Zori de ziuã. Nucul veºted lãcrimeazã stropi de rouã:
Dacã toamna asta trece, dã-ne, Doamne, alta nouã!

Nu te-am cãutat defel
S-a coclit de tot fanfara ce-a cântat la iarmaroc:
Paºii tãi bat alte drumuri. Am ieºit învins din joc!
Azi e Sfânta Parascheva ºi cãtunu-i ºi mai gol:
Ai pornit pe cãi strãine. Mi-am ieºit demult din rol!
Clopotarul bea cu popa vinul roºu din potir:
Ai schimbat macazul soartei. Am uitat sã mã mai mir!
Un vecin tembel insistã sã-mi tai nucii dinspre el:
Ai fugit în ziua nunþii. Nu te-am cãutat defel!

Andreea-Lorena Þuican

Când viaþa se
întâlneºte cu ficþiunea
- dedicatã scriitorului Mihai Viºoiu ºi
memoriei unchiului meu
Sunt obositã. Am obosit sã îmi ascult respiraþia.
Gândurile. Privesc pe geam, dar nu observ nimic.
Mã pierd printre strigãtele colegei mele care mã
anunþã cã ora a început. Banal, nu? ªtiu ce gândiþi
cu toþii: oricine poate scrie asta. Dar nu oricine poate
simþi ce simt eu!
- E pentru tine, poftim! Când am primit-o, m-am
gândit la tine! zise un chip binevoitor.
O carte grea. Îi simþeam greutatea pânã în umãr.
Nu ºtiam nimic despre ea, dar cunoºteam autorul:
“un om al viitorului”, spunea bunicul meu, cu ani în
urmã. ( În fiecare joi, îmi culcam capul pe umãrul
bunicului Tiberiu P. El cugeta. Îºi povestea viaþa.
Bunicul? Privit ieri, un fabulist. Privit azi, un realist.)
Ochii mei obosiþi frunzãreau cartea. Degetele mele
mângâiau pagina158. Titlul mai mult decât sugestiv
îmi crea senzaþii: firele de pãr aspru de pe braþe erau
asemeni unui lan de grâu, un grâu uscat, lovit de
arºiþã. Ochii mei anunþau o ploaie existenþialã.
Soarele îºi pierduse efectul, devenise lunã. Privirea
se sfãrâma în bucãþi de sticlã. Simbolismul îºi
pierduse simbolurile. Bacovia îºi pierduse “Plumbul”.
Greutatea apãsãtoare mi-o pasase mie. Nu mai
aveam nevoie de muzicalitatea aceea creatoare note vibrau sub piele. În stomac, se dãdea un concert
rock. Tocmai se întorseserã cei din turneu ºi se
gândiserã sã mã viziteze.
Refrenul? Cel al morþii vibra în rândurile acelea.
Iubirea nevroticã se transformase în nevrozã. Eu
devenisem obiect. Obiectul suprem. Metamorfozat.
Cãutam rãspunsul, îmi rãspunsese blândeþea glorificare a morþilor! Asta a vrut autorul de la unchiul
meu, Ioan?! De ce Ioan C. ªi nu Ioan P,? Ce rol avea
ploaia? De ce se privea în oglindã? El nu mânca
ouã ºi nu purta niºte cizme oarecare! Aº vrea sã zic
“la naiba”, dar aº ºti cã m-ar privi de Sus,
încruntându-se, certându-mã, lovindu-mã în glumã.
Autoritatea lui o simt încã. Tare aº fi vrut sã îi citesc
aceste rânduri - cu siguranþã i-ar plãcea sã se
analizeze, analizându-ºi prietenul, autorul. Sã-l certe
cã-i pune viaþa pe tavã, cã o aratã celorlalþi. Apoi,
sã-l aºeze la un pahar de vin, la masa micã din
bucãtãria de la, apropo, etajul doi. Sã uite de timp ºi
sã ne spunã cum a fost pe Sus, cum îngerii l-au
primit ºi cum a renunþat sã boxeze, cum a renunþat
la autoritate ºi glume. Cum ºi-a revãzut mama. Cum
maica-sa încã îl aºtepta cu masa pusã. Tatãl. Cum
îºi schimba din când în când pãlãria - ºtii cât de mult
îi plãceau pãlãriile. Sã îºi revadã câinele care, în ziua
morþii sale, a urlat fãrã încetare ºi care a fãcut atâtea
drumuri de la capelã ºi înapoi. Sã îºi reia viaþa, sã se
ridice de pe gresia din baie, ca de pe ring ºi sã boxeze
cu imaginarul - croºeu de stânga. Sã îºi ºteargã
singur sângele ºi sã-l confunde cu vinul. Sã îºi
pãrãseascã spaþiul endotermic ºi sã mângâie mâinile
bãiatului care ºi le pune în cap acum, a durere ºi
neputinþã. Sã ºteargã lacrimile oamenilor care se
înecau în ele. Sã îºi aºeze mâinile sub cap ºi nu pe
piept. Sã îi certe pe cei care se roagã sã-i ierte: “Ridicaþi-vã-n muma’ voastrã de jos ºi nu mã mai jeliþi
cã eu nu voi muri niciodatã, eu dãinui în medalii!”
Corpul e inundat de sensibilitate. Fãrâma asta din
carte e, de fapt, o substanþã. O substanþã a amintirii
ºi a melancoliei. “Iartã-ne, Ioane” a devenit un
amalgam de senzaþii, amintiri, gânduri - încã mã
gândesc de ce. Aº avea de spus doar: “Pomenire,
Ion Pamblicã!”
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NICOLAI TÃICUÞU
ARIPI DE PLOAIE
Este un poet neconvenþional al câmpiei, câmpia fiind
universul pe care nu îl descrie, dar îl pune în relaþie
directã cu oamenii, cu trãirile lor. Universul acesta este
fabulos dacã ºtii sã-i descifrezi efectele ºi pentru a-l
umaniza poetul inventeazã un mic zeu sau semizeu,
botezat Ioanid, care echilibreazã trecerea de la
spiritualitatea diafanã la teluricul pur.
Volumul este structurat în trei cicluri, la fel de
echilibrate ºi vã asigur cã se citeºte ca un roman de
acþiune. Nicolai Tãicuþu spune altceva în fiecare poem
ºi o spune frumos.
Dacã gãsiþi cartea, citiþi-o! Veþi descoperi un poet
remarcabil.
Paris -03.12.2014
Dan Simionescu

Nicolai TÃICUÞU

Boare
sub arºiþã
acest poem a venit
ca o adiere de vânt
peste masa de scris
ºi eu l-am luat
ca pe o ploaie curatã de varã
ce-mi va lãsa peste coala de hârtie
dumnezeiasca mireasmã
a câmpiei rãcorite

primãvarã
în dimineaþa aceasta
salcâmii despuiaþi aleargã ordonat
(tineri acoperiþi doar de coaja subþire)
ca la ora de educaþie fizicã aleargã
în spaþiile delimitate de profesorul
de agriculturã (orã primitã
în completarea catedrei de sport)
unul dintre spaþii este înlãuntrul meu
delimitat de canale mici
neredate pojghiþei de gheaþãprin el trec salcâmii, ca la ei
acasã, rãnindu-mã din iubire
cu ghimpii ascuþiþi de crivãþul iernii

levitaþie
ioanid, cel care acum
leviteazã peste nisipurile seci
nu a navigat decât pe râuri subterane
o spune fata care, între timp, se nãscuse
ca fiicã a paznicului de far
ºi nu s-ar fi întâmplat asta
naºterea mea nu ar fi prins
dimensiune ºi sens,dacã
ioanid n-ar fi urcat pe mal
într-o dimineaþã de primãvarã
sã rupã o floare din grãdina tatãlui meu
pentru a ºi-o prinde la piept
- numai aºa credea el
Cã se putea integra noului peisaj ºi, fericit, indus de luminã
s-a înecat într-un bob de rouã
cã nu ºtia sã înoate în spaþii mici
sferoidale oricum

salcâm
pe strada mea
a înflorit salcâmul lui mirel
în oraº, vizavi de casa mea
a înflorit salcâmul lui mirel
un salcâm bãtrân
poate la ultima lui înflorire
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e orbitoare lumina în faþa salcâmului
precum e orbitor întunericul
în faþa morþii.

O chestie

politicã

în zori
deºi nu se prevestea ceva deosebit
dimineaþa s-a trezit
cu ea însãºi între dinþi
ºi nu în rânjet încorsetatã
ci în zâmbet destins
ca efect al prelungirii nopþii orientale
peste zi – mi-am zis

poem aseptic
asepticã este dorita ploaie de varã
care spalã subþirele drum al câmpiei
asepticã este apa ne-nceputã
de la fântânã
cu care-mi spãl faþa dimineaþa
rãnile mele sunt ºi rãnile câmpiei
cu ºtiinþa sau fãrã ºtiinþa mea
câmpia îºi vindecã rãnile prin mine
eu mi le vindec prin câmpie

douãmiism
sfântul petru se plimba pe aleile purgatoriului
cu o floare de salcâm în pãr, semn cã
în raiul vecin salcâmii erau veºnic în floare, ºi
dãdea indicaþii enoriaºilor, rãspundea la întrebãri
cu zâmbetul pe buze, sã vadã ºi aceºtia cã
purificarea-i floare la ureche
tot aºa trecea ºi bulã al nostru
de la cãminul cultural al bisericii
la bodega satului de lângã cimitir
sforþându-se sã cânte armonios
cântece presãrate cu versuri obscene
arãtând astfel lumii cã-i floare la ureche
sã scremi ceva din minte, când nu ºtii
notele muzicale
despre pustiire
ãºtia nu mai ºtiu nimic despre mine
îi spun lui ioanid, de parcã
nici nu aº fi fost pe acolo
zãu, ioanide, ce fel de om îmi sunt
de m-au uitat în aºa hal
e drept, la cutia poºtalã nu mai e
acel du-te-vino al scrisorilor, urma paºilor
s-a ºters de mult, s-a uitat pe sine
cutia poºtalã, a deschis-o rugina
la ambele capete
sã treacã vântul prin ea
ºi câte o pasãre pe timp de ploaie
(selecþie din volumul ARIPI DE PLOAIE )

F. M. Ciocea

A TREIA NOAPTE A
LUI SINBAD
- Alo, Deniel, mã aud spunând.
- Salut prietene! Ce mai faci?
- Am promis cã te bat la cap pânã faci operaþia aia
banalã.
Dupã un oftat prelung aud iarãºi în telefon vocea
prietenului meu:
- O s-o fac pânã la urmã, dar mi-e o fricã de mor...
- Cum þi-am mai spus, este o banalitate: chirurgul
incizeazã pielea de la ºold la genunchi, apoi cu delicateþe
dezgoleºte osul de muºchi ºi grãsime, aºa cum facem
noi cu fripturile de miel, os care se înlãturã cu ajutorul
unui flex special, în rest, treaba e simplã; fixeazã un pivot
de titan în ºold, iar de el tija metalicã flexibilã ... o nimica
toatã, ai înþeles? Alo, alo!
-Domnu Florin, mã auziþi?

- Da.
- Sunt fiica. Tata a leºinat.
- Vai de mine ! Are cumva tensiune, glicemie mare?
- Nu.
- Atunci aruncã-i niºte apã pe faþã sã se trezeascã,
fiindcã mai am câteva detalii de explicat...
Nu mai ºtiu urmarea, deoarece am revenit în bazinul meu.
Cine erau cei doi oameni care discutau printr-un obiect
numit telefon? Despre ce operaþie era vorba?
Probabil nu voi afla niciodatã... Dar aºtept cu emoþie
noaptea urmãtoare.

A PATRA NOAPTE A
LUI SINBAD
- Pe mine mã distreazã proºtii, spun.
- ªi pe mine mã distreazã la nebunie, rãspunde celãlalt,
care de fapt sunt tot eu.
- La vârsta mea am impresia cã toatã viaþa am stat
închis într-un cocon de senzaþii, din care am ieºit de câþiva
ani ºi de atunci timpul, efectiv, trece pe lângã mine, fãrã
sã spun ce trebuie sã spun.
Am scris ºi rescris o trilogie, cãrþi de cãlãtorii, criticã,
antologii ºi parcã sunt tot la început.
- Sã fie efectul vârstei? Simt la fel, cu toate cã, istoric
fiind, percep diferit timpul. Dar cum spuneam, oricât aº
scrie, oricât aº vorbi,tot atât de multe idei rãmân
nedezvãluite.
Câteodatã prietenii mai tineri se plictisesc, dar mã
suportã, unul dintre ei sugerându-mi chiar sã înregistrez
pe stick orice îmi trece prin minte ºi sã îi fac cadou
înregistrarea.
-De ce, l-am întrebat?
-Pãi, atunci când n-o sã mai fiþi, ori de câte ori mi se
face, sau ni se face dor de dumneavoastrã, ascultãm
înregistrarea ºi ne trece.
Sã ºtiþi cã are dreptate! Tot el spunea odatã cã, atât
timp cât îþi poþi expune o idee eºti viu, când nu o mai
faci, chiar dacã te miºti, ai intrat deja în categoria
sucombaþilor.
- Deci sã scriem ºi sã ne înregistrãm?
- Asta-i soluþia !
Când mi-a revenit conºtiinþa în micul bazin, am rãmas
acolo o vreme meditând:
- ªi eu, Sinbad, sunt bãtrân de acum. Sã scrii ºtiu ce
înseamnã, dar ce o fi oare înregistrarea pe stick?
08.12.2014

Gheorghe DOBRE

fragmente
• Frica de necunoscut. Curiozitatea omeneascã
vine din aceastã fricã. Trebuie sã ºtim cât mai mult,
dacã se poate tot, ca sã ne simþim în siguranþã, ca
sã putem trãi normal, într-un spaþiu care nu ne poate
produce surprize. Nu ne plac surprizele. Paradoxal,
frica aceasta e motorul evoluþiei umane.
• Fiþi fericiþi cã sunteþi vii. Încã. Unii nici nu ºtiu cã
sunt vii. Dar ar putea afla, au ºansa aceasta. Pe
alþii nu-i intereseazã. Cei care ºtiu, sunt puþini.
Acelaºi mesaj îl conþine ºi formularea: fiþi fericiþi cã
nu sunteþi morþi. Încã.
• Legile sunt fãcute ºi apoi folosite de cãtre cei
care le au la îndemânã, ele nu sunt aplicate..
Dreptatea, nu-i aºa, e doar un amãrât de cuvânt.
• Abator de cuvinte.
• Viaþa e frumoasã pentru cã e. Nu observi asta
decât dacã eºti viu.
• Dascãlii noºtri îi învaþã pe copii sã fie corecþi ºi
cinstiþi. Adicã îi pregãtesc pentru sãrãcie ºi umilinþã.
• Zdrenþe autohtone care se cred steagul
Americii.
• Nu am altã soluþie decât sã vã iubesc pe toþi.

La mulþi ani!
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Petre Ioan Creþu

BESTIARUL ªI
SÃPTÃMÂNA
APOCALIPTICÃ
Luni, începutul apocalipsei
Mielul
abia de mã trezesc sunt tot durere cruntã în oasele moi
tocmai a început apocalipsa, e luni, ca o revoluþie roºie
de pluº
pe tâmpla mea de cretã stã înfipt un corb cu ochii scurºi
din umeri îmi cresc aripi grele negre sunt doar un demon
Dumnezeu aruncã în stele cu tigve de cai sau de arhangheli
din inutul Magdala pânã în câmpia mea doar fum
pãmântul ca o ranã putredã în care colcãie viermi ºi puroi
din nori e tot o zbatere de pleoape ºi moarte în ochii cãprui
un cârd nãuc de popi cu bãrbi ºi cruci din lemn de nuc
se nãpustesc peste fetele virgine rãstignite în altare de fier
atât de pure jertfe de carne ºi de sânge cu pãrul bãlai
prin roºii burlane se scurge noroiul din cer pânã în râurile verzi
în urma mea încã se preling picioare lichide ºi unghii
sunã din trompete îngeri imberbi mã înalþ peste case ºi cânt
este ºtiut mântuirea noastrã stã în mielul jertfit
e singurul care poate deschide peceþile cerului iar sângele
lui scurs
pe frunþile noastre mieii lui arde spune sfântul Andrei
“Fericiþi cei care prin durerile vremelnice ºi-au agonisit
odihna veºnicã”
dar fiara îi seamãnã mielului coarnele ei sunt asemenea
aveþi grijã
din Sionul cel vechi mirosind a tãmâie ºi smirnã coboarã în
câmpie Mielul
ºi-n slava lui va fi înconjurat de o sutã patruzeci ºi patru de
mii de þãrani bãtrâni
ca de arhangheli
în sufletelor lor e toatã fecioria lãuntricã ºi bãrbãþia de strãjeri
a neamului ce va crea ordinea veºnicã a lumii
- pe tâmpla câmpie e scris cu foc numele Lui ºi al tatãlui duh
din biserica ridicatã din carnea câmpiei ºi din sângele meu
undeva în pântecul cerului pereþii trosneau picurând sfinþi
din zugrãveli
peste noi rãstigniri ºi învieri jertfelnice spre drumul golgotei
între oamenii Mielului þãranii ºi omenii fiarei apocalipsei
sãdiþi adânc în noi
e lupta rãzboiul acela înspãimântãtor spre iubirea veºnicã
urmeazã-l pe Miel se aude o voce stinsã din sânge
mesajul scris într-un timp la începuturi
- din pãmânt s-a ridicat Antihristul în pãmânt îl vom stinge
sub brazdã sã încolþeascã lanul
ºi a trecut o zi prima zi ºi se face marþi ºi se face moarte

Marþi
Puricele ucigaº
ºi s-a deschis cerul pentru cel adevãrat o armatã de inorogi
a întunecat zarea iar cel credincios îmbrãcat cu zale
peste cãmaºa morþii înmuiatã în sânge cu ochii ca focul
cu vorba mãciucã ce trosnea capetele celor ce ridicau
privirea
din colb spre lumina de dincolo de supunere
cel ce cãlãrea inorogul alb cu numele scrijelit pe frunte
ºi a cãrui limbã ca un paloº e scris sã desprindã visul
dintr-o loviturã de lumescul din mine - mi se mai întâmpla
sã înfloresc
cum mi se mai întâmpla ºi sã mor de fiecare datã când
reuºeam
sã clãdesc dintr-o brãzdã ºi câteva boabe câmpia
îi frãmântam cu dragoste þãrâna pânã când îi dãdea lacrimile
pãmântului meu sufletul meu
pe acoperiºuri ropotesc ploi de foc de smoalã topitã
am vãzut un înger în soare îndemnând toate pãsãrile din înalt
la ospãþul cel mare sã mãnânce carnea
ce ni se desprindea de pe oase într-un târziu
ºi am vãzut aruncaþi din ceruri peste noi puricii ucigaºi
nãscuþi din cenuºa nãpârcii aruncatã de Noe în foc
poate sunt doar lacrimile de ciudã ale celui din adâncuri

din ochii lui izvora ºi întunericul ºi moartea pe furiº
caii dracilor din rãzboiul cel mare puricii veniþi sã ne stoarcã
de sânge ºi vlagã sã ne aºeze în genunchi aliniaþi
de-a lungul câmpiei de la sud la est

a mai trecut o zi ºi se face miercuri ºi moarte se mai face

Miercuri
Liliacul angelic
mã rezemam cu ochii de tãria cerului
ochii bestiei sângerau în întuneric era îmbrãcatã în aur
bolboroseam în pumni vorbe neînþelese
ºi lumea se destrãma în fire de laur
cu capetele cãzute în praf cu nunþile legate în cer
tot rãtãceam în câmpie printre lanuri de scrum ºi miriºti în vrie
ºi cei doi sori rãsãriþi unul deasupra celuilalt
abia de se vedeau pe cerul întunecat a noapte
merg pe jos pânã în pãmânt sã dorm sã uit
le vorbeam pãsãrilor ºi ele loveau nãprasnic aerul
cu aripile arse de vânt ca niºte cioturi
deodatã calea feratã veche se nãpustea în câmpie
cu ºinele lucind cu pietrele în urmã
deasupra plutea liliacul angelic agãþat de lunã
cea mai întunecatã plãsmuire vopsitã psihedelic
când deodatã totul se scufundã în moarte
în întuneric e ºi câmpia stearpã pãrãsitã de oameni
nicio lumânare în ferestre nicio luminã nu poate licãri
în casele joase din lut frãmântat în sufletele noastre
privirile mele scotocesc în întuneric scotocesc
pânã când liliecii vin sã zgârie ceara peceþii Cãrþii
Rãscumpãrãrii
ei beau vânt ºi sparg þeste de îngeri cu colþii de lup
pânã la al ºaptelea înger, mesager picat din cer
omul promis Ilie, cel care ar trebui sã vinã
mai întâi au fost umbrele mâniei
dâra de foc carul hurducãind cerul vârtos
învãluit de nori deasupra lui curcubeul
se va sfârºii taina alte lumi ºi noroade se vor proroci
scufundat în lumina grea de candelã întoarsã
întins pe miriºtea moale adormeam un somn
între douã luni atârnate deasupra ierbii mele
a mai trecut o zi ºi se face joi ºi se face moarte

Joi
Grifonul
suntem cumva blestemaþi
trecutul s-a dezlãnþuit crâncen ca o fiarã peste noi
pânã la ultima firimiturã de viaþã
pânã la ultima îndreptare semeaþã
pentru fiecare greºealã ni se fãrâmã câte ºapte oscioare
nici nu-mi puteam închipui cât de multe oase
sunt zidite în noi ca într-o cetate
bucãþi de câmpie în tranzit purtate pe aripi de vânt
Vântul din Sud cu corpul de leu ºi capul pasãre
Grifonul e Fiarei stãpânul Bestiarului în ziua a patra
ziua de soldã, unde sunt soldaþii mei? rap rap bocancii în cer
cu craniul de vultur în stânca de cretã adicã
cu greu a fost scos la lumina umbritã ca o închisoare
cu ziduri de lanþuri cu pecetea pe frunte
aici stã prins întunericul
ºi în fiecare zi pãstrãm noaptea întreagã
ºi facem cu mâna celui ce s-a stins
dezvelindu-ºi ochii de pleoape
rãtãciþi printre rotocoale de fum ºi ierburi uscate
cu pieptul costeliv prins ca între furci
sprijinindu-ºi braþul în coasã
sprijinindu-se de vidul parºiv curgãtor printre pietre
de bolþile din piatrã cenuºie - moartea!
îmbrãcatã într-o rochie de in
înfloratã
de dupã duzii pitici arzând ca niºte torþe,
Hale-Bopp renãscutã,
Copacul vieþii, Cunoaºterea ºi alte minuni,
vin demoni înlãnþuiþi cu arimaspianii
cântând cântece lor
vestind îndrãcirea lumii
iar soarele este strãpuns de întuneric - tatãl minciunii cu suliþi de gheaþã
cele nouã planete s-au aliniat într-o armatã de grifoni
iar spaima a înghiþit deja câmpia
cu miriºti brãzdate cu lanuri ºi sate
în noi se prãbuºesc biserici ca pun
dar vorbele îmi sunt pecetluite de buze
nici nu mai ºtim de ce sã ne sprijinim nãdejdea
iar întunericul ne cuprinde pe toþi
cu atâta putere

încât trosnim striviþi
pe strãzi în câmpie în lume
Hristos ºi-a uitat armata dupã dealuri
un înger vesteºte turbat lumina
a mai trecut o zi ºi se face ziua de vineri ziua de moarte

Vineri
Balaurul
s-a deschis tot rãul de sub cer
spirit solitar îmbãtat de sânge
nãscut din fântâni
cotropitor al cãrnii prin timp cãlãtor
din viaþã spre moarte
tu cel aruncat din luminã
te invoc pe tine în câmpia mea
sã vii
trupul meu gazdã sã-þi fie ºi cruce
stâlp de foc înalt pânã la cer
fum nestins
cel vãzut cel nevãzut
ispititorule
þie începãtor al tuturor rãutãþilor
þie urzitorul vicleniei
îþi poruncesc sã vii
acum

***
ºi s-a auzit din ceruri un glas
cãtre cei ºapte îngeri demonici
“Duceþi-vã si vãrsaþii pe pãmânt
cele ºapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu!”
îngerul dintâi a vãrsat pe tot pãmântul
de sus bube cu chipul de fiarã
pe trup ni s-au întins
tot puroiul fãrãdelegilor în noi s-a scurs
al doilea înger ºi-a vãrsat mânia
în apa sãratã de pe pãmânt
apa în sânge otrãvit s-au fãcut
ºi viaþa din mare a murit
al treilea înger în restul apelor
ºi-a deºertat cupa primitã
ºi apele tot sânge s-au fãcut
ºi nicio fãrâmiturã de viaþã
în ape nu a mai încãput
temeþi-vã de al patrulea înger
cel ce ºi-a vãrsat cupa în soare
cãci lui i s-a încredinþat focul ºi porunca
sã ne dogoare
ºi noi am ars cu mare arºiþã
ºi fãrã pocãinþã
al cincilea înger a trezit fiara din noi
ºi tot pãmântul deodatã s-a întunecat
iar oamenii îºi muºcã limbile pânã la durere
ºi nu ne-am pocãit
al ºaselea înger în râul cel mare
ºi-a înecat furia ºi râul a secat
ºi s-a fãcut din pietre drum mare gãtit
pentru împãraþii de la soare - rãsare
din gura balaurului a fiarei ºi din a mea
am vãzut ieºind trei duhuri rele
fãcãtoare de semne
ºi noi pãcãtoºii ne-am adunat
pe câmpiile Armageddonului
în oastea rãzvrãtitã
de bãrbaþi ºi duhuri
ºi nu ne-am pocãit
al ºaptelea înger ºi-a vãrsat cupa în vãzduh
ºi din crug de la tronul cerului s-a auzit o bubuiturã
ºi un glas a rostit “S-a fãcut!”
ºi grindinã mare s-a prãvãlit
ºi fulgere ºi tunete ºi vuete
ºi un cutremur mare cum nu s-a mai vãzut
a rupt pãmântul ºi am murit
fãrã pocãinþã
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Lili BALCAN

Momente
din viaþa oamenilor
simpli de provincie de ieri
ºi de azi (II)
(continuare din numãrul trecut)

VIS DE PATRIMONIU
Privesc o fotografie veche, din anul 1967, ºi încerc
sã redescopãr timpul din urmã cu aproape o
jumãtate de secol. Pe atunci doar câþiva aveau
televizor ºi maºinã micã, doar câþiva aveau radio sau
pick-up ori bicicletã, iar de confortul casnic sã nu
mai vorbim, cãci majoritatea femeilor spãlau manual,
rare fiind casele cu baie, maºinã de spãlat ºi aspirator.
Cam totul era la început în urbea noastrã, chiar ºi
cei 14 tineri ce zâmbesc încrezãtori din fotografie...
Ei reprezintã cam prima generaþie de studenþi ai
oraºului, cãci pânã atunci ºi aceºtia, ca ºi
televizoarele, erau destul de rari, dar mai reprezintã
ºi prima echipã de fotbal constituitã ad-hoc din tineri
studenþi.
Aflaþi în vacanþã la pãrinþi, dar privaþi de evadãrile
pe care þi le oferã astãzi internetul ºi facebookul, îºi
petreceau timpul povestindu-ºi din câte mai ºtiau ºi
auzeau, dar mai ales imaginându-ºi... iar cu
imaginaþia ajungeau pânã hãt... departe... pe
platforma Bucegilor, la ”Babele” !
Zilnic aveau ca loc de întâlnire Cofetãria
”Trandafirul” din centrul vechi al oraºului, vis-a-vis
de Monumentul Eroilor, pe locul unde mai târziu ºi-a
înãlþat casã Iancu Caramitru.
Dimineaþa, îºi beau cafeaua strânºi în jurul unor
mãsuþe din interior ºi comentau frenetic ultimele ºtiri,
la prânz se risipeau fiecare pe la casa lui pentru ca
la ora douã dupã amiazã sã se întâlneascã iar, de
astã datã lângã bara din faþa cofetãriei, barã ce
delimita trotuarul, de unde priveliºtea largã, datã de
intersecþia strãzilor Buzãului cu Scânteia ºi 30
Decembrie (azi Regele Ferdinand, Calea Bucureºti
ºi 1918), le permitea efectuarea unor introspecþii ºi
statistici, mai mult sau mai puþin clare ºi obiective,
asupra frumuseþilor târgului.
Seara se întorceau acasã lãsându-ºi iar imaginaþia
sã zboare din paginile vreunei cãrþi, cãci toþi citeau
pe vremea aceea “Cãlãtorie în Congo” a lui Andre
Gide sau “România Pitoreascã” a lui Alexandru
Vlahuþã ori ”Adio bumerang” de Lucian Wolanowschi
sau câte alte cãrþi pe care ºi le împrumutau unul
altuia.
În încercãrile lor de a se distra, aproape tot timpul
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eºuate, mai reuºeau câteodatã sã organizeze aºa
numitele ”ceaiuri”. Ceaiurile se dãdeau sâmbãtã
seara, în curtea prietenilor care aveau pick- up sau
chiar magnetofon ºi acolo se dansa. Dansul în vogã
la acea vreme era twist-tougen ºi pentru asta fiecare
exersa acasã fãcând serioase eforturi de a se miºca
în ritmul impus de un prosop frecat de fund.
Organizau astfel de “ceaiuri” Gigi ºi Dodu Pamfil,
Sandu Limona, George Peanci, Marieta Georgescu
zisã ”a lu` Doinepotriviþi”, toþi din Centrul Vechi, ºi
Victorel Popa (fiul lui Nae ºi Angela Popa) ce locuia
în spatele Pieþei, pe actuala stradã a Transilvaniei.
Printre invitaþi se
numãrau Jana Vâlcu,
viitorul contabil ºef al
staþiunii
Olãneºti,
cãsãtoritã cu fratele
Marianei
Târcã,
campioana mondialã la
handbal, ºi Marieta
Ranete, fiica lui Cuþa
Popescu,
ºefa
Cofetãriei ”Trandafirul”.
Mai animau
atmosfera
Fana
Dragomir, Vera Axente,
Lenuþa Constantinov,
soþia lui Sandu Florea,
Geuþa Daniel, Costel
Dãnilã,
Vasilicã
Dolganiov, Geta Stan zisã ”Rândunica ”, Miti Sima,
Bebiþã Ghiþã zis ”al lui Lumânãraru”, tatãl lui
Sebastian Ghiþã, patronul actualului post de
televiziune România TV.
În mijlocul lor, din când în când îºi fãcea apariþia ºi
Bebe Antonescu Pompeius zis ”ªveik”, supranumit
apoi ”prinþul de lapte” de cãtre poetul Andrian
Pãunescu, într-o poveste cu o delapidare care l-a
constat pe ”prinþ” 18 ani de libertate.
Nu se lãsau rugaþi nici Nicu Iatan, Jipa Haidei, Paul
Condruþ, Mihai Bizdrigheanu, Stelicã Bizdrigheanu,
Marian Buzoianu.
Rar apãrea ºi Costel Balcan, fratele meu, cãruia
tata, Gigi Balcan, de bucurie cã a intrat la liceu, îi
construise, cu mâna lui, o barcã, cu care Costel,
împreunã cu bunul sãu prieten Petricã Ciudoiu,
plãnuise sã navigheze pe Ialomiþa pânã la vãrsarea
în Dunãre ºi mai departe... dar nu a ajuns decât pe
baltã la Irimescu, pe fundul cãruia barca zace ºi în
ziua de azi, înecatã în nãmolul timpului ºi al viselor
neîmplinite...
...Zilele treceau destul de monoton în târgul nostru
de provincie din margine de Bãrãgan, spãlat de ploi
ºi mãturat de vânt.
Energia ºi tinereþea lor, în acea vacanþã de varã
a anului 1967, nu fãceau casã bunã nici cu lungile
ºederi la cofetãria lui tanti Cuþa nici cu aºa zisele
ceaiuri unde de plictisealã începuserã sã se
perfecþioneze în arta pantomimei, din care cel mai
reuºit numãr era acela când imitau cimpanzeii. Astfel
cã au hotãrât sã înfiinþeze o nouã echipã de fotbal,
alãturi de consacrata echipã a oraºului ”Unirea
Urziceni “, antrenatã de domnul Andrei Constantin.
Echipa va purta numele de “Tineretul Urziceni ” ºi
va avea ca antrenor pe nimeni altul decât pe
simpaticul profesor de sport Stan Popescu, cunoscut
tuturor sub numele de ”Popicã ”.
Fotografia lor de început îmi este cãlãuzã în
aceastã povestire ºi vi-i voi prezenta de la stânga la
dreapta; sus:
Gogu Costicã, zis Vânã – portar;
George Ionescu (Necu) - student Marina
Comercialã - fundaº dreapta;
Stan Popescu - antrenor;

Mihai Bizdrigheanu - student TCM Bucureºti centru atacant;
Nicu Iatan - student Facultatea de Mecanicã Finã
Bucureºti - extremã stânga;
Jipa Haidei -student Facultatea de Construcþii
Bucureºti - extremã dreapta;
Puiu Alexandrescu - student Academia Militarã –
stoper;
Paul Matei – simpatizant al echipei, student, din
Câmpina, venit în vacanþã la sora sa Nineta
Rãdulescu.
Pe rândul de jos: un simpatizant al echipei, încã
neidentificat dupã nume, viitor angajat al Fabricii de
Ferite Urziceni pe probleme de sport;
Miºu Tamango - boxeur ºi sportiv emblematic al
oraºului – stoper;
Stelicã Bizdrigheanu - student Mecanicã Agricolã
Bucureºti - mijlocaº inter stânga;
Cola Bizdrigheanu - student Politehnica Bucureºti
– portar;
Bebe Antonescu (ªveik) - viitor administrator
staþiunea Amara - mijlocaº inter dreapta;
Nelu Teoharie (Veul) - student Agronomie Iaºi - fundaº
stânga.
Ziua de 5 august a fost fixatã ca datã a meciului
cu Unirea Urziceni, aºa cã începurã antrenamentele
cât se poate de serios.
Pe toatã perioada antrenamentelor, Titel Oancea, pe
vremea aceea student la Facultatea de Geografie
Bucureºti, reuºea sã-i incite în fiecare dupã-amiazã cu
descrieri amãnunþite despre munþi cu poteci abrupte,
despre grote ºi peºteri, poveºti la care þinea isonulºi
Mihai Bizdrigheanu ce vãzuse munþii cu prilejul practicii
studenþeºti efectuatã la Fabrica de Mecanicã Finã din
Sinaia.
Meciul se jucã în ziua planificatã ºi scorul a fost la
egalitate, un onorabil 0-0.
Bucuria le-a fost aºa de mare încât au hotãrât pe
datã sã mai facã o demonstraþie a forþei lor, ºi anume
aceea de a ajunge pe mult visata platformã a
Bucegilor, descrisã de Titel Oancea ºi Mihai
Bizdrigheanu, folosind doar propriile biciclete ºi
propriile puteri...
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Balerina
Dragã Mãdãlina,
Te rog sã te opreºti câteva clipe din orice vei fi fãcând atunci
când scrisoarea mea te va surprinde acolo, departe, unde ai
ales sã mergi, ºi sã citeºti rândurile obosite ale bãtrânei tale
profesoare de românã. Fã aceasta mãcar în schimbul supliciului
la care m-ai supus în cei aproape patru ani de liceu, când þi-am
citit lungile texte de prozã, uneori cu încântare, alteori cu ciudã
(pentru cã eu nu fusesem niciodatã în stare sã scriu atât de
frumos) ºi care m-au lãsat adeseori cu întrebãri fãrã rãspuns, pe
mine, cea care se presupunea cã te învãþ. Nu þi-am spus niciodatã,
dar am avut mereu sentimentul cã eu sunt cea care învaþã de la
tine. Încadreazã aceastã afirmaþie la “enigme nedezlegate” ºi
sã trecem mai departe. Cãci nu de aceasta îþi scriu. Înainte de a
intra în subiect, te rog ca, citind aceastã epistolã, sã nu mã
imaginezi la catedrã. N-am suportat niciodatã obiectul acela
interpus între profesor ºi elevi, nu l-am suportat ca elevã, dar
mai ales ca profesoarã (de altfel, poate ai remarcat cã nu mã
aºezam niciodatã pe scaun, sau atunci când eram nevoitã s-o
fac, preferam sã stau în vreo bancã liberã). Dacã n-ar fi trebuit sã
respectãm anumite convenþii, de la care ºtii bine cã scorþosul
director nu ne permitea sã facem rabat, eu v-aº fi dus tot în locuri
neconvenþionale sã ne desfãºurãm orele: în parc, la muzeu, la
bibliotecã etc. Aºadar, imagineazã-þi cã stãm amândouã pe o
bancã, în parc ºi ascultã-mã pentru ultima datã. Nu-þi voi vorbi
de literaturã. Îþi voi vorbi despre viaþã. Despre viaþa aºa cum e
ea, necosmetizatã stilistic ºi nemãsluitã în cuvinte frumoase.
Am aflat de la colegi, în cancelarie, cã ai ales sã iei drumul
Canadei. Doar tu ºtii de ce ai simþit nevoia sã pleci la capãtul
lumii. Însã pe-aici se cunoaºte urmãtoarea variantã: ai dorit sã
dai admitere la Teatru, dar pãrinþii þi-au interzis, profesorii te-au
descurajat, colegii ºi prietenii au râs. ªi tu? Pe cine crezi cã
pedepseºti? Mai devreme sau mai târziu, pãrinþii se vor obiºnui
cu ideea cã eºti acolo unde eºti ºi, pentru a scãpa de remuºcãri,
se vor iluziona cu gândul cã ai nimerit-o chiar bine (vei fi având
vreo casã mare, o meserie rentabilã, poate ºi vreun bãrbat bogat,
nu conteazã dacã va fi fiind bãtrân, ºchiop sau prost); profesorii
te vor uita, iar colegii ºi prietenii vor râde în continuare, cu
exuberanþa specificã tinereþii. Nu va lãcrima nimeni, înafarã de
tine. ªtiu cã acum zâmbeºti superior ºi cã îmi vei spune cã
lacrimile nu sunt specialitatea ta ºi cã nu eºti o smiorcãitã. ªtiu
asta. Dar, dacã vei fugi de menirea ce þi-a fost hãrãzitã, doar
pentru cã alþii nu cred în ea, toatã viaþa sufletul îþi va fi o baltã de
lacrimi, chiar dacã nu le vei da drumul sã curgã, înãbuºindu-le
în tine.
Nu, n-am de gând sã-þi þin teorii. Cum vã spuneam ºi la ºcoalã,
teoria nu face doi bani, dacã nu e susþinutã de practicã. Îþi voi
spune însã o poveste. Ascultã! ªi crede-mã: aceasta nu este
literaturã!
Am fost un copil sãrac, flãmând ºi murdar, cea mai mare întro familie cu ºapte copii. M-am nãscut la scurtã vreme dupã
rãzboi (al doilea mondial) ºi am trãit într-un sat amãrât din Insula
Mare a Brãilei. Cu siguranþã ºtii din literaturã, ori din istorie, cum
se trãia pe atunci, dar e un fel de a zice cã ºtii. Eu am cunoscut
aceastã realitate cruntã ºi nu, n-am vãzut-o dincolo de geam.
Mergeam desculþã prin colb, umblam zdrenþuitã, aºteptam sã
se umfle apele Dunãrii pentru a intra cu ciurul (ºtii ce-i ãla?) sã
adunãm peºti - hrana noastrã zilnicã. O datã pe lunã, aºteptam
vaporul sã ne aducã pâine. Nu ºtiu, poate vaporul ãla mai aducea
ºi altceva, dar noi nu ne-am permis niciodatã sã cumpãrãm
altceva decât pâine. ªtii, ºi astãzi îmi place sã privesc vapoarele;
o fac ori de câte ori am ocazia, ºi simpla lor vedere îmi aduce în
suflet starea de sãrbãtoare. Vaporul copilãriei mele, apropiinduse lent de mal a fost în anii aceia singura sãrbãtoare pentru
mine. O datã pentru cã, douã zile dupã venirea lui, mâncam
pâine, înlocuind singurele douã feluri pe care ni le permiteam:
peºtele ºi mãmãliga. Ai sã râzi, dar pentru mine, nici astãzi nu
existã prãjiturã mai bunã decât pâinea. ªi a doua oarã, pentru
cã vasul cãra dupã sine o aurã nedesluºitã, o nostalgie a
depãrtãrilor, ceva indefinit care mã stãpânea ºi parcã mã chema.
Aveam vreo 10-11 ani când, pentru prima datã, s-a frânt în
mine lumea. Pânã atunci, “universul” în care trãiam, mãrginit de
coliba noastrã, la un capãt, ºi apa Dunãrii, la celãlalt, mi se pãra
absolut firesc. Aºa cum fireascã mi se pãrea existenþa în satul
nostru a unei case mari (cãreia îi spuneam chiar aºa, Casa, cu
majusculã), din piatrã, puternic contrastantã cu amãrâtele de
cãscioare din jur. Era împrejumuitã de un gard înalt, prin care nu
se putea vedea nimic, spre ciuda noastrã, a veºnic curioºilor
copii. ªtiam cã în casa aceea locuia o femeie, pe care o numeam
Doamna. Dar ea nu ieºea niciodatã din Casã. Doar servitorii ei
cãrau lãzi grele de la vapor ºi, uneori, o trãsurã oprea la poartã.
Din ea cobora un domn îmbrãcat în negru, care intra fulgerãtor,
dispãrând înainte ca cineva sã apuce sã-i vadã faþa. Trãsura
zãbovea o vreme, apoi domnul ieºea la fel de iute cum intrase,
urca în trãsurã ºi aceasta dispãrea sub privirile noastre curioase.
Despre Doamna nu se ºtia mai nimic, erau numai presupuneri
care mai de care mai fanteziste. Una dintre acestea era cã
Doamna fusese alungatã de tatãl sãu de la Bucureºti, pentru cã
îl dezonorase prin legãtura pe care o avea cu un bãrbat însurat.
Nu pricepeam, la vremea aceea, ce-i aia dezonoare, nici ce era
greºit în ce fãcuse Doamna (dacã fãcuse), dar prezenþa aceasta

nevãzutã mã fascina pe zi ce trece mai mult. Într-o zi, mama ma trimis pânã la Casã. Nu ºtiu în ce împrejurãri, Doamna ne
ajutase cu niºte produse (de fapt, îi vedeai adeseori servitorii cu
câte un pachet în mânã, bãtând la diferite porþi). Iar mama era o
femeie demnã, accepta sã primeascã pomanã, dar se strãduia
sã ofere ºi ea ceva, cât de neînsemnat - în schimb. Se pricepea
sã brodeze ºi m-a trimis cu un mileu fãcut de ea. Îmi atrãsese
atenþia sã îl înmânez unui servitor, nu cumva s-o deranjez pe
Doamna. Dar eu, scãpatã pe lângã cel care deschisese poarta,
m-am înfipt cu nu ºtiu ce tupeu pânã în uºa Casei ºi, spre
surprinderea mea, am fost invitatã înãuntru, astfel cã mi-am
introdus figura nãclãitã (dar avusesem grijã sã-mi “greblez” pãrul
cu mâna) pe covoarele pluºate ale Doamnei. Nu ºtiu sã descriu
tot ce-am trãit atunci, vocabularul e prea sãrac. În primul rând,
m-a nãucit fiinþa care-mi stãtea în faþã. Nu ºtiu de ce, mi-o
imaginasem ca pe o hoaºcã îmbrãcatã în maro, aºa cum mi-o
închipuiam pe muma pãdurii din poveºtile pentru copii. În loc de
asta, vedeam o femeie tânãrã (poate la 30 de ani?), într-o rochie
roºie sclipitoare, cu o figurã angelicã ºi uluitor de frumoasã. Pe
deasupra, rãspândea un parfum delicat care te fãcea sã simþi
nevoia sã-o adulmeci. În universul meu de oameni murdari, cu
feþele brãzdate înainte de vreme, de soare ºi vânt, cu mâini
crãpate ºi veºnic mirosind a peºte, aceastã apariþie mi s-a pãrut
ca un soare mult prea orbitor luminând peste o mocirlã neagrã.
ªi, la fel ca în faþa soarelui, când te orbeºte cu strãlucirea lui, am
simþit nevoia sã închid ochii. Era ceva ca un gest de respingere,
încercam sã mã conving cã aºa ceva nu existã, cã poate am
avut o halucinaþie. Când, în sfârºit, am deschis ochii, ea încã
stãtea dreaptã ºi frumoasã în faþa mea, privindu-mã cu ochii
mari, cãprui, parcã un pic neliniºtiþi, uºor umezi, parcã rãspândind
milã. Mila aceasta mi-a fãcut ºi mai rãu ºi am simþit brusc impulsul
de-a întoarce capul. Privirea mi-a picat pe un perete, hipnotizatã
de imaginea dintr-un tablou. Am stat aºa multã vreme,
neînþelegând ce se petrece, simþindu-mã parcã evadatã din
mine ºi cocoþatã în tabloul acela. Dar tot eu eram ºi cea care
privea încremenitã imaginea care mã hipnotiza ºi mã atrãgea
prin fire nevãzute. Uitasem de Doamna, pânã când ea s-a
apropiat de mine ºi m-a întrebat:
- Îþi place?
Îmi dispãruse graiul, am dat afirmativ din cap.
- De ce îþi place?
Am ridicat din umeri.
- ªtii ce este?
Am clãtinat capul.
- O balerinã.
Mi-am adus aminte cã am glas ºi am întrebat timid:
- Ce-i aia o balerinã?
- O dansatoare instruitã, artistã, care danseazã pe muzicã
de balet.
Ce frumos vorbea Doamna! Dar atât de diferit ºi pe neînþelesul
meu! Îmi venea sã plâng de ciudã!
- Ce-i aia muzicã de balet?
A zâmbit ºi... mi-a fãcut un semn:
- Aºteaptã!
S-a aºezat pe un taburet ºi a început sã cânte la pian (evident
cã nu ºtiam nici ce-i ãla!). Iar eu nu înþelegeam de ce clapele pe
care apãsa nu sunau la fel de strident precum cele pe care le
apãsa tata când zãvora câte-o uºã ºi cum se fãcea cã sunetele
pe care le scoteau adunaserã în mine, laolaltã, toatã fericirea ºi
toatã amãrãciunea lumii. O ascultam cu aceeaºi încremenire
cu care privisem balerina. ªi aveam sentimentul cã vreau sã
zbor, sã plutesc la nesfârºit în ritmul acelei muzici magnifice.
Când Doamna s-a oprit (ºi cât aº fi vrut sã nu se opreascã!),
mi-a spus sec:
- Aceasta e muzicã de balet.
N-am avut nevoie de mai multe explicaþii. În clipa aceea, am
ºtiut cã vreau sã fiu balerinã. De-ar fi fost sã trebuiascã sã trec
Dunãrea înot, de-ar fi fost sã trebuiascã sã numãr toþi peºtii care
zburdau prin ea, de-ar fi fost sã...
Nu-mi mai amintesc drumul înapoi pânã la poarta Casei, numi amintesc nici dacã ºi ce mi-a mai spus Doamna. ªtiu doar cã
dincolo de poartã, lumea s-a frânt în mine ca o creangã putredã,
sub propria-i povarã. Cât stãtusem în faþa Doamnei, pentru prima
datã am avut sentimentul de ruºine. Pentru prima datã, mi-a fost
ruºine de noroiul pe care-l cãram pe picioare, de zdrenþele de
pe mine, de unghiile înnegrite pe dedesubt, pe care mi le
ascunsesem la spate, de pãrul meu nespãlat ºi de vocabularul
sãrac. Paradoxal însã, când am trecut dincolo de poartã, am
avut un sentiment de superioritate în faþa mizeriei, a noroiului ºi
a oamenilor care-l cãlcau. Brusc, am simþit cã lumea aceea numi mai aparþinea ºi cã eu nu-i mai aparþineam ei, cã nu mai
aveam una alteia ce sã ne spunem. Poate doar “adio”. Simþeam
într-un mod nedefinit, dar ferm, cã eu nu aparþineam acelui
univers pe care pânã mai devreme îl consideram cât se poate
de firesc, ci unuia populat de imaginea sclipitoare a Doamnei,
de balerina din tablou, de sunetul muzicii care mã învãluise. Eu
nu mai eram eu ºi totuºi parcã mã regãsisem. Am zãcut, cu fiinþa
divizatã. Refuzam sã mã mai joc cu ceilalþi copii, jocurile lor nu
mã mai distrau, refuzam sã mai pescuiesc, sã mai fac treburile
la care eram pusã. Totodatã, refuzam sã dau vreo explicaþie de
care oricum nimeni n-avea nevoie. Pentru cã, totodatã, revelaþia
pe care-o avusesem îmi evidenþiase clar ºi un alt lucru: cã între
mine ºi oamenii printre care trãiam, toate punþile de comunicare
fuseserã rupte. Eu nu-i mai înþelegeam pe ei, iar ei nu m-ar fi

înþeles niciodatã pe mine. Preferam sã primesc palme ºi castane
decât sã explic un lucru pe care, pânã la urmã, nici eu nu-l
înþelegeam. Dar îl simþeam ºi asta era de ajuns.
Dupã vreun an, într-o searã, trãsura a oprit la poarta Casei,
dar domnul n-a mai coborât din ea. L-am zãrit, în schimb, când
m-am apropiat, intrigatã de aceastã schimbare a unui obicei ce
pãrea imuabil. La scurtã vreme, pe poartã a ieºit Doamna,
înveºmântatã într-o pelerinã lungã, cu glugã, cu pas grãbit,
pregãtitã sã urce în trãsurã. Înainte de asta, m-a vãzut, mi-a
fãcut semn sã m-apropii, mi-a pus în palmã un lãnþiºor de aur
pe care ºi l-a scos de la gât ºi mi-a ºoptit, abia perceptibil: “Fetiþo,
pleacã de-aici!” Ce ciudat! E pentru prima oarã, acum, când
scriu, când mã gândesc la faptul cã acel îndemn rostit ar fi putut
însemna o alungare a mea de lângã trãsurã. Dar atunci, ca de
altfel întreaga viaþã, am crezut, convinsã mai ales de tonul
conspirativ în care mi s-a adresat, cã acel “Fetiþo, pleacã deaici!” a însemnat, de fapt, îndemnul de a pleca de acolo, din
lumea noroaielor ºi a mirosului de peºte. ªi evident cã mi-a dat
frisoane, ameþeli ºi insomnii, nemaiavând liniºte pânã ce nu lam îndeplinit. S-a urcat apoi în trãsurã, ajutatã de domnul pe
care l-am auzit spunându-i: “În sfârºit, iubirea mea, totul s-a
terminat. Sunt al tãu, doar al tãu...” ºi au dispãrut în noapte la fel
de misterios precum apãruserã în acel sãtuc amãrât de pescari.
Am ºtiut atunci cã nu se va mai întoarce niciodatã. Am rãmas în
drum ascultând zgomotul roþilor pânã ce s-au pierdut de tot în
noapte, plângând ca la moartea cuiva. N-o mai vãzusem
niciodatã pe Doamna de-atunci, de când îmi cântase la pian,
dar gândul cã se afla acolo mã mai þinea legatã de lumea aceea
în care nu-mi plãcea sã trãiesc, dar devenise suportabilã ºtiind
cã ea cântã la pian undeva dincolo de ziduri. Acolo, în lumina
lunii, l-am urât pe domnul care o luase doar pentru el; dar m-am
ºi bucurat ºtiind cã nu mai e singurã, amãgindu-ºi tristeþea cu
pianul, între douã scurte ºi clandestine întâlniri. Dar, odatã cu
Doamna, “plecasem” ºi eu, cea care mã descoperisem în tablou.
Iar eu, cea desculþã din drum, nu mai aveam niciun rost pe
acolo. ªi vorbele ei - “Fetiþo, pleacã de-aici!” - mi-au rãsunat în
urechi pânã în clipa când m-am furiºat pe vapor.
Trec peste amãnuntele devenirii mele, cãci nu acestea sunt
importante. Am fugit din Balta Brãilei ºi m-am oprit în oceanul
marelui oraº. Nu ºtiu ce aþi învãþat voi la geografie, dar eu ºtiu cã
oceanul e tot o baltã mai mare. Dar care înghite oameni ºi corãbii,
cu vise cu tot. Nu m-am fãcut balerinã, aºa cum visam, am ajuns
profesoarã de românã. Nu spun cã profesia mea nu mi-a plãcut,
însã toatã viaþa m-am simþit ca un vultur fãrã o aripã, având în
zestrea lui geneticã dorul înãlþimilor, dar fiind nevoit sã trãiascã
pe sol. Iatã, aºadar, cã am ajuns în punctul în care voiam sã
ajung. Dragã Mãdãlina, dacã nu vrei sã fii ºi tu o pasãre
dezaripatã, întoarce-te, cât nu e prea târziu, ºi urmeazã-þi destinul.
Nu spun mai mult, eºti inteligentã ºi sunt sigurã cã ai înþeles. Fã
aºa încât sã nu regreþi nimic în “aceastã prea singurã viaþã” (ai
recunoscut, Nichita, da?) ºi mai ales nu uita cã “dacã dragoste
nu e, nimic nu e” (scuzã-mã, nu mã pot abþine sã dau citate,
deformaþie profesionalã).
În final, mai vreau sã te rog ca plicul sigilat, cu Post-scriptum,
pe care l-ai gãsit în scrisoare sã-l deschizi numai dupã ce te vei
fi hotãrât sã te întorci ºi sã-þi implineºti visul. Dacã nu vei lua
aceastã decizie, aruncã-l! Am încredere în corectitudinea ta pe
care þi-am cunoscut-o în anii de ºcoalã.
A ta profesoarã bãtrânã de limba românã, cãreia voi îi spuneaþi
atât de frumos... Doamna.
P.S. Aºadar, dacã citeºti aceste rânduri, te-ai hotãrât sã mã
asculþi ºi sã-þi coºi la loc aripa. Mã bucur pentru tine ºi îþi doresc
succes. Acum, te rog sã mã ierþi! Te-am minþit. Povestea pe care
þi-am spus-o nu e a mea. M-am jucat ºi eu un pic de-a literatura.
Eu am trãit una cu mult mai banalã. Am fost o fatã nici bogatã,
dar nici sãracã, am urmat drumul pe care mi l-au trasat alþii ºi nu
cred cã mi-a pãrut niciodatã nici bine, nici rãu. Aºa-i cã te-am
pãcãlit? Vezi cât de uºor ne putem lãsa influenþaþi de literaturã?
Povestea am auzit-o (cu mai puþine floricele stilistice, desigur)
de la menajera noastrã, într-o zi ploioasã de varã. Dar n-am
aflat niciodatã dacã era realã sau inventatã. Ce concluzie putem
trage, aºadar, din lecþia pe care am învãþat-o astãzi? Cã nu
trebuie sã confundãm viaþa cu literatura, chiar dacã ele se
împletesc uneori pânã când nu mai pot fi separate de o graniþã.
Mãdãlina, viaþa nu e un roman, nici un film ºi, din pãcate, e mult
mai puþin interesantã decât ne-o prezintã aceºti mincinoºi de
artiºti. Îþi doresc sã îþi ajute Dumnezeu sã poþi trasa mereu graniþa,
sã faci distincþia dintre literaturã ºi viaþã ºi sã nu uiþi nicio clipã
cã, în timp ce prima trebuie cititã (sau jucatã pe scenã, în film),
cea din urmã trebuie... trãitã!
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 29, 30 septembrie 2014
Notã: Textul de mai sus l-am scris la invitaþia lui Marius Stan
care mi-a sugerat sã mai „comitem” o siamezã, de data aceasta
o scrisoare: scrisoare cãtre un elev (el)/ o elevã (eu) în care
punctele comune sã fie cele douã citate din Nichita Stãnescu ºi
Marin Preda. M-a sedus ºi m-a abandonat, asta e, nu c-ar fi
prima datã când mi se-ntâmplã. Cum n-am excelat niciodatã la
capitolul rãbdare, mai ales când vine vorba sã aºtept dupã
bãrbaþi, mi-am trimis siameza sã umble singurã prin lume. Cu
menþiunea cã, deºi eu nu mai stau dupã Marius, „Balerina” mea
încã-ºi mai aºteaptã siameza.
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Titi DAMIAN

GHINION de... MUSCEL
Multora dintre prietenii mei, scriitorii participanþi la marea
lansare din 15 ianuarie 2014 de la Urziceni a trilogiei
„MUSCELENII”, adicã de ziua POETULUI, li s-a pãrut cam
îndrãzneþ anunþul meu din final când am promis cã ne vom
întâlni la urmãtoarea lansare, chiar la Muscelu-Cãrãmãneºti,
locul celor mai multe întâmplãri din roman. Gândul m-a plesnit
spontan, m-a luat chiar pe mine prin surprindere, iar mintea
mea, oarecum înfierbântatã de euforia succesului, cãuta
argumente, sã-mi justific decizia. Unul singur mi-a fost de-ajuns:
muscelenii mei, eroii cãrþii, trebuiau sã ºtie ºi ei cã existã într-o
carte, cã unul dintre ei a scris o carte despre ei, mai ales cã unii,
citind romanul, s-au ºi recunoscut între paginile trilogiei.
Perntru mine, promisiunea a rãmas promisiune, mai ales cã
mi-o fãcusem mie însumi înainte de toate, dar, de la intenþie la
realizare, este cale foarte lungã. Numai eu eram conºtient de
greutãþile care vor apãrea, având în vedere lipsa oricãrei baze
logistice, adicã starea precarã a drumurilor, starea deplorabilã
a aºa-zisului Cãmin Cultural, apoi mai aveam doar câþiva
cunoscuþi în sat pe care mã puteam baza - ºi aceia oameni în
vârstã - niciun fel de rudã, cu primarul comunei mã întâlnisem
doar de câteva ori, era binevoitor, ºtiam cã primãria este sãracã,
satul la aproaspe 5 km depãrtare de centrul comunei, sponsori
- nici atât.
Muscelul era, altãdatã, înfloritor, cu populaþie ºcolarã tânãrã.
Când am funcþionat ca învãþãtor acolo, aveam numai eu 32 de
copii în clasã, chiar dacã se învãþa la simultan. Acum este un sat
de munte cu doar vreo 50 de case, locuite rareori de câte o
familie închegatã, dar de cele mai multe ori, apare la poartã
doar câte un bãtrân sau o bãtrânã cu o cârjã în mânã, sã se uite
cine mai trece pe drum. De zece ani nu s-a mai nãscut niciun
copil, nu s-a mai fãcut vreo nuntã. Ultimul copil, o fetiþã blondã,
acum elevã de liceu, a fãcut naveta singurã la ºcoala de centru
trei ani, pe soare, pe vânt, pe ploaie... Numai înmormântãri. A
obosit ºi preotul. În toamna trecutã am vãzut în curþile caselor
fructe în pomi cu bruma pe ele. „De ce nu le adunaþi?” întreb eu
pe þaþa Lionora, fie-i þãrâna uºoarã! „Nu mai poci, maicã, n-am
pe cine sã pun sã le scuture cu o prãjinã, adun ºi eu ce cade din
pom, restul pentru Dumnezeu ºi pentru urºi ºi mistreþi, ne-au
învadat. Noaptea în tot satul se aud clopotele ºi vuvuzelele,
facem cu schimbul.” Mai existã acolo douã mici Comperative þin loc ºi de cârciumi – unde se mai adunã bãrbaþii la câte o
bere, dar aici banii sunt ºi mai scumpi. Mai existã vechiul Cãmin
Cultural, cu scenã, dar fãrã bãnci, cu ferestrele sparte, cârpite,
unde se fac pomeni ºi se þine, dupã datinã, hramul bisericii de
Sf. Dumitru. Mândria satului este biserica, ridicatã pe timpul lui
Cuza ºi pictatã pe lemn de tei de ucenicii lui Grigorescu – foarte
bine întreþinutã - locaº pe care l-au pãstrat cu sfinþenie timp de
peste 150 de ani. Chiar acum câþiva ani a fost vopsitã, acoperitã
cu tablã, gardul refãcut, iar, împrejurul ei, cimitirul, cu mormintele
ºi crucile, grupate pe familii, de când se ºtiu. De câte ori am sosit
în Muscel, în orice anotimp, am mers sã pun câte o lumânare la
mormintele pãrinþilor ºi ale tuturor cunoscuþilor dispãruþi între
timp, am gãsit acolo o liniºte de început de lume.. „Acolo unde
nu adie vântul”, mi-a rãsãrit în minte propoziþia. În satul
aparþinãtor, de sub Vãtraiul, Camboru, mai sunt doar câteva
case, iar în Mãþara, sat vechi de vreo 2500 de ani - dupã opinia
lui Nicolae Densusianu - mai locuiesc doar vreo ºase vãduve ºi
un bãrbat. Nu au curent electric, cu gazul lampant se descurcã
foarte greu, lumânãrile-s scumpe, se duc repede. ªi ei, ºi
lumânãrile...
Am cântãrit bine situaþia. Mirosea a aventurã, dar, ca
muscelean cãlit acolo de mic, nu puteam da înapoi, aºa cã am
luat legãtura cu Primãria. Disponibilitate totalã, ºi înfãptuitã: „Vom
vãrui clãdirea pe interior, vom duce bãnci ºi mese, scaune, vom
înlocui geamurile sparte, mãcar pe cele dinafarã.” Vorbesc ºi cu
preotul satului, sã anunþe evenimentul la slujbã. M-am dus sã
aprind o lumânare ºi sã dau o liturghie. Am numãrat: erau vreo
15 credincioºi. Pentru ei, preotul – pentru mine un adevãrat
erou - venise tocmai de la Pãtârlagele, cale de vreo 15 km.
Întâlnesc întâmplãtor un consãtean, prieten din tinereþe, Neluº
Anton. Bucurie mare, entuziasm, îmi promite cã mã ajutã cu
mobilizarea muscelenilor, pe unde or fi ei rãspândiþi. Atunci am
apreciat Internetul. Însã îmi dã o veste ºi mai bunã. Pe 3 august,
spontan, tineri dintr-o generaþie au organizat o întâlnire, sâmbãtã
seara. Puteam profita de ea, dar eu nu mã simþeam pregãtit. Aºa
cã, dau o fugã în sâmbãta cu pricina, stau de vorbã cu ei, sã se
mobilizeze, pun afiºele, las invitaþii. Entuziaºti. În cãmin, lume,
muzicã, fripturi, masã bogatã. Începe din senin o ploaie, „de
Muscel.” „Mãi, fir-ar sã fie, dacã plouã pe acum, nu înseamnã cã
va ploua ºi peste o sãptãmânã.” Gândul îmi dã fiori pe ºira
spinãrii. Mã încurajeazã Neluº: „Chiar dacã va ploua, noi tot
venim. Rãspund eu de mobilizarea celor plecaþi.” Mã gãndesc
la data de 10 august, convenabilã, dar atunci, un om de bazã,
domnul profesor universitar Nicolae Ghinea, nu este în localitate.
Aºa cã rãmâne bãtutã în cuie data de 17 august. Vreme (posibil)
bunã, doar era luna august, timp berechet penru rãspândirea
invitaiþilor ºi pentru pregãtiri. Optimism. O primã veste neplãcutã:
„Dom’ Titi, mã sunã într-o searã prietenul meu Stelicã Rotaru,
eu sâmbãtã am botezul singurului meu nepot, la Braºov, aºa cã
nu cred cã mã pot întoarce.” ªtiam cã acasã are o terasã grozavã,
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unde sã-mi aduc invitaþii veniþi de departe. Mã salveazã domnul
Ghinea, împãtimit de Muscel, unde ºi-a construit o viliºoarã
superbã.: „Am loc pentru 20 de persoane!” Perfect, mi-am zis.
Parcã-i ºi vedeam pe prietenii mei, scriitorii, plimbându-se pe
uliþele satului, într-o zi splendidã de varã, stând de vorbã cu cei
rãmaºi, admirând Vârful Vãtraiului, Vârful Goþilor, Vârful Goºii,
Vârful Ceciliei, Podul Goºii, plimbându-se prin ospitaliera ºi
rãcoroasa Pãdure a Samarului, în pelerinaj la casa pãrinteascã,
sã admire ei Fagul cel Mare, ori sã asculte clopotele, Cel Mic ºi
Cel Mare, ale Bisericii de sub deal.
„Cu invitaþii mei, problema este ca ºi rezolvatã, rãmâne doar
sã-mi confirme participarea. Nu cred cã vor refuza mulþi. Cei
care au citit romanul vor ajunge, sunt prea curioºi. Muscelenii, ºi
mai curioºi. Tinerii nu mã cunoºteau, nici eu pe ei, doar dupã
nume ºi neam. Rãmâne doar protocolul, vin oameni de la distanþe
mari. Localnicii sã stea sã se uite?”, îmi fãceam fel ºi fel de
gânduri. Mã scoate din impas tot familia Ghinea. „Aducem invitaþii
la noi, pe localnici îi servim în Cãmin, sunt obiºnuiþi, doar sã nu
avem ghinionul sã plouã!”
Le-a fost gura auritã. Joi seara, cercetez pe Internet cam cum
va fi vremea în zona aceea din Munþii Buzãului. Ploaie. Numai
acolo se fixase un nor deasupra ºi nu voia sã se mai miºte!
„Este ploaie de varã, trece repede, o sã se usuce pãmântul întro jumãtate de zi.”, nu-mi pierd eu firea. Dau telefon la Stelicã sãmi confirme, poate n-o fi chiar aºa. „Aici plouã mãrunt, ca toamna,
este noroi, ca pe timpuri.” O veste ºi mai proastã îmi vine sâmbãtã
dinspre Dl. Ghinea: „Drumul de la Scãieni la Muscel, vreo trei
km, este stricat complet. Cei de la ENEL instaleazã un cablu
subteran chiar pe centrul drumului, la 80 de cm adâncime. Cu
ploaia aceasta mãruntã, nici cu „4 ori 4” nu rãzbaþi. Culmea era
cã inginerul Dumitrescu rãspundea de lucrare ºi era originar
din Muscel. Voise sã le facã un bine pentru iarnã, cã tot li se
rupeau stâlpii de luminã pe coaste, de vânt. Incerc sã-l contactez,
nu avea semnal. Se fãcuse sâmbãtã spre searã. Nicio veste
bunã dinspre Muscel. Trãiam drama opþiunii: Sã anunþ
continuarea acþiunii, ori sã o stopez? Cu scriitorii era mai simplu.
Le telefonam, le explicam, amânam. Dar cu muscelenii anunþaþi?
Îi ºtiam: erau în stare sã strãbatã ºi câþiva km pe jos! Iau pe loc
decizia. Înroºesc telefonul: îi dirijez pe automobiliºti pe partea
cealaltã a versantului: Buzãu, Pãtârlagele, Colþi, Muscel. Îi previn
cã drumul este foarte prost între Pãtârlagele ºi Muscel. Toatã
lumea îmi confirmã prezenþa, chiar în asemenea condiþii.
Duminicã dimineaþa se pun în miºcare maºinile. De la
Urziceni, într-o solidaritate exemplarã, familia Ion ºi Dorina Ene,
cu maºina. Suntem anunþaþi în ultimul moment cã familia
Buleandrã nu mai poate veni din motive obiective. De la Buzãu
mã anunþã ºi scriitorul Marin Ifrim cã nu se simte prea bine ºi-mi
ureazã succes. Îi cred. De la Slobozia se pune în miºcare, cu
GPS-ul în funcþiune, Vasile Iordache, cu Loredana Dãnilã ºi Gh.
Dobre, redactorul ºef al revistei HELIS, care a participat la absolut
toate lansãrile mele. Se anunþã ºi Florin Ciocea din Feteºti, aflat
cu prietenii pe Valea Buzãului, la Gura Teghii. În maºina mea
apare ºi prietenul Gh. Ciutacu, sculat cu noaptea în cap tocmai
din inima Bãrãganului, de la Colilia. Dinspre Galaþi porneºte
dis-de dimineaþã prietenul din tinereþe, Costicã Tãnase, zis al
Filofteii, originar din Cãrãbuºi. De la Buzãu, Tudor Cicu, împreunã
cu familia ºi prietenii, apoi Theo Cabel cu soþia ºi cu membrii
cenaclului ANTE PORTAS, dar ºi marele prieten ºi admirator al
FAGULUI, Aurel Anghel, care visa de mult timp sã ajungã el la
Fag, „sã-i zgârii coaja puþin, cu unghiile, sã mã conving cã existã.”
Ajungem la Primãria din Colþi pe la 10. Antemergãtor este
desemnat nepotul meu Ciprian Chiriac, casier comunal. Eu plec
mai departe. El îi aºteaptã pe ceilalþi, sã formeze coloana. Urcã
ºi primarul, împreunã cu profesorul Dumitru Nica, ºi preotul
satului. Mã înviorez un pic, nu mai plouã, dar este vreme de
toamnã, mohorâtã.
Ajung la Cãmin. Þipenie, pe afarã, parcã nimic nu s-ar petrece.
Intru în salã, mã întâmpinã, cu un frumos buchet de flori ºi cu o
sticlã de ºampanie personalizatã, nepoata mea Geta Apostol
de la Runcu, venitã cu fiica ºi prietenul ei, pe partea cealaltã, pe
la Bozioru. Aveau „4 ori 4.” Apare ºi Dl Ghinea, de la Pãnãtãu,
dus sã-ºi aducã soþia ºi soacra, ca sã pregãteascã livingul pentru
musafiri. Soseºte ºi coloana de maºini cu invitaþii. Doar un mic
incident cu maºina lui Cicu, acum ud tot. Se schimbã de cãmaºã.
Este 11 fãrã 10. Ne uitãm unii la alþii. Numai noi? Aºa câþi suntem,
ne pregãtim de lansare. Un sfert de salã ocupatã. Doar vreo
câþiva localnici, parcã nu îndrãzneau sã intre. Unul mai îndrãzneþ
mã întreabã: „Ce-i aia lansare?” Intrã, totuºi...
Începem „lansarea.” La prezidiu, eu, primarul Pavel
Rãdulescu ºi preotul Sebastian. Prietenul Ciutacu improvizase
o masã unde expusese cãrþile. „Îi dãm drumul ºi aºa”, oftez eu.
În momentul acela greu, mi-am adus aminte cã unul dintre
personajele romanului avea o replicã pe care eu chiar o
recoltasem din realitate. Observase nea Neculai al Linii: „Dom’
Titi, de câte ori vii matale pe aici, de atâtea ori plouã. Ar fi bine sã
vii mai des, pe seceta asta, îþi plãtim noi drumul!” Mai târziu,
chiar m-am gândit la asta, ºi cam aºa se ºi întâmpla. Ce sã fac?
Am înghiþit în sec, gãndindu-mã la ghinion. „Face parte din viaþã,
numai cã eu îl asociam ananghiei din care omul trebuie sã
iasã.” Dintr-o datã, îmi strãbãtu gândurile cu viteza luminii, data de 17 august -, care, potrivit observaþiilor personale, chiar
þinea de destinul meu, transformat acum tot în ghinion. În tinereþe
eram foarte precaut în programarea unor activitãþi importante în
jurul acestei date din fiecare lunã. Observasem cã îmi merge

prost. De data aceasta, uitasem cu desãvârºire de acele eºecuri
programate. Nu mai era nimic de fãcut în acel moment...
Mã mai uit încã o datã la ceas: 11 fix. Înghit în sec ºi ridic ochii
spre intrarea din spate. Tãcuþi, liniºtiþi, cu un aer vinovat de
întârziere, se strecurau spre bãnci, unul dupã altul, muscelenii,
ocupând locurile libere, din faþã spre final: bãtrâni sprijiniþi în
câte o cârjã, bãtrâne þinând de mânã câte un nepoþel, multe
femei cu basmalele legate sub bãrbie, Gicu lui Chiosac, Costel,
prietenul meu de o viaþã, Nea Ion al lui Neculai al Linii, care
avea sã fie mai târziu vedetã – toþi invitaþii mei citiserã, în roman,
scena de sub Fag ºi voiau sã facã o fotografie cu el. Între timp,
apare ºi enigmaticul Florin Ciocea cu niºte cizme imense de
cauciuc în picioare. Se ºi apucã sã filmeze. Îi zãresc întrând ºi
pe Grigore Rotaru Delacamboru, Nina Paraschiv, Diana Gavrilã
cu invitaþii sãi, Dan Manole de la Urziceni, cumnate-sãu Costel
Nica, învãþãtorul Iliuþã Damian de la Nehoiu. Aveam sã aflu de
ce au întârziat muscelenii: crezuserã cã nu va mai avea loc
lansarea ºi, când au zãrit oaspeþii sosiþi cu atâtea maºini, au dat
alarma...
Nu am sã mai povestesc aici cam ce-am spus eu ºi ce-au
spus muscelenii care ºi-au dezlegat glasurile inimilor: Dumitru
Nica, Nina Paraschiv, Nicolae Ghinea. A venit rândul invitaþilor
Aurel Anghel, Ion Ene, Vasile Iorsdache, Tudor Cicu, Gheorghe
Dobre, Loredana Dalian, Theo Cabel. Ultimii cinci ºi-au
exprimat, ulterior, opiniile despre aceastã lansare în diferite
publicaþii din þarã. Cuvinte mari, cuvinte frumoase, adânci,
izvorâte din inimã. Unele au fost prea adânci, ca sã nu le fi
reþinut. Gheorghe Dobre: „Un sat fãrã povestitori, este un sat
mort. Muscelul este viu prin prozatorul Titi Damian.” Tudor Cicu.
„La Muscelul Cãrãmãneºti s-a nãscut un mare prozator: Titi
Damian.” Aurel Anghel: „Trãiesc un vis pe care-l port cu mine de
când am citit FAGUL.” Ion Ene: „Tot ceea ce povesteºte Titi
Damian în roman sunt evenimente pe care le-am trãit ºi noi, în
viaþã.” Mândria mea pãlise pe lângã mândria muscelenilor. Se
admirau unii pe alþii cu niºte feþe radioase, ei circumspecþii de
acum o orã...
Ceea ce a urmat þine de poveste. Toþi au uitat de vremea de
afarã. Sala s-a încãlzit în momentul când profesorul Ene a scos
vioara ºi împreunã am intonat „Cântecul Fagului”, compus de
el, pe versuri adaptate dupã poetul patrufrãþean ªtefan Tãnase.
Imediat s-a alãturat ºi Aurel Anghel cu vioara lui. Sala, nãucitã.
Nu le venea sã creadã muscelenilor când au ascultat „Balada”
lui Ciptian Porumbescu, înterpretatã impecabil de Ion Ene,
„Menuetul” de Mozart. Apoi, sârbe, valsuri, muzicã popularã,
creaiþi originale ale aceluiaºi autor. Atmosfera a atins apogeul.
Muscelenii s-au înghesuit sã cumpere cãrþile. N-am bãnuit cã o
sã am nevoie de atâtea exemplare. Eu dãdeam autografe, iar ei
îl acaparaserã pe Ene, trecând în cor la „Cât e Siriul de mare”,
„Crâºmãriþã din Buzãu”,... Apoi. dã-i cu bere, dã-i cu vin, dã-i cu
þuicã de Muscel, sã se stropeascã bunãtãþile aduse în portbagaj
tocmai de la Urziceni...
Nu am putut sã-i mai despart pe invitaþi de musceleni.
Parcã se cunoºteau de când lumea. Planul meu ºi al dlui
Ghinea de a-i duce pe invitaþi la vila de protocol cãzuse. Am
regretat mult faptul, pentru cã douã doamne, soþia ºi soacra
dumnealui, veniserã tocmai din Pãnãtãu, ºi, în loc sã
participe la spectacol, rãmãseserã acasã pentru a pune
lucrurile la punct, în aºteptarea oaspeþilor...
Iar eu am rãmas fãrã cernealã în stilou pentru autografe, dar
ºi fãrã cãrþi. Am avut prea puþine...
Povestea este pe sfârºite. Cuvintele mele sunt umile în a
descrie entuziasmul muscelenilor, dar mai ales solidaritatea
prietenilor mei, scriitorii din spaþiul geografic al Ialomiþei ºi al
Buzãului, cu autorul MUSCELENILOR care le mulþumeºte din
suflet ºi pe aceastã cale. Au uitat pentru vreo trei ore cã mai au
de fãcut ºi drumuri lungi la întoarcere. Iar muscelenii îºi iau
rãmas bun, cu lacrimi în ochi, de la adevãraþii mei prieteni,
scriitorii, amintindu-ºi replica unui personaj din FAGUL: „Greu
este sã urce omul un munte, dar mai greu este sã-l coboare...”
Într-un târziu, m-am despãrþit ºi de muscelenii mei, promiþîndule cã, de ÎNÃLÞARE, în 2015, voi reveni cu altã carte, dar ºi cu
prietenii mei scriitorii, sã ridic un monument, cu banii obþinuþi pe
trilogia MUSCELENII, în memoria celor 20 de bãrbaþi musceleni,
mãþãrani ºi camboreni dispãruþi în al Doilea Rãzboi Mondial.
„Dacã matale n-o faci, atunci n-o mai face nimeni. Te-om ajuta ºi
noi cu ce putem”, îmi ºopteºte, la despãrþire, strângându-mi
mâna tremurândã, Costel, prietenul meu de-o viaþã, cel care a
mers 15 km cu mine, ºontâc-ºontâc, sã mã conducã la plecarea
în armatã. Eu m-am suit în tren, la Pãtârlagele, iar el, împreunã
cu tatãl meu, mai aveau de fãcut încã 15 km înapoi. ªi era
noapte, ºi era frig ºi ploua, pe 26 februarie 1966...

Trilogia MUSCELENII a scriitorului Titi DAMIAN,
lansatã la Urziceni pe data de 15 Ianuarie ºi pe 17
august în satul natal, Muscelu-Cãrãmãneºti, a obþinut,
în 2014, urmãtoarele premii:
-Premiul pentru PROZÃ la Festivalul Internaþional
„ANTARES”, Galaþi;
-Nominalizare pentru Marele Premiu al Uniunii
Scriitorilor la Festivalul Naþional de Literaturã FESTLIT,
Cluj-Napoca;
-MARELE PREMIU la Concursul Naþional de
Literaturã, „Vasile Voiculescu”, Buzãu;
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MOTTO:
Se poartã confesiunea.
ªedinþele de terapie se fac la vedere
Cu lacrimi ºi batiste rãsucite
Pe paturi imaginare ºi rãsuflãri sacadate.
Sunt îngenuncheate cuvintele banale,
Sunt rãstignite gândurile dulci,
Sunt alungate la morþi sentimentele drepte, coloanele
foarte verticale.

Scriu...
Multe picioare, capete ºi mâini care scriu... Creste
nervoase, feþe frãmântate, priviri albastre sau incolore prin
care vezi toate emoþiile. O gurã bea apã, niºte mâini se þin
de o bancã impersonalã. Niºte ochi aflaþi în josul unor
onduleuri bãtute de vânt într-o parte mã privesc. E liniºte.
Un oftat sugestiv sparge toate moleculele tãcerii. Unul îºi
scarpinã o bubã imaginarã, altul cautã ºerveþele. Nu a gãsit.
Probabil, nici nu are nevoie, dar trebuie sã facã ceva.
Scrisul e prea stresant ºi nici nu consumã excedentul de
energie acumulatã pentru aceste ore.
Se întind muºchi, se scriu notiþe pe ciorne înjumãtãþite,
precum rãbdarea mea.
Un pix nu mai încape în mânã ºi ajunge la gurã. Gura nul primeºte, nu-i vrea iubirea asta dezmãþatã a la Cãrtãrescu.
Pixul pare cã ºi-a mãrit dimensiunile în 40 de minute, cât
pentru toþi anii de liceu. E ultimul reprezentant al tuturor
instrumentelor de scris care au fãcut ºcoala.
Meritã sã ajungã în muzeu toate obiectele cu care ne
marcãm existenþa în acest moment, pe niºte hârtii mai albe
decât au fost vreodatã. Meritã sã ajungã la muzeu secunda
asta de gândire, în care toate minþile par preocupate, sã se
uite ca într-o vitrinã la noi, imortalizaþi astfel, generaþiile
viitoare de purtãtori de creiere, emoþii, telefoane ºi uniforme
ale tinereþii.
Scriem toþi. Unde vor duce rândurile noastre nu e important.
Groapa de gunoi a memoriei e destul de încãpãtoare sã
cuprindã ºi aceste pete de albastru.

Ziua în care tuberozele
s-au preschimbat în roze
Sunt puþine clipele când tuberozele se preschimbã în
trandafiri. ªi atunci o mare de suflete te împresoarã ºi fac
zid ca tu sã nu vezi minunea, sã simþi doar energia
zâmbetelor nãscute din florile obosite de atâtea atingeri.
Sunt rare momentele când mirosul sincer al rozelor alungã
dureri ºi cheamã madlene din care muºti cu voluptate cãci
te întâlneºti cu fericirea.
Sunt doar vreo câteva mii de secunde când ai tot ce-þi
trebuie, cãci pereþii încãperii igrasioase au dispãrut, perdeaua
ºleampãtã a fost înãlþatã cãtre cerurile unei fiinþe cititoare
de dicþionare, cãldura istovitoare a plecat rapid când ai
deschis aripile evantaiului ºi vorbele au þesut un leagãn ºi
pentru fetele gânditoare la monologuri în limba francezã.
Sunt magice momentele când, privind ochi timizi ºi lacomi
de surprize, afli cã toate tuberozele din acest oraº prea mic
au dispãrut ºi cã minunea s-a pogorât într-o grãdinã în care
trandafiri de toate culorile aºteptau drumul cãtre niºte
mirositori de soi.
Nu vã miraþi! Azi tuberozele s-au preschimbat în roze ºi
lumea noastrã a mirosit a trandafiri!

Ziua cu orbi
Ieri fusese ziua cu orbi, a orbilor cu ochi ºi a orbilor fãrã
ochi. Mai fuseserã asemenea zile, dar asta fusese
”deosebitã”. Era ”deosebit” sã vezi cum orbeºte subit un
om care a fãcut parte din trecutul tãu, cum surzeºte atunci
când pui o întrebare, în faþa unui cabinet medical. Era
rãvãºitor cã orbul adevãrat fusese un om în deplinãtatea
puterilor, agil, activ. Acum îºi pãstrase luciditatea, ba chiar
ºi ascuþise înþelepciunea (se vedea asta din rãspunsurile
pe care i le dãdea fiului sãu orb, cu ochi, din demnitatea cu
care se plângea cã suferã de inactivitate) aºa cum se
întâmplã cu cei care capãtã ochiul interior, precum Oedip,
Tiresias etc. Un alt Tiresias poposise pe banca din faþa
cabinetului medical unde venise sã-ºi vindece nu ochii, ci
inima prea chinuitã. Tiresias nu mai putea sã-i predea
orbului cu ochi lecþia respectului, dar el era pentru ceilalþi o
carte deschisã în care se putea citi demnitatea. Au fost

multe tãceri stânjenitoare, multe procese de conºtiinþã ºi s-a
aºternut peste toate eliberarea ºi resemnarea. Au fost aruncaþi
uitãrii trei ani de frici cumplite ºi au fost rememoraþi mulþi ani
de întrebãri ºi rãspunsuri, de respirat acelaºi aer care acum
era blamat, renegat, expirat din plãmâni plini de urã.

“chip binevoitor”
În ficþiune, e fie un ”chip binevoitor”, fie o scorpie care
îngrãdeºte iubirea liberã ºi spontanã a unui adolescent rebel.
Nu are nicio aurã de magistra, nu are sentimente, e ca o
”fiinþã de hârtie”. E mai uºor sã faci ficþiune decât sã locuieºti
în ea, sã populezi un spaþiu în care alþii te-au distribuit. Roata
se întoarce nu numai în viaþã, ci ºi în universul ficþional. Nu
se ºtie când te transformi într-un mãrunt personaj, într-un
om care oferã o carte, timp de câteva cuvinte ºi apoi ai
ieºit din scenã. E posibil ca omenirea sã reþinã despre tine
doar cã ai oferit o carte sau cã l-ai enervat pe unul care
avea chef sã se plimbe cu iubita. Faptele se varsã din
realitate ºi se pot plãti ºi în cãrþi.

De vineri pânã sâmbãtã
Într-o zi de vineri, un om a intrat în greva scrisului. Nu era
un eveniment important, nu se oprise lumea în loc pentru a
afla detalii despre momentul luãrii deciziei. Nu se ºtia decât
cã omul, scârbit de atâþia scriitori care fãceau literaturã ºi
din mersul la baie ºi eliberarea feromonilor, sãtul sã vadã
rânduri inepte despre arta tocãniþei ºi ia þãrãneascã,
rebrenduitã, se hotãrâse, simplu, sã renunþe la scris. Doi
confraþi care aveau habar despre intenþiile grevistului îl
sfãtuiau sã se rãzgândeascã ºi îi ofereau cu autograf ultimele
cãrþi scoase la editura oraºului, despre cãlãtoriile în locuri
exotice ºi despre amintiri dintr-o viaþã veche.
Aºa cã nimãnui nu-i pãsa cã grevistul rãmânea fãrã operã,
iar lumea literarã provincialã nu era scandalizatã decât de
criza lecturii ºi de tãierea copacilor din piaþa revoluþiei.
Într-o zi de sâmbãtã, grevistul se bucura de viaþã, privea
melcii coborând de pe un trunchi de copac, nedoborât încã,
respira în ritmul în care ar fi scris despre asta ºi îºi imagina
cã rândurile se nasc singure, cã nu e nevoie de intervenþia
micului creator pentru cã mai marele a avut grijã de tot: a
scris ºi toatã literatura ºi a fãcut astfel încât ce meritã sã
vadã lumina zilei.
LOREDANA STAN

Ilie COMÃNIÞA

LUMINÃ DE ALBASTRU
Va ninge cu luminã de albastru
Din ochii tãi de cer nevinovat,
Sub zãri nãuce-aºtept transfigurat
Sã mã-nconjoare nimb de foc, mãiastru!
În cercul magic voi fi îngropat,
Peste privirile-mi pierdute, de sihastru,
Va ninge cu luminã de albastru
Din ochii tãi de cer nevinovat!
Trãind între extaz ºi-ntre pãcat,
În crucea nopþii va-nflori un astru,
Se va porni cel mai dorit dezastru,
Ce nu va fi de nimeni decriptat!
Va ninge cu luminã de albastru
Din ochii tãi de cer nevinovat!

CÂNT DE PLOAIE
Sã fim alãturi ºi sã ne-mpresoare
Sacralitatea cântului de ploaie,
Sub tremurul de crengi ce se îndoaie,
Cu buzele-n sãrut, fremãtãtoare!
Ne curgã mâinile pe trup, ºuvoaie,
În mângâieri de vis, ameþitoare,
Sã fim alãturi ºi sã ne-mpresoare
Sacralitatea cântului de ploaie.
Extaz de arcuri ce se înconvoaie
ªi se destind sub foc de-mbrãþiºare,
În inimi vraja tãmãduitoare
Invocã doar doritele puhoaie,

Sã fim alãturi ºi sã ne-mpresoare
Sacralitatea cântului de ploaie.

MÂNGÂIEREA
Sã îmi reciþi cu mâini de serafim
Poemul mângâierii-nfiorate
ªi peste mãri de dor învolburate
Un zbor planat de albatroºi sã fim!
Degeaba încercãm, nu se mai poate
Tumultul inimii sã-l stãpânim!
Sã îmi reciþi cu mâini de serafim
Poemul mângâierii-nfiorate.
Lumina pletelor întunecate,
ªi panteonul ochilor, sublim,
Buze avide-n stãri de voluptate
Sã le aduci ºi-n mãiestrii de mim
Sã îmi reciþi cu mâini de serafim
Poemul mângâierii-nfiorate!

VÂRSTA
Se-aºeazã iarna-n pãrul meu
Tot mai intens, tot mai statornic,
Aº implora acum un zeu
Sã-ncremeneascã timpu’-n ornic!
Dar viscolul vine mereu
ªi albul lui e tot mai spornic,
Se-aºeazã iarna-n pãrul meu
Tot mai intens, tot mai statornic!
Accept postura tot mai greu,
De tinereþe-s încã dornic,
Doar tu mã-ntinereºti ºi eu
Iubito, þi-s pe veci datornic!
Se-aºeazã iarna-n pãrul meu
Tot mai intens, tot mai statornic!

COASA LUNII
Sã adormim târziu în iarba-naltã
ªi coasa lunii sã ne pascã,
Dorinþa sã ni se ghiceascã,
Sã evadãm în lume, laolaltã!
Nimic sã nu ne stânjeneascã,
Sã ne-nfrãþim cu trestiile din baltã,
Sã adormim târziu în iarba-naltã
ªi coasa lunii sã ne pascã!
Magia sânului care tresaltã
Presimt c-o sã mã-nnebuneascã,
Te trec de pe o mânã pe cealaltã,
Lasa-vom roua sã ne miruiascã!
Sã adormim târziu în iarba-naltã
ªi coasa lunii sã ne pascã!

PLOI DE GHEAÞÃ
Cad ploi de gheaþã, totul se îmbracã
În zale de armurã translucidã,
Intrã natura-n stãri de crisalidã,
Palate de cleºtar apar în joacã!
Ne-ncearcã-o presimþire genocidã,
Pericol de-aritmie cardiacã!
Cad ploi de gheaþã, totul se îmbracã
În zale de armurã translucidã!
Purtãm pe gene nimb de promoroacã,
La porþi de ger suntem cariatidã,
Arterele în noi se dezghioacã,
Prin sânge urcã taur în coridã!
Cad ploi de gheaþã, totul se îmbracã
În zale de armurã translucidã!
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Desene de Iulian LALU - Laly
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S. J. A. N. Ialomiþa
Consilier superior Rodica Druncea

SCRISOAREA UNUI
TÂNÃR
PLEDOARIE ÎN
SPRIJINUL
RESPECTÃRII LEGII
PENTRU
REGLEMENTAREA
REPAUSULUI
DUMINICAL ªI A
SÃRBÃTORILOR
LEGALE DIN ANUL
1938
Arhivele ialomiþene vã prezintã un document
interesant, „scrisoarea anonimã a unui tânãr”, prin
care acesta apãrã ºi îºi apãrã dreptul la repausul
duminical conferit de lege, dar care nu era respectat
de toate intreprinderile comerciale ºi industriale din
întreaga þarã.
DOMNULE PREFECT
Marile schimbãri spre bine, fãcute în mândra noastrã
þarã, de guvernul ales de Majestatea Sa Regele Carol
II, face sã tresalte de bucurie inima oriºicãrui bun
Român. În toate ramurile sociale se introduce o nouã
prosperitate, o nouã viaþã. O prosperitate
îndemnãtoare la muncã ºi credinþã faþã de þarã ºi tron;
o viaþã nouã, curatã, fãrã curentele extrimiste cari erau
pe cale de a otrãvi sufletele tineretului Român, cu
programele lor deºuchiate. Acum pe feþele tuturora,
dela hamal pânã la boer, radiazã un zâmbet de
mulþumire, un zâmbet de siguranþã. Dece oare sã nu
fie mulþumiþi, când în þara noastrã domneºte un Rege
harnic, iubitor de neam ºi de dreptate... . Dece oare sã
nu fie mulþumiþi, când Judeþul nostru a avut fericirea
sã aibã ca conducãtor pe un distins ofiþer de talia Dstrã.
...................
Toþi bunii Români privesc cu aceleaºi priviri blânde
marile purificãri ce se fac. La oraºe, fãrã nici-un zâmbet
de nemulþumire, în simfonia sculelor mecanice, sau
în tãcerea adâncã biruocraticã, muncitor, mecanic,
funcþionar î-ºi îndeplinesc, cu multã tragere de inimã,
îndatoririle lor, faþã de patron, faþã de superiori. La sate,
sub razele arzãtoare ale soarelui, în adierea
zefirului”din zori ºi pânã-n searã î-ºi doboarã cu elan
holda sa mãnoasã, sãteanul
Iar, Duminica, în acestã sfântã zi lãsatã de
Dumnezeu pentru odihna oamenilor, în loc de a se
mai duce la întrunirile Domnilor electori, merg în haine
curate în haine de sãrbãtoare, sã se închine cu
smerenie în faþa altarelor. Dupã amiazã, pe la colþuri
unde se strâng câte 10-15 locuitori, locul sudãlmilor
sau injuriilor adresate cutãrui sau cutãrui Domn politicla luat convorbirile interesante în chestiunile lor; la luat
satisfacþia pe cari ºi-o aratã unul faþã de altul, faþã de
ordinea ce o impune noile legi... . Dreptatea
triumfeazã!.........................
Doar câþiva privilegiaþi ai soartei, nu mai ºtiu nici de
sãrbãtoare nici de Dumnezeu. Aceºtia suntem noi aºa
ziºii ”funcþionari comerciali” sau bãieþii de prãvãlie de

prin magazinele din comunele rurale. De dimineaþa dela
ora 4 – 4 ½ þi pânã seara la ora 9(nouã) stãm închiºi
în magazine, servind clienþii sau aranjând mãrfurile.
Pentru noi nu existã recreaþie nu existã repaus
duminical. Duminica când este ziua de odihnã a tuturor
oamenilor, noi în atmosfera închisã ºi monotonã a
magazinului, cu feþele ofilite, servim triºti, cu
resemnare, pe cei câþiva clienþi cari se abat pe la uºa
prãvãliei. În timpul politicianismului obloanele erau
deschise ca ºi în zilele de lucru. Acum au cel puþin
prudenþa de ale þine închise, servind de multe ori clienþii
la lumina lãmpii. Aºa se explicã faptul cã la inspecþiile
fãcute de ºeful postului de jandarmi, ne-a gãsit în
regulã, ºi-n spre nenorocul nostru, aceste inspecþii sau fãcut dimineaþã.
Sunt însã ºi patroni, cari ar avea bunãvoinþa sã þinã
închis;...dar oare cum sã tragã oblonul iar vecinul de
alãturea sã vândã mai mult ca-n zilele de lucrãtoare?
Aceasta-i cauza nerespectãrii repausului Duminical...
Deaceea, Domnule Prefect, eu, cari sufãr ca ºi ceilalþi
de branºa mea, am rupt lanþul timiditãþii ºi mi-am luat
curajul, de a vã scrie aceastã anonimã, prin care vã
arãt o parte din necazurile celor câteva zeci de fii de
þãrani, risipiþi pela diferite magazine din comunele
rurale, plecaþi delângã pãrinþii lor, din cauza neavuþiei,
pentru a-ºi menþine existenþa. Fiind mai puþini
numericeºte, faþã de ce-i dela oraº, nu avem pretenþia,
faþã de patronii noºtrii, sã þinã socotealã ºi de orariul
celorlalte zile, pentru cã lucrul acesta este imposibil
de aplicat la þarã; nu avem pretenþia, de a eºi din
magazin Sâmbãtã seara la ora 7(ºapte) ºi a intra Luni
dimineaþa la aceiaº orã. Nu!... Am fi mulþumiþi, ca cel
puþin sã-se respecte repauzul Duminical – nu în
întregime – ci numai dupã amiazã de la ora 5(cinci)
sau 6(ºase)... Sã avem ºi noi timpul sã inspirãm un
aer mai curat; sã admirãm un amurg de searã, cu
liniºtea sa melancolicã, poeticã, întreruptã din când în
când de strigãtul strident al pãsãrilor de noapte.
Suntem ºi noi, Domnule Prefect, fiinþe cu suflete în
noi, cu doruri de viaþã. ....
Vrem sã aven ºi noi câteva clipe de reculegere
sufleteascã, de meditaþie. ... Dar lucrul acesta nu se
poate din cauza faptului arãtat în corpul acestei scrisori.
ªi cine, mã rog, ar putea pune o ordine în chestia
repauzului Duminical?... Cine ar putea fi oblãduitorul
unor fiinþe de teapa noastrã, dacã nu Dumneavoastrã,
conducãtorul acestui judeþ, -Dumneavoastrã, D-le
Colonel cari întrun termen atât de scurt aþi reuºit sã
înfloriþi acest judeþ? Deaceea m-am hotãrât sã-vã arãtdin deducþie depe pornirile mele – doleanþele
vânzãtorilor, ucenicilor comerciali, ºi sã vã rog a lua
mãsuri ca acest drept al nostru sã-ni se respecte. Linia,
Cãlãraºi – Feteºti Feteºti – Piua- Petri, cu comuni în
cari au magazine mai mari, este o linie unde nu se
respectã repauzul Duminical. Sunt convins Domnule
Prefect cã nu veþi întârzia de a da ordine drastice
pentru respectarea repauzului Duminical, fãcând astfel
un bine nouã tinerilor ºi bãtrânilor vânzãtori, cât ºi
patronilor noºtri cari, parte din ei ar avea bunãvoinþa
sã þinã închis, dacã nu ar fi alþi cari sã vândã toatã
ziua- asemãnãtor cazului dela Cegani.
Primiþi Domnule Prefect plângerea mea, care este
ºi-n sufletele tuturora, dar nu au curajul sã-ºi–l exprime,
ºi cu sufletul plin de nãzuinþe cã vom vedea în
Dumneavoastrã un protector, vã urez din toatã inima
SÃNÃTATE.
Un tânãr
Semnãturã indescifrabilã
Numãrul plâgerilor adresate prefectului de Ialomiþa
de la acea vreme este destul de mare ºi au fost luate
mãsuri în sensul respectãrii prevederilor legale, dar
vechile obiceiuri nu au dispãrut cu desãvârºire nici în
zilele noastre.
Serviciul Judeþean al Arhivelor Naþionale Ialomiþa,
fond Prefectura Judeþului Ialomiþa, dosar nr. 42/1938,
filele 1-18.
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Anti-gelozie
(Cu zâmbet, helisiºtilor)
- Parodie dupã poezia „Gelozie”
de George Topârceanu Dacã nu aº fi-ntâlnit
Helis-ul, din întâmplare,
Eu pe altul oarecare
Îl rãsfoiam, negreºit.
Dacã nu-mi ieºea în drum,
Aº fi dat cu bucurie,
Altui ziar, sau la o mie,
Textele de-acum.
Aº fi-avut ºi vreun amant
Care, poate, ca netotul,
Mi-ar fi scos din cap cu totul
Scrisu-acesta enervant.
Dar aºa, mare scofalã
Cã pe voi v-am întâlnit,
Cu-n microb m-am pricopsit
ªi-am cãzut în boalã!

La multi ani!
Florentina Loredana DALIAN

Poezia parodiatã

Gelozie
(George Topîrceanu)
Dacã nu te-aº fi-ntâlnit
Absolut din întâmplare,
Tu pe altul oarecare
Tot aºa l-ai fi iubit.
Dacã nu-þi ieºeam în drum,
Ai fi dat cu bucurie,
Altuia strãin, nu mie
Mângâierile de-acum.
Ai fi-avut ºi vreun copil
Care, poate, idiotul,
Ar fi semãnat cu totul
Cu-acel tatã imbecil.
Dar aºa, ce lucru mare
Cã noi doi ne-am întâlnit
ªi cã-s foarte fericit
Absolut din întâmplare.

Elena BOLÂNU

La colindat
Sãrbãtorile-au sosit
Mã bucur, sunt fericit!
Seara când ne liniºtim,
Ne jucãm, ne povestim.
Le vorbesc de multe ori,
Ce-am sã fac de sãrbãtori.
Seara, eu voi fi plecat,
La urat, la colindat.
Cu sorcova, voi sorcovi
ªi cu biciul voi pocni.
Cu steaua, voi colinda,
ªi cu capra voi dansa.
Iar la urmã voi ura,
Dupã ce voi colinda,
Bucurie, sãnãtate
Sã aibã belºug în toate.
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NUNTA DE ARGINT A
REGELUI CAROL I
Ca de fiecare datã, în ultimii 25 de ani, când viaþa
politicã a cunoscut momente de tensiune, ºi în
aceste zile s-a discutat mult despre instituþia
monarhicã ºi contribuþia ei la modernizarea ºi
dezvoltarea statului român. Evident, opiniile
exprimate ºi-au avut izvorul în proasta funcþionare
a instituþiilor regimului politic instaurat dupã
prãbuºirea comunismului în þara noastrã.
În zilele de 2 ºi 16 noiembrie, mi-am depus în urnã
buletinul de vot. Am fãcut-o cu speranþa de mai bune,
dar ºi cu un fel de teamã provocatã de violenþa ºi
lipsa de respect cu care clasa politicã de azi
intervine în intimitatea opþiunii cetãþeanului. M-am
întrebat ºi cu ce drept, de vreme ce singura ei
datorie ar fi aceea de a veghea la respectarea
Constituþiei, biblia ce ne proclamã pe toþi egali în
drepturi ºi îndatoriri? ªi mi-am adus aminte vorbele
unui parlamentar român din trecutul mai îndepãrtat,
care spunea cu adâncã înþelepciune cã, mai ales
într-o democraþie, orice lege îºi demonstreazã
eficacitatea numai prin stricta ei aplicare.
Încerc sã depãºesc amãrãciunea acestor zile
refugiindu-mã în trecut, invitându-i ºi pe cititori sã
mã însoþeascã, amintindu-ne cã exact acum 131
de ani, la 3 noiembrie 1894, bucureºtenii ºi,
împreunã cu ei, întreaga þarã, îmbrãcaserã straie
de sãrbãtoare: perechea regalã românã îºi serba
nunta de argint. Obicei vechi, nunta de argint,
reprezintã pentru orice creºtin, nu o cununie
religioasã, ci un moment în care cei doi soþi aduc
prinos de recunoºtinþã lui Dumnezeu pentru cã le-a
ocrotit cãsnicia timp de un sfert de veac. În buna
tradiþie, în astfel de ocazii, bãrbatul oferã cadouri
soþiei ºi face o donaþie pentru nevoile comunitãþii.
Contemporan al evenimentului, Iancu Cerkez nea lãsat interesante mãrturii despre desfãºurarea
acestui eveniment din viaþa familiei noastre regale.
Marian ªtefan
1894. Joi, 3 noiembrie. Azi a sãrbãtorit perechea
noastrã regalã nunta sa de argint printr-un Te deum,
dupã obicei, la Mitropolie, ºi prin recepþiuni la Palat.
Am fost ºi eu, ca judecãtor de curte.
Regina, pãrul alb, figura cam roºie, a pierdut acea
frãgezime ºi albeaþã de mai înainte; numai dinþii, tot
de un alb frumos. Purta o rochie de atlas alb, cam
fãrã talie, la spate în formã de mantie; pe cap – un
lung vãl, prins cu o egretã de preþ; la gât, mai multe
ºiruri de mãrgãritare prinse printr-un frumos briliant.
Regele pare mai bine conservat, a început însã sã
ningã pe barba lui neagrã. Purta obiºnuita uniformã
de general. În treacãt, pentru întâia datã, mi-a
adresat ºi mie câteva cuvinte, întrebându-mã dacã
sunt de mult la Curte.
Mitropolitul, în impozanta mantie, asistat de
episcopi, a þinut o cuvântare. Asemenea dl. Mitiþã
Sturdza, în numele Academiei.
Regele, mi-au spus cei care au fost mai aproape,
au zis câteva cuvinte prea frumoase cãtre senatori
ºi deputaþi.
Primirea s-a fãcut în salonul cel mare de ceremonii,
îmbrãcat în oglinzi ºi mobilat cu draperii ºi divanuri
de atlas albastru deschis. În fund e sala mai micã a
tronului, unde se pãstreazã într-o vitrinã coroanele.
Acea salã e îmbrãcatã-n roºu închis, cu pervazuri
de aur ºi draperii de grea stofã de catifea.
Dincolo de sala de primire e o altã salã, paralelã,
mai micã, unde erau expuse darurile primite. Ce am
putut admira în treacãt: un serviciu de aur, de ceai,
pentru douã persoane, dat de împãratul Germaniei,
un altul de cafea, pentru o persoanã, de argint
oxidat, având ca ornament vulturul cu crucea, dat

14

de tânãrul prinþ sau prinþesa de Wied.
O casetã mare de lemn de preþ, albã, cu tot felul
de frumoase ferecãturi, dat de prinþesa-mamã a
regelui.
Un frumos birou de fildeº, cu ornamente artistice
de aur, lucrat de casa Froment Maurice de la Paris
ºi care costã mi se pare vreo 25 000 lei, dat de
damele române.
Un paravan de stofã albã, pe care se aflã cusutã
în perfecþie ºi cu fine ºi delicate , nuanþe istoria
florilor animate.
O pereche vase albe cu monturã auritã, date de
Primãrie.
Fraþii regelui ºi sora sa n-am vãzut sã fi oferit
vreun dar. O tavã de argint, ornatã cu blazoanele,
probabil, ale ofiþerilor, oferit de Regimentul (prusac)
de dragoni în care a servit regele în tinereþe.
O coroanã cât un taler de desert, compusã din
ramuri de argint împreunate sub o coroanã regalã,
asemenea de argint, cu smalþ roºu, lucratã în þarã
ºi oferitã de clubul ofiþerilor de rezervã.
Un frumos album cu scoarþe, fundul alb, cu
despãrþituri prin linii largi de smalþ albastru închis ºi
ornat de jur-împrejur ºi în mijloc cu prea frumoase
miniaturi pe smalþ, reprezentând scene din viaþa
reginei, precum cabinetul ei de lucru etc., oferit de
d-na Luther, milionara proprietarã a celei mai bune
fabrici de bere de la noi.
O frumoasã statuie de marmorã albã,
reprezentând ideea degajându-se de materie,
lucratã de sculptorul parizian Boucher ºi oferitã de
damele reginei.
Un cadru frumos, cu trei compartimente, unul cu
portretele regelui ºi reginei de acum 25 ani, când sau însurat; altul de la mijloc, cu portretul lor actual,
dupã 25 ani, ºi al treilea, gol, aºteptând realizarea
urãrii de a se umple peste alþi 25 ani, la nunta de aur
cu portretele de atunci.
Un frumos serviciu de Sévres, dacã nu mã înºel,
fund albastru cu flori, oferit de un domn de la Iaºi,
mi se pare, Weisengran.
Un timbru poºtal rar, prima emisiune din Moldova,
capul de zimbru cu o trompetã de poºtaºi dedesubt,
oferit de un original A.G. Cantacuzino, ºi altele mai multe.
Prinþul ºi prinþesa moºtenitori (Maria ºi Ferdinand)
mã mir cã n-au avut gentileþea sã ofere ºi ei un suvenir.
Sosirea s-a fãcut de la Sinaia ieri, la 2 noiembrie,
pe o zi de toamnã splendidã. ºi primirea a fost foarte
cãlduroasã. Mi-a spus Jean Duca, colegul
meu, cã pe la Episcopie mare entuziasm ºi
adevãrate urale spontane ºi sincere, toþi
aruncau reginei flori. Trãsura inundatã, regele
ºi regina miºcaþi de aºa probe de simpatie la
care nu se aºteptau, mulþumesc în dreapta
ºi în stânga. Regina, în toaletã albã, fãcea
mereu semne de gratitudine cu batista ºi
uneori se ridica în picioare. Frate-meu Licã,
care era în escorta jandarmilor, înainta decât
la pas, din cauza marii îmbulzeli, a strigãtelor
ºi a inundaþiei de flori.
Strada, de la Calea Griviþei pânã la Palat,
era frumos ornamentatã cu stâlpi cu flamuri
ºi drapele, îmbrãcaþi în verdeaþã de brad,
înlãnþuiþi în lung ºi în curmeziºul strãzii, cu
ghirlande de verdeaþã a cãror legãturã de
stâlpi era ornatã cu câte un coº din care se
revãrsa o grãdinã de flori artificiale de un efect
nou ºi vesel.
Exilul de trei ani al reginei1 a adus aminte
tuturor simpaticile ei calitãþi, lipsa de mândrie,
apropierera drãgãstoasã cãtre toþi, cultura ºi
gustul ei artistic. Sã dea Dumnezeu, pentru
binele þãrii, sã poatã amândoi domni în pace
alºi 25 ani.
9 noiembrie. Am citit azi în Monitorul de
marþi 7 noiembrie o frumoasã adresã a regelui
cãtre prezidentul Consiliului (de Miniºtri) prin

care, mulþumind într-o limbã prea aleasã de cãldura
manifestãrilor cu ocazia nunþii de argint, dãruieºte
o sumã de douã sute de mii lei, în rentã, ca un
exemplu ºi un început spre a se fonda un aºezãmânt
destinat sã adune ajutoare din partea a generoºi
donatori, cu venitul cãrora sã se ajute sãtenii în anii
când ar fi bântuiþi de lipsã sau de secetã.
Aceasta este a doua sau a treia mare donaþie a
regelui, fãrã a pune nenumãrate alte ajutoare sau pensii.
Cu toate acestea, în ochii unora tot trece de zgârcit...
Elisabeta-Paulina-Otilia-Luisa, nãscutã la 17/29
decembrie 1843, la Neuwied, în castelul Monrepos,
era fiica prinþului Hermann de Wied ºi a Mariei de
Nassau-Weilburg. A primit o educaþie atentã,
însuºindu-ºi limbile francezã, englezã ºi italianã, iar
mai târziu suedeza, rusa ºi… româna. Luase lecþii de
pian cu celebrii A. Rubinstein ºi Clara Schumann, era
pasionatã de picturã ºi vãdea talent literar. În 1869, la
26 de ani, s-a cãsãtorit cu Carol I, domnitorul României.
Chiar înainte de cãsãtoria sa, cunoscuse câþiva
români, unul dintre ei mai ales, Vasile Alecsandri,
devenindu-i prieten fidel pânã la sfârºitul vieþii.
Din simpatie ºi preþuire pentru talentata sa
domniºoarã de onoare Elena Vãcãrescu, regina
plãnuise cãsãtoria acesteia cu prinþul moºtenitor
Ferdinand, stârnind un mare scandal politic. Regele
a intervenit, dând satisfacþie dorinþei exprimate ferm
de principalii sãi sfetnici de a nu se permite o astfel
de cãsãtorie, care ar fi încãlcat statutul Casei regale.
Afectatã, regina plecase pentru mai multã vreme în
strãinãtate, într-un fel de exil voluntar, prelungit pe
durata a aproape trei ani. La rândul sãu, Elena
Vãcãrescu fusesev obligatã sã pãrãseascã þara,
stabilindu-se definitive în Franþa.
În 1894, când ºi-a sãrbãtorit nunta de argint,
Elisabeta era regina României, cunoscutã în
capitalele europene, dar ºi peste ocean, ca poetã
ºi prozatoare, semnându-ºi creaþiile cu pseudonimul
Carmen Sylva. La Bucureºti sau Sinaia, salonul sãu
era gazda unor ilustre personalitãþi ale artei ºi culturii
române.Titu Maiorescu, George Enescu, pianista
Elena Bibescu, pictorul George Mirea, fiind doar
câþiva dintre ei.
1.
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George APOSTOIU

EUROPA. PREZENTUL CONTINUU (III)

ROMÂNII, VICTOR
HUGO ªI STATELE
UNITE ALE EUROPEI
Se întâmplã ca unii dintre politicienii noºtri sã
pledeze, Dumnezeu ºtie de ce, în favoarea creãrii
Statelor Unite ale Europei. Obiectivul ar trebui atins
rapid, în doi-trei ani, a afirmat preºedintele de azi al
României, prin sacrificãri în sfera suveranitãþii.
,,Conceptul” a fost lansat într-un discurs þinut la
Sulina. Varã, cãldurã mare! Apoi a fost reluat dupã
câteva întoarceri de la reuniunile de la Bruxelles. Reiau
formularea de la Sulina, mostrã de ambiguitate,
construitã pe tehnica vorbelor de tacla: ,,Numai prin
cedare masivã de suveranitate Europa mai poate
rãmâne o putere economicã ºi militarã”. Cum adicã,
cui trebuie sã cedeze Europa masiv din suveranitate?
Dar de ce fel de suveranitate dispune Europa în care
se gãsesc Germania, Rusia, Franþa, Ucraina, Marea
Britanie, Belarusul, Monaco, Malta, Andora? În timp
ce unele state ale Uniunii Europene, îngenuncheate
de crizã ºi de dictatul Parisului ºi Berlinului, cautã
cãi sã se replieze, noi suntem dispuºi sã dãm ºi din
puþinul care ne-a mai rãmas? De unde vine pofta
românului pentru concepte politice controversate ºi,
oricum, nelimpezite de secole? Glasul nostru nu se
aude la Bruxelles în chestiuni mai pãmântene, care
ne frig la degete: modernizare, dezvoltare, fonduri. Nea cerut cineva sã ne pronunþãm într-o problemã atât
de complicatã?
Organizarea politicã a Europei fusese suficient de
disputatã în timpul pregãtirii Constituþiei europene. Cum
formularea lansatã de ºeful statului român de azi este nu
numai ambiguã, ci ºi greºitã, îmi permit sã observ cã
atacarea unor concepte majore meritã sã se bucure de
mai multã rigoare. Ele nu se lanseazã în blugi la Sulina,
nici dacã uitata localitate ar fi devenit peste noapte un
Porto Franco pentru ideile politice. Gafele – în ultimul timp
au fost destule – nu se dreg cu supuºenie mimatã. ªi, la
urma-urmei, la ce ar folosi sã avem noi iniþiative în direcþia
asta? Când aveau ocazia, posibilitatea ºi dreptul sã se
pronunþe în privinþa Constituþiei Europei, românii s-au
remarcat prin tãcere. Unele state, venite chiar de pe banca
pe care o ocupaserã cu noi pânã în 1989, au fãcut greu
concesii la adoptarea Tratatului de la Lisabona. Ele au
înþeles pânã la urmã (sau au fost constrânse sã înþeleagã)
cã imperativul consolidãrii Uniunii Europene le poate fi de
folos ºi lor. Ulterior, aceste concesii nu s-au dovedit piedici
în discuþiile care priveau interesele particulare. Azi, în
plinã crizã care zguduie Uniunea Europeanã, unii cautã
cãi de salvare prin valorificarea avantajelor pe care le
mai oferã suveranitatea, atâta câtã le-a mai rãmas. Cine
ºtie, cine poate exploateazã inteligent ºi transferul de
suveranitate la care a consimþit prin aderare. Aºa au fãcut
întotdeauna conducãtorii nemþilor, francezilor, britanicilor
conºtienþi cã popoarele lor duc povara materialã a
solidaritãþii comunitare. Chiar ºi cei ai unor þãri mici ca
Austria, Olanda, Suedia, Republica Cehã, Slovacia.
Despre Polonia sã nu mai vorbim.
Românii trebuie sã reflecteze serios la conceptele pe
care le îmbrãþiºeazã. Sã cedezi din suveranitate este uºor.
Sã o câºtigi ºi sã o menþii este greu. Celor care ne conduc
le pretindem un efort pentru a înþelege ideile mari de
guvernare - mai nou i se mai spune guvernanþã - a Europei.
Problema revizuirii atitudinii faþã de suveranitate existã.
Dar trebuie sã se ºtie cã uneori numai apropierea de
subiectul acesta poate rãscoli lumea. Transferul de
suveranitate a ridicat întotdeauna suspiciuni. Aici nu au
loc improvizaþiile sau opiniile personale. Statele Unite ale
Europei, dacã ar fi posibil sã fie create, necesitã
clarificarea mai întâi a formulei de construcþie politicã.
Vom fi o uniune de naþiuni sau una de popoare? Diferenþa
o dau în final, chiar dacã multora nu le convine, pãrerile
Parisului ºi Berlinului ºi nu cred cã cineva îºi imagineazã

cã Europa comunitarã poate fi construitã în afara voinþei
ºi intereselor Germaniei ºi Franþei. Ne-am aºteptat ca
Tratatul de la Lisabona sã mãreascã energia ºi capacitatea
concurenþialã a Uniunii Europene. La prima crizã mai
serioasã am descoperit cã Uniunea este vulnerabilã.
Instituþiile europene de integrare nu au fost pregãtite
pentru ºocuri, mai ales pentru o crizã majorã ca cea
declanºatã, de trei ani încoace, pe plan financiar,
economic, social ºi chiar politic. Birocraþii de la Bruxelles
nu au gãsit soluþii viabile nici pentru limitarea dezastrului,
nici pentru consolidarea structurilor comunitare. Ei recurg
la planuri de austeritate, soluþie cu efect de bumerang.
Uniunea Europeanã se zbate acum între planuri de
austeritate, cu efecte sociale grave, ºi recesiune, cu
efecte economice devastatoare. Este destul sã înþelegem
de aici cã nu este timpul (în ce ne priveºte, nu este cazul)
sã avem noi iniþiative în privinþa cedãrii, masive sau nu,
de suveranitate. Treaba o rezolvã, de altfel, cu de la sine
putere Berlinul ºi Parisul. Când va fi cazul. Cum ieºim din
crizã? Cine poate sã ºtie. Deocamdatã vina este aruncatã
fie pe grãbirea procesului de extindere a Uniunii Europene,
cum pretinde Finlanda, de exemplu, fie pe lentoarea
procesului de integrare, cum se insinueazã în marile
capitale. Ar mai fi pericolul reîntoarcerii la pãcatul
intereselor naþionale evocat de funcþionarii (interesaþi de
evidenþierea acestuia) de la Bruxelles. Comisarul ºef al
Comisiei Europene, José Manuel Barroso, în raportul
asupra ,,stãrii Uniunii” prezentat la sfârºitul lui septembrie
2011, socotea tendinþele de repliere ale unor guverne pe
interesele naþionale o frânã a integrãrii ºi un ferment al
fragmentãrii. Adicã un pericol pentru dezmembrarea
Uniunii Europene. Poate ºtie el ceva.
O micã incursiune în chestiunea Statelor Unite ale
Europei reþinutã aici pentru interesul amatorilor de
concepte ºi iniþiative europene.
Proiectul este vechi. Între mulþi, foarte mulþi alþii, despre
uniunea sau unirea politicã a continentului au vorbit
renascentistul Dante Alighieri, romanticul Victor Hugo,
raþionalistul Immanuel Kant. Napoleon tot o Europã unitã,
supusã însã prin rãzboi, urmãrea. Winston Churchill a avut
viziunea lui despre viitorul Europei, viziune legatã strâns
de prãbuºirea imperiului britanic. Îi plãcea sã spunã
,,Trebuie fãcutã Europa (unitã), dar începeþi fãrã noi”. Hitler
a avut halucinaþiile lui care au condus direct la rãzboi.
Noroc cã l-a ,,corectat” istoria, iar unitatea europeanã a
rãmas în grija puterilor Alianþei care ºi-a propus mai întâi
reconcilierea ºi pacificarea continentului. Primele nuclee
ale viitoarei Uniuni Europene (nu a Statelor Unite ale
Europei!) dateazã din anii de dupã rãzboi, anii 50, ºi se
datoreazã iniþiativelor ministrului francez de externe Robert
Schumann ºi cancelarului german Adenauer. A urmat o
extindere succesivã pe structura unei ,,pieþe comune”. O
altã etapã, mai viguroasã, cu þinte politice adãugate, a
fost posibilã dupã cãderea regimurilor comuniste din
Europa de Est ºi reunificarea Germaniei. Pânã astãzi,
proiectele, utopice sau realiste, care porneau de la concepte
sau viziuni pacifiste nu presupuneau sacrificarea, în forme
,,masive”, a esenþei statului: suveranitatea. Frãmântãrile
ºi pofta au venit mâncând. Preocupãrile, teoretice pentru o
formã federativã sau confederativã a Europei, au apãrut în
Germania, dupã 2000. Ceva mai sus am prezentat opiniile
fostului ministru german de Externe, J. Fischer, cândva,
prin anii 60 ai secolului trecut, extremist turbulent de stânga,
acum înalt demnitar în Parlamentul European. ªi el a
avansat ideea metamorfozãrii Uniunii Europene în Statele
Unite ale Europei, pornind chiar de la modelul experienþei
federalismului Germaniei. Parisul nu a lãsat nici o speranþã
unui astfel de curs ºi nici nu cred cã va lãsa vreodatã.
Concepþia generalului Charles de Gaulle privind ,,Europa
statelor-naþiune” a rãmas far de orientare în politica oricãrui
guvern de la Paris. Conceptul gaullist þine seama de istorie,
chiar dacã nu pare explicitat, ºi nu se identificã deloc cu
,,Europa popoarelor federale” a lui Fischer.
Pentru cã prezintã interes în contextul campaniei
preºedintelui de azi al României în favoarea Statelor Unite
ale Europei, voi întârzia puþin asupra poziþiei Franþei peste
care, ca putere învingãtoare în rãzboiul împotriva
Germaniei, nu se poate trece. Deocamdatã. Ce vrea
Parisul? Vrea sã nu se ajungã la o comandã dintr-un centru
unic care, nu existã îndoieli, ar fi Berlinul. Aceasta ar

însemna ca Franþa sã fie îndepãrtatã de la pârghiile de
decizie la conducerea Uniunii Europene. Fostul preºedinte
Jacques Chirac a expus în Parlamentul german, în 2000,
poziþia Franþei în privinþa direcþiilor politice în care, prin
compromis, se poate ajunge la concilierea conceptului
german cu cel francez. Franþa nu va accepta nici o mãsurã
restrictivã în privinþa identitãþii naþionale, nu va accepta
realizarea unui stat supranaþional european, acceptã
uniune de state, nu federaþie de state, agreeazã o nouã
repartizare a competenþelor Uniunii, realizarea unei
specificitãþi a instituþiilor europene ºi participarea
parlamentelor naþionale la activitatea comunã. Acestea
marcheazã întreg corpus-ul Tratatului de la Lisabona.
Restul poate fi discutat, eventual convenit, dacã mãsurile
punctuale nu contravin acestor orientãri.
Europa unitã rãmâne un obiectiv politic major al statelor
membre, mai ales al marilor puteri, Germania, Franþa,
Marea Britanie. Criza financiarã ºi ameninþarea unei noi
recesiuni mondiale fac ca aceste state cu putere, vocaþie
ºi ambiþie de decizie sã caute formule convenabile de
integrare care sã convinã ºi sã respecte lecþiile istoriei,
intereselor actuale ºi perspectivelor continentului. Dacã
le va reuºi, asta este o altã problemã. Deocamdatã
Uniunea Europeanã, aºa cum a fost construitã pânã acum,
dã semne de obosealã. Existã încã diferenþe de abordãri.
Este suficient sã revedem negocierea Constituþiei Europei
ca sã ne dãm seama cã acestea sunt departe de a fi
apropiate. A demonstrat-o respingerea, prin referendum,
de cãtre francezi ºi olandezi, a primului proiect al
Constituþiei, din 2005. Tratatul de la Lisabona a reprezentat
maximum ce se putea obþine în privinþa suveranitãþii
politice. Derivatele financiare, economice etc. pot fi
discutate. Dacã li se vor gãsi alte soluþii, Uniunea
Europeanã va fi cu totul altceva decât ºi-a propus. Cine
ar accepta acum, în condiþiile întunecate de evoluþia crizei,
sã mai cedeze ceva? Mai ales sã cedeze masiv
suveranitate.
Din nou, pentru amatorii de concepte europene, sã ne
oprim ºi la grandiosul vis european al lui Victor Hugo. Un
vis în care Dumnezeu ar fi trebuit sã pacifice lumea. În
1849, la un Congres al pãcii þinut la Paris, în plinã glorie,
marele scriitor a vorbit în faþa a peste 800 de participanþi
despre Statele Unite ale Europei. ,,Va veni o zi când armele
vã vor cãdea ºi vouã din mâini! Va veni o zi când rãzboiul
va pãrea ºi el absurd ºi va fi de neconceput între Paris ºi
Londra, între Petersburg ºi Berlin, între Viena ºi Torino, cã
va fi imposibil ºi va pãrea absurd astãzi între Rouen ºi
Amiens, între Boston ºi Philadelphia. Va veni o zi când
Franþa, Rusia voastrã, Italia voastrã, Anglia voastrã,
Germania voastrã, voi toþi, naþiuni ale continentului, fãrã a
vã pierde calitãþile voastre distincte ºi glorioasa voastrã
individualitate, vã veþi aduna strâns într-o unitate superioarã
ºi veþi constitui fraternitatea europeanã, aºa cum
Normandia, Bretania, Lorena, Alsacia, toate provinciile
noastre s-au topit în Franþa”. Bun orator, ca orice mare
francez, Victor Hugo îºi proiecta convingerile înflãcãrat,
cum îi stãtea bine unui romantic. ,,Va veni o zi când cele
douã grupuri imense, Statele Unite ale Americii ºi Statele
Unite ale Europei, aflate faþã în faþã, îºi vor întinde mâna
pe sub mãri...”, afirma el în ropotele de aplauze ale
participanþilor la congres. Ce trebuie sã facã europenii pentru
a atinge acest obiectiv, se întreba el: ,,Legea lumii nu este
ºi nu poate fi despãrþitã de legea lui Dumnezeu. Or, legea
lui Dumnezeu nu este rãzboiul, este pacea... francezi,
englezi, belgieni, ruºi, slavi, europeni, americani ce avem
noi de fãcut pentru a ajunge cât mai repede posibil la
aceastã zi?”. Rãspunsul lui Hugo: ,,Sã ne iubim!”.
Cu toatã marea putere a lui Dumnezeu, dupã 21 de ani
de la discursul înflãcãrat al lui Hugo, francezii ºi germanii
se ucideau în Alsacia, în rãzboiul din 1870. Ei continuau
legea lumii pe care o ºtiau de secole. Dumnezeu nu a
putut sã împiedice nici mãcelul pentru Alsacia, cum nu a
putut sã le împiedice nici pe cele din primul ºi al doilea
rãzboi mondial. Politica ºi puterea au alte legi decât cele
ale iubirii. Discursul lui Hugo este, însã, o mare lecþie de
pacifism. El visa la Statele Unite ale Europei. Ca romantic,
visa frumos.
Românii sã deschidã ochii când viseazã. Timpul
romantismului a trecut.
(Continuare în numãrul viitor)
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FRAGMENT DIN ROMANUL

PÂRNOD
Radu se întoase brusc ºi zãri în ceaþa amintirilor locul
viran, acoperit cu bozii, dintre Piºãtoru ºi Stoian, fratele
Cotoarcii.
Citise undeva cã datoritã bucuriei, frumuseþea lumii ne
pãtrunde în suflet. Datoritã durerii aceasta ne intrã în corp...
*
“Am fost al treilea dintre fraþi, eram cel mai mic, mai
eram ºi tare slab ºi negricios. Am avut de mic copil un
permanent neastâmpãr fizic pe care îl mai pãstrez ºi
acum. Odatã, la o clacã, þaþa Leanca lui Turlã, ca sã mã
liniºteascã, mi-a dat una cu cheia de la poartã, era destul
de mare fierãtania, m-a nimerit în locul unde dãdusem
gaurã la cãciulã ºi mi-a spart capul.
- Lasã maicã, ce te smiorcãi, pânã te însori îþi trece.Mia trecut de-a doua zi. Am uitat de spãrturã ºi am luat la
mãsurat cele douã hectare pe care le aveam în capãtul
pogoanelor, cu via, pepenii ºi grãdina de zarzavat. Nu
ºtiam de nimic. Aleragam desculþ peste miriºtea care mã
înþepa pânã dãdea de os.Tãlpile se bãtuceau aºa de tare,
încât pe la mijlocul verii cãlcam în colþii babii fãrã teamã,
rareori mai simþeam câte o înþepãturã pe care o trata
aceeaºi Leanca, meºtera la scos ghimpi. Dupã operatie,
a doua zi alergam ºi mai tare. Prindeam din urmã calul, îi
treceam pe dinainte, îl apucam de coamã ºi mã suiam pe
greabãn din mers.
Cea mai frumoasã meserie, pe la vreo 10 ani, a fost
aceea de bostangiu. Pãzeam pepenii, îi prãºeam, îi
pliveam, strângeam iarba moale ºi o puneam la pãlit pe
colibã, apoi o duceam ºi o aºezam pe priciuri, marginile
laterale ale colibei, îmi fãceam astfel cel mai blând ºi
mai mirositor pat …
Coliba mea…intram spre searã când soarele trecea de
vârful slacâmilor de la casa lui Trampaliu. Era momentul
când se aºeza o nefireascã liniºte peste vii ºi porumburi,
peste bostãnãriile din jur. Luam fluierul, ieºeam afarã ºi
încercam sã cânt o doinã pe care o cânta Moº Tache, un
strãbunic care a trãit 106 ani. Un greier ascuns sub iarba
patului meu dãdea semnalul cã începe spectacolul serii
din câmpie. Þârâitul lui prelung era al dirijorului care da
mãsura, unu, doi, trei, dupã care urma atacul primei
uverturi. Auzeam duete, cvartete, unele se întrerupeau,
altele începeau. Spectacolul acesta m-a vrãjit ºi mi-a
pregãtit întreaga fiinþã pentru ascultarea muzicii, pentru
cântatul la vioarã, pentru scrierea primelor poezii. Mã luam
la întrecere cu câte un greier, noaptea puteam sã cutreier
tot cerul în sus ºi în jos. Doamne cât era de frumos !
Ajungeam curând pe Calea Lactee (Drumul robilor,îmi
ºoptea bunica), apãreau pe cer Rariþa ºi Steaua polarã,
înhãmam pe Piciu ºi pe ªoimu la Carul Mare al Cerului,
aici unde orizontul se închide rotund, cuprinzând spre nord
Padina, spre vest Colilia, spre sud Cãzãneºtii ºi Muntenii
Buzãului, iar spre est Reviga ºi Rovine. Acesta era
orizontul meu de atunci, satele în care mergeam de atâtea
ori cu tata ºi cu bunica ºi cu fraþii mei dupã diferite treburi.
La Reviga mergeam la gârlã sã ducem cânepa la topit, la
Cãzãneºti ne duceam la siloz, sã ducem cotele cãtre
stat, la Colilia mergeam la moarã ºi la Nea Marin
Fieraru(Arventistu) sã reparãm cãruþa când i se slãbea
câte o obadã sau când îi sãrea ºina, la Padina(Macovei)
ne duceam la neamuri, la Nenicu Costandin Mocanu,
fratele mamei, sã ne facã sandale, sã ne jucãm cu verii
ºi veriºoarele noastre, cei 7 copii pe care-i adusese
Dumnezeu în curtea lui.
Când se înnopta de-a binelea auzeam paºii hotãrâþi ai
tatãlui meu, Pârnod.Venea de fiecare datã vesel, bucuros
cã o parte a gospodãriei lui mergea ca pe roate.
Odatã cu sosirea lui, coliba se fãcea mai mare, sub
patul din pãmânt, într-o ascunzãtoare ºtiutã doar de mine,
alegeam câte un pepene mare ºi vãrgat. De multe ori
vorbeam cu pepenele acesta, pe care îl ºtiam de mic, îl
vedeam cum creºte din ziua în care, pe la jumãtatea
vrejului, cãlãtor prin mohor ºi prin iarba grasã, se ivea o
floare galbenã de mãrimea stelelor pe care le vedeam în
fiecare searã pe cer. Lãsam câteva fire de mohor în jurul
florii, s-o apere de soarele puternic, a doua zi floarea lega,
apãrea pepenele cât buricul degetului, apoi vãzând cu
ochii, cãtre searã se fãcea cât o corcoduºã, dimineaþa
urmãtoare cât o zarzarã, apoi cât un mãr ºi de aici încolo
nu-i mai puteam numãra ºi compara creºterea, era sigur
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salvat, nu-l lepãdase vrejul ºi va fi un pepene pe cinste.
Mai era însã un prag de trecut, trebuia sã-l pãzesc, sã
mã scol cu noaptea în cap, sã iau clopotul mare al vacii
ºi acioaia de la Pluguºor, sã alerg pânã urca soarele
deasupra satului ca sã alung ciorile, duºmanul de moarte
al pepenilor în prima lor copilãrie. Le-am vãzut cum se
aºezau lângã pepene ºi, cu o loviturã bine þintitã, dãdeau
o gaurã perfectã chiar în mijlocul sferei dungate.De câte
ori nu am plâns, de câte ori nu am hotãrât sã ajung
mare ºi sã inventez ceva care sã le omoare sãmânþa, de
câte ori nu mi-am jupuit genunchii urcând ca o pisicã pânã
în vârfurile salcâmilor sã le arunc ouãle ºi sã le stric
cuibarele. Gãseam uneori câþiva pui cu fire de puf galben,
cu ciocurile cât jumãtate din ei, mi se fãcea milã, cuiburile
astea nu le mai stricam ºi-i spuneam tatei cã nu am ajuns
pânã acolo.
- De ciori ºi de þigani sã nu-þi fie milã, zicea tata, cã
aproape toþi þiganii sunt cu ochii pe furat ca ºi ciorile pe
stricat. Asta o zicea aºa, ca la o lecþie de moralã. Era
prieten cu ei, vorbea cu þiganii, îi primea în curte, le
punea demâncare, glumea cu ei ºi pe seama lor.
- Mãi þigane, de ce înjuraþi voi tot timpul de morþi?
- Pãi, zicem ºi noi dã morþi, cã dã ãia vii ne e fricã.
Dialogurile se petreceau totdeauna cu martori. Pârnod
îºi greºise cariera, trebuia sã fie actor sau regizor sau
poate scriitor, cred cã am auzit cele mai nãstruºnice glume
ºi bancuri scormonite de el. Povestea odatã cum un þigan
a cãzut într-o capcanã, un puþ pãrãsit la un loc cu un
lup.Þiganul s-a tras mai deoparte, ºi-a scos ºapca din
cap ºi a început sã vorbeascã cu lupul.
- Sã trãiþi,domnule lup.
Lupul rânjea la þigan, þiganul dãdea mai departe cu
vorba.
- ªtii ce cred eu, domnule lup…c’ amândoi am dat de
dracu, n-ar fi bine sã ne facem fraþi, dã necaz? Lupul se
apropia de þigan. ªtii ce, mai bine þi-o dau pã nevastãmea, domnu lup, cã tot voiam eu sã scap de ea.
Lupul începe sã vorbeascã, þiganul leºinã de fricã ºi
aude ca prin vis.
- Cu tine încep mãi þigane, ºi dacã ies de aici mã ocup
eu ºi de nevstã-ta.Þiganul se trezeºte ºi vede lupul
deasupra lui.
- ªtii ce, domnule lup, dacã vrei, înainte de a o mânaca
te las sã o…
Râdeau toþi cu gura pânã la urechi.
- Pe asta de unde o mai ºtii mãi Pârnoade? -întreba
unul.
- Pe-asta mi-a spus-o unu Gicã Lupu de la Ciocile când
am fost în peþit cu ãla mai micu a lui Gâscã.
M-am bucurat sã-l vad la coliba mea ºi sã-l simt bun ºi
apropiat, separat de ceilalþi fraþi, sã-l simt numai al meu, cum
ºtia el sã se scuture de orice asprime, de orice rãutate ...
- Bunã seara, gospodarule.
- Bunã mãi nea Ionicã. Cãutam sã intru în jocul lui.
- Ia sã vedem noi ce mai e pe la bostana
dumneavoastrã. Începea acel dialog în joacã, cred cã de
cele mai multe ori chiar se juca de-a binelea cu noi, dar ºi
cu alþi copii.În zilele de sãrbãtoare jucam cu el mingea la
perete, guia, poarca ºi alte jocuri. Era nelipsit dintre noi.
Era singurul bãrbat din colþul nostru de sat care se juca
cu noi. Mulþi îi ziceau cã dã în mintea copiilor ºi chiar o
dãdea. Cred cã ceva rãmãsese neîmplinit din anii copilãriei.
Când avea cam 3 ani, s-a sunat mobilizarea pentru Primul
Rãzboi Mondial, copilul a rãmas cu doi fraþi mai mari, în
grija unei vecine, mama lor murise la câteva luni dupã ce
s-a nãscut el. Într-o zi l-a gãsit Moº Penciu, un vãr de-l
mamei, îl tãvãlea o scroafã cu purcei mici ca pe un
dovleac în mijlocul oborului. Bãtrânului i s-a facut milã de
el ºi l-a dus la Biþa lui Ghiþã Tache, în cealaltã margine a
satului. Era o familie fãrã copii ºi l-au înfiat fãrã acte. Aici
a stat pânã la 18 ani, când a fugit cu Ioana Micã, punând
temei unei noi familii, a lui Pârnod, cunoscutã mai ales
dupã poreclã ºi mai puþin dupã „secretate”, cum ziceau
bãtrânii.

...................
Veneau aici ºi copii. Veneau sã ne jucãm. Dar de ce din
atâtea jocuri care nu se uitã, tocmai acum ºi tocmai aici
mi-am amintit, în ziua cea mai lungã din câte am trãit,
mi-am amintit o întâmplare care poate, m-a trecut într-o
altã etapã a viþii. Eram proaspãtul aspirant la ºcola vieþii
care ne dã înâmplãri, care ne asigurã trecerea din
nevinovata copilãrie, în complicatul mecanism al

cunoaºterii femeii, despre care, la vârsta mea, nimeni nu
scotea nicio vorbã.
-Pe unde fatã vulpea mamaie?- o întreb absolut
întâmplãtor pe Baba Leanca.
-ªtiu eu, pe gurã maicã, n-ai vãzut ºi pisica ºi cãþeaua
ducând puii în gurã ca sã-i piteascã de voi…
- Dar când îi fatã pe gurã nu-i zgârie cu dinþii?
- Nu-i zgârie, nu ºtiu, ce mã întrebi tu aºa ceva.
- Vreau sã ºtiu ºi eu…
- Mã, cine te-a pus sã întrebi aºa ceva, ori Vasile a lui
Tutu, acolo la voi la pepeni ?
- Nu mamare , nu m-a pus el , am vrut eu sã ºtiu.
- Auzi, dacã te spun mã-tii îþi aratã ea ce trebuie sã ºtii.
Nu vezi cã nici mucii nu þi i-ai ºters ºi întrebi prostii deastea.
- Da, ce Bunicã, vulpea când fatã face prostii, sau iapa,
sau oaia?
- Bunica s-a întors ºi mi-a zis scurt :
- O vezi? Îþi croiesc una , sã nu te mai gândeºti la
prostii.Þinea în mânã o furcã, din fuiorul de cânepã gãlbui
trãgea un fir subþire mi-am amintit cum cântau fetele la
clacã, „ºi mai gros ºi mai subþire, de izmene lui Vasile”.
ªtiu din experienþã proprie ce însemna sã faci
”PROSTII”, cea mai cumplitã ameninþare era.te spun cã
ai fãcut prostii. Dacã nu stai sã dai caii toatã ziua, îmi
zicea fratele mai mare, te spun cã ai fãcut prostii cu Chiriþa.
Te spun ce fãceai la colibã, prostii cu Lenuþa lu’ Ciuciulete.
“Lenuþa venea la colibã, venea singurã. ªi eu eram
singur ºi chiar o aºteptam. Uliþa de pe care venea dãdea
în capul locului unde aveam noi via ºi bostana cu pepenii.
Îi plãcea sã vinã la noi la colibã. Am venit sã…Bine cã
ai venit, te-am aºteptat. Dar sã ºtii cã n-am venit
sã…ªtiu, nu vreau sã facem prostii. Nu facem prostii,
dar te rog sã…Sã nu mã rogi, sã…Bine, nu te rog, dar
vrei sã-mi arãþi?Nu-þi arãt, cã mã spui…Nu te spun, dar
aratã-mi..Se uita în jur sã nu fie cineva, mai fãcea un
pas înãuntrul colibei.Stai jos.”
Stãtea pe partea cealaltã, aveam douã priciuri, paturi
din pãmânt pe care puneam iarbã grasã, mohor, izmã
sãlbaticã, sã miroasã bine.
- Îmi arãþi?
- Nu-þi arãt, cã ne prinde.
- Stau eu afarã sã nu ne prindã.
Scoteam capul afarã, cercetam.
- Nu vine nimeni, îmi arãþi?
- Nu, cã mã spui.
- Nu te spun, hai cã nu te spun.
- Dar sã nu-mi faci prostii.
- Nu-þi fac.
Ce urma este de necrezut ºi de neuitat. Se ridica uºor,
lua poalele rochiei ºi le ridica pânã în brâu. Apoi se aºeza
jos pe prici, desfãcea picioarele ºi îmi arãta.
Mã lua ameþeala. Câteva fire, colo –colo, douã pãrþi ale
unei boabe uriaºe de fasole se desfãceau în faþa mea.
- Gata. Þi-am arãtat, ai vãzut. Plec!
Se ridica brusc ºi pleca.
- Stai, te rog…Stai sã-þi arãt ºi eu.
- N-am nevoie, ce sã-mi arãþi?
- Pe a mea…
- Nu-mi arãta, cã ºtiu. L-am vãzut pe nenea când fãcea
ceva lângã corcoduº.
- Ce fãcea?
- Parcã tu nu ºtii, o f...a cu mâna, nici nu m-a vãzut, cã
mai închidea ºi ochii …
A rupt-o la fugã. A fost ultima datã când a mai trecut pe
la coliba mea.
Ne-am fãcut mari. Era tare frumoasã, dar s-a îndrãgostit
de unul al lui Molea .
A plecat la ºcoli, cum ziceam noi, ne vedeam în
vacanþã, ne arãtam unul celuilalt, nici o emoþie. S-a
cãsãtorit la oraº. N-am mai vãzut-o de peste 45 de ani.
Nu ºtiu nici dacã doar mie mi-a arãtat-o, dacã o fãcuse
pentru prima oarã, sau era un joc al ei cu cei de care era
sigurã cã n-o vor spune.spun eu acum din cauza textului
în care am intrat ca într-un pãcat din care sper sã ºi ies.
O sã vã spun tot eu când.
Copilãria, un domeniu încã necunoscut, un câmp nesfârºit
pentru cercetarea psiho-pedagogicã. Cine s-o facã?
Cei care doresc sã afle cã ne naºtem din pãcat, trãim
în pãcat, în pãcat vom muri, dar vrem sã ºtim, sã aflãm
ºi sã ne bucurãm, nu sã ne prefacem. Sã folosim toate
darurile cu care suntem nãscuþi pe lume.”
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Adrian Bucurescu

Iernile miraculoase ale Daciei

A fost odatã ca niciodatã, cã, de
n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odatã
un neam getic, NAPAi, care
hãlãduia în lunca râului NAPARIS,
zis ºi KOGAION, pe ale cãrui valuri
plutise, cu multe veacuri înainte,
capul tãiat al divinului ORPHEOS.
În aceastã luncã îºi aveau cândva
sãlaºul ºi doi bãtrâni, ECHEM ºi
ANA, ce nu fuseserã binecuvântaþi
cu copii; din aceastã pricinã erau
tare necãjiþi. Iatã cã într-o zi, trecând
prin crângul de pe malul stâng al
Naparisului, ECHEM a auzit
plânset de copil prin apropiere.
Cercetând, a aflat o pruncã înfãºatã
în scutece împodobite cu fire de
aur. Luând-O cu cea mai mare grijã
în braþe, a dus-O acasã, spre
marea bucurie a nevestei sale, care
a spus cã fetiþa este cu siguranþã
un dar de la Zei. Au numit-O LETO
ºi au fãgãduit-O templului din
apropiere, gândind cã aºa e drept.
Crescând fata, a fost primitã ca
vestalã, urmând sã-ªi petreacã
viaþa în curãþenie ºi în ceremonii
divine. Se spune cã era de o
frumuseþe fãrã seamãn, foarte
vrednicã ºi isteaþã. Iatã cã, într-o zi
de primãvarã, chilia Ei s-a luminat
intens ºi îndatã s-a ivit Arhanghelul
CAEPROEZUS, cu flori în mâini,
anunþând-O cã va naºte Doi Prunci
de la TATO NIPAL, Domnul
Cerurilor. Apoi, Arhanghelul s-a
fãcut nevãzut. Înfricoºatã, Leto Sa mãrturisit superioarei templului,
care a certat-O, povãþuind-O sã-ªi
vadã de rostul Ei ºi sã nu mai dea
crezare nãlucirilor. Iatã însã cã, în
scurt timp, Fecioara S-a simþit
însãrcinatã. A izbutit sã-ªi ascundã

sarcina, dar, când s-a apropiat
sorocul sã nascã, n-a mai avut
încotro ºi a trebuit sã Se
mãr turiseascã încã o datã
superioarei. Furioasã, aceasta a
luat-o pe sãrmana vestalã de pãr
ºi a târât-o în faþa suratelor ei,
acoperind-O cu ocãri ºi izgonindO din templu. Era noapte de iarnã,
viforul sufla turbat în lunca
Naparisului, spulberând nãmeþii.
Nu lumina Luna, nu strãluceau
stelele. Nu se mai zãrea niciun
drum, iar Fecioara, poticnindu-Se,
a mers la întâmplare prin zãpadã.
Rãtãcind aºa, a ajuns pe malul de
Apus al lacului SARATOKOS ºi,
zãrind un ulm strãlucind în luminã,
S-a îndreptat spre el, ajungând în
curând la gardul unei gospodãrii.
Cu ultimele puteri, a bãtut în poartã,
þipând dupã ajutor. Îndatã s-a ivit
gospodarul, ºi a condus-O în casa
cãlduroasã. A sãrit ºi gospodina ºi,
vãzând-O pe vestalã însãrcinatã, a
pregãtit iute tot ce trebuia la o astfel
de faptã, iar spre zori Leto a nãscut
un bãiat ºi o fatã. De atunci, locul
unde S-a petrecut Miraculosul
Eveniment s-a numit NETIN-DAVA,
„Cetatea Naºterii”, situatã de
marele geograf al Antichitãþii,
Ptolemaios, pe malul stâng al
râului Naparis, în dreptul cetãþii
HELIS, de pe malul drept. Iatã ce
spune un „Colind de Gemeni”,
cules din Raºi, sat ce s-a aflat pânã
la sfârºitul Primului Rãzboi
Mondial, pe malul drept al Ialomiþei:
Sus la stânã, la colinã,
Nu-i nici noapte, nici luminã,
Velãrui-Doruia-Doamne.
Doar pe coperiº se lasã

Lin mai lin o stea pletoasã;
Da la revãrsat de zori,
S-a nãscut Doi Frãþiori.
Da cum, Doamne, Îi chema?
Da (Traian) ºi (Sofia).
Îngerii din cer privea
ªi la Ei se închina.
Iarã Domnul Cerului
Da poruncã gerului
Chiciura sã mi-o topeascã,
Frigul sã mi-l potoleascã,
Soarele sã strãluceascã,
Pãmântul sã-l încãlzeascã.
Gerul o a ascultat,
Peste haturi a plecat.
Soarele a rãsãrit,
Pãmântul mi l-a-ncãlzit,
Iarba toatã mi-a-nverzit,
Florile mi-a înflorit.
Iarã Pruncii gângurea,
Pânã pe searã creºtea;
A doua zi Se trezea,
Ochiºorii ªi-i spãla,
La icoane Se-nchina,
Hranã-n trãiºti cã punea,
La câini, mãre, fluiera;
Mai striga ce mai striga,
Oile cã le-aduna
ªi cu ele cã pleca
Unde-i iarba cea mai deasã
ªi pãºunea cea mai grasã Mulþumirea la ciobani.
La anul ºi la mulþi ani!
Un colind din Sãrãþeni, sat aflat
pe locul Netin-Davei, povesteºte
astfel Minunata Întâmplare:
Leroloi,
Nãscut-au, crescut-au
Doi meri în Dealu Neii.
Leroloi,
La stupºor doi meri.
Cercetãtorii folclorului nostru s-au
întrebat de ce, în puterea iernii, mai
toate colindele înfãþiºeazã pomi
înfloriþi ºi iarbã verde, ca primãvara
ºi vara. Rãspunsul poate fi aflat în
colindul de la Raºi, unde, spre aªi bucura Fiii, Domnul Ceresc a
adus primãvara în luna Undrea.
„Poveºti!”, parcã îi aud pe sceptici
exclamând, mai ales cã unele
întâmplãri din jurul Minunatei
Naºteri seamãnã uimitor cu cele
creºtine. Dar asemãnãrile sunt mult
mai multe. Asta e! Iatã, de pildã, o
inscripþie dacicã, în versuri,
descoperitã în Macedonia, aproape
de Struga:
MAKON TE EYSOY
EPIK A DOS NEYKOI
MA CHATAS
GEN TH-IOY KAS
PHILIP POS MOYNTAN
NOYANE THEKAN
S-TRA TE GONI I KIAN
Traducerea: Magii, dacã au auzit
vestea despre Cei Doi Nãscuþi pe
þãrmul de Apus al Lacului Alb, pe
ascuns s-au pornit îndatã de la
Marea Neagrã, câteºtrei în goana

cailor.
Pe un bloc de calcar, de la Hinog,
jud. Constanþa, scrie: VONE LA
VUK A LAN DEV LIE AE VAEI IKRI
Y SAS. Traducerea: La Apus de
Apa Linã, Doi Frumoºi în tainã a
nãscut Cea Curatã.
În fine, pe un bloc de marmurã,
descoperit la Tuzla, jud. Constanþa,
se aflã aceastã inscripþie în versuri:
EPI FLI SERVAN
DOY TOYPE RIVAN
KOM KAIAR HONTAN
E GEN E TOE
KSA GIN LIKE
Traducerea: De pe Colina
Înfloritã, Doi Feþi Frumoºi vin sã
batã duºmanii. Îi vegheazã o
femeie-lupoaicã de la Apa Curatã.
Istoria sacrã a Daciei, întãritã de
textele de pe tãbliþele de plumb de
la Sinaia, spune cã un vâr tej
grozav a ridicat-O pe Sfânta
Fecioarã la Ceruri, iar Gemenii Ei
au rãmas în grija lui SABADIOS/
SABATHIOS ºi LUPO/LYKO, soþii
care I-au oferit adãpost ºi cãldurã.
Metaforic, ei compuneau celebrul
steag dacic, cu cap de Lup(oaicã)
ºi trup de ªarpe.
Geto-Dacii cinsteau Naºterea
Gemenilor Divini la Solstiþiul de
Iarnã, ca ºi astãzi. Chiar românescul
Crãciun vine din tracicul CHERSONES „Copiii Cerului”, moºtenit
de satul Crãsani, din jud. Ialomiþa,
aflat peste râu de satul Sãrãþeni.
Albanezii, de asemenea neam trac,
numesc
ºi
ei
Crãciunul
Kershendalle, tot de la Cher-Sones.
În amintirea focului pe care l-au
aprins Sabadios ºi Lupo, ca sã se
încãlzeascã Musafira Sacrã,
Românii aprind ºi ei, în noaptea de
Crãciun, un buºtean sau lemne cât
mai uscate, ca sã iºte cât mai multe
scântei. Cã sãrbãtorile de iarnã ale
strãmoºilor noºtri þineau pânã la
Boboteazã o dovedeºte ºi o
denumire a unei plante dacice de
leac, ANIAR-SEXE „ªase Ianuarie”!
Chiar denumirea sãrbãtorii provine
din limba dacã, anume din APÃ
POITAS „Apã Întremãtoare”,
atestatã în onomasticã.
Pe malul de Apus al lacului
Sãrãþuica,
Locul
Naºterii
Gemenilor Cereºti, a fost
descoperitã, într-al IX-lea deceniu
al secolului trecut, o statuetã
ecvestrã de bronz aurit,
înfãþiºându-L pe Apollon-Zalmoxis,
în ipostazã de luptãtor ºi de crainic
al Legii Noi, a cãrui imagine o
dãruiesc cititorilor revistei cu titlul
dacic de HELIS, ce se tãlmãceºte
prin „Solara; Strãlucitoarea”, alãturi
de tradiþionala urare româneascã,
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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)
V. Proiectul Asaltul cerului
4. Sarcini de rol în Proiect
Proiectul lui Isus rãspunde unei aºteptãri a poporului
evreu, cãruia, prin glasul profeþilor, Dumnezeu le-a vorbit
de multe ori despre Hristos.
Deci rolul lui Isus are un singur adresant-þintã omenesc:
poporul lui Israel. Pe el trebuia sã-l convingã cã aºteptarea
lui a luat, iatã, sfârºit: cel aºteptat a sosit; Hristos este Isus.
O presupoziþie fundamentalã a credinþei lui Isus este
aceea conform cãreia Dumnezeu tace, dar aude ºi vede
tot ! Prin urmare, sã-i împlinim degrabã vestirile privitoare
la venirea Sa mântuitoare ! Una din cãile strategice pe
care va pãºi Isus pentru realizarea acestui obiectiv va fi
aceea de a-i transmite lui Dumnezeu mesaje într-un limbaj
ale cãrui semne le va înþelege cu certitudine: Iar dacã-i
voi pune în scenã proorocirile, nu se poate ca el sã nu se
bucure ºi sã înceapã sã ne transmitã veºti ca altãdatã.
Observãm cum, în aceastã conexiune logicã,
Dumnezeu este imaginat ca fiind Spectatorul Suprem
al derulãrii Proiectului. Aflat în loja cereascã, el citeºte
textul biblic - vorbele sale aruncate pe pãmânt prin gurile
strigãtoare ale profeþilor -, înscris într-un colþ al monitorului
minþii sale universale, ºi binecuvânteazã fiecare scenã
reuºitã din acest spectacol nemaivãzut pentru ochiul sãu
atoatecuprinzãtor. Ce vor, totuºi, aceºti copii ai mei ?! De
ce se joacã ei cu vorbele mele ? Îmi cer ceva ce eu le-aº
putea da ? Hei, tu, Fiul Omului !
Proiectul se va desfãºura, prin urmare, sub privirile
Dumnezeului Tatã ; El este primul receptor dorit de
iniþiatori; Domnul va fi martorul prezent în fiecare
moment al aplicãrii lui ºi singurul din univers care va
avea o viziune globalã asupra acestui Proiect inedit de a
cãrui grandoare numai un astfel de privitor putea sã
mãrturiseascã. Deºi este evocat la tot pasul în
desfãºurarea Proiectului – pe care, de acum înainte, o
vom denumi ºi experiment -, totuºi Dumnezeu este
exterior acestuia - influenþarea lui pentru a recunoaºte
ºi accepta identitatea asumatã de Isus fiind þelul sãu
strategic ascuns.
Protagoniºtii Proiectului: Isus ºi Ioan. Ei aveau, se
pare, aceeaºi formaþie de oameni ºi gânditori religioºi,
slujind, fiecare în felul sãu, aceeaºi nouã paradigmã: ideea
de împlinire a Vechiului Testament, mai exact spus: a
vestirilor profetice. Cu alte cuvinte: de a ieºi din litera
scrisã a Sfintei Scripturi în lumea oamenilor ºi apoi a
face saltul în cerul unde se aflã împãrãþia lui Dumnezeu.
Aceasta era deosebirea fundamentalã a concepþiei lor în
raport cu învãþãturile veterotestamentare.
La un moment dat, Ioan ºi Isus se coordoneazã chiar
într-o relaþie ierarhicã.
Cine sã fi hotãrât aceastã ierarhie ?
Ei înºiºi sau o a treia autoritate – de fapt prima în
raporturile cu ei.
Tipul de organizare pare sã fie acelaºi: lider plus ucenici.
Ioan vine mai întâi pe scenã cu un comportament atipic,
apoi Isus.
Ioan este deschizãtorul de Proiect. Pregãteºte venirea
lui Isus. Se creeazã reþeau de suþinere. Ioan þine legãtura
cu Isus. Moartea lui oarecum accidentalã este prima
loviturã primitã de Proiect – cel mai important pilon al
sãu dispare. Dar el îºi îndeplinise rolul esenþial ! Isus
resimte dispariþia lui Ioan ca pierderea unui sprijin
fundamental ºi, nu mai puþin acut, pericolul permanent al
morþii. Ioan are un comportament atât de independent
încât nu-l putem concepe ca simplu pion în Proiect ci ca
un factor generator al sãu.
Isus îºi intrã în rol la apa Iordanului, ca ºi, mai devreme,
Ioan. El pare un individ uman crescut în condiþii speciale
pentru a putea îndeplini un scop neobiºnuit. Minimizeazã
formele comunitãþii umane – rudenia, familia –, chiar
preocuparea pentru satisfacerea nevoilor traiului cotidian,
atunci când le pune în faþa comportamentului cerut de
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credinþa lui absolutã. Pentru el, singurul lucru important
este viaþa veºnicã dupã mântuire, iar pe pãmânt trebuie sã
te pregãteºti permanent pentru ziua Domnului. Sã veghezi !
Isus are, uneori, verbul dispreþuitor- distrugãtor al lui
Iehova, mereu nemulþumit de poporul sãu. Vezi cu cetãþile,
cu apostrofãrile ucenicilor ºi ale lui Petru. Chiar ºi
atitudinea lui faþã de Ioan Botezãtorul este rece, ca a
unui partener într-o cercetare de mare complexitate. Isus
are conºtiinþa superioritãþii sale, lucru confirmat ºi de Ioan.
Se pare cã ºi distribuþia rolurilor între ei s-a fãcut dupã
anumite criterii de performanþã. Simulãrile care au pregãtit,
departe de ochii ºi ºtirea lumii, asaltul cerului, au decis
pânã la urmã locul fiecãruia în Proiect. Când Isus vorbeºte
despre lumea oamenilor ºi împãrãþia cerurilor, ideea unei
ierarhi este foarte clar exprimatã. El îl prezintã pe Ioan
ca pe un om de valoare excepþionalã care a întrupat în
aceastã lume un personaj din vestirile venite de la
Dumnezue, îndeplinindu-ºi cu succes sarcina primitã.
Aceste aprecieri par extrase dintr-un raport de evaluare
a activitãþii unui colaborator din grupul de cercetãtori. Isus
ºi Ioan nu puteau sta unul lângã celãlalt. Erau
personalitãþi distincte care aveau nevoie de întreaga scenã
pentru a se putea etala.
Isus cu deosebire domina prim-planul întâlnirilor. El
începe sã se afirme când Ioan este arestat. Deºi
propovãduieºte folosind acelaºi slogan ca Ioan
Botezãtorul, totuºi oferta lui Isus este mai diversã ºi
mai apropiatã de grijile oamenilor decât a partenerului.
Respingerea din preajma sa a membrilor familiei înseamnã
îndepãrtarea ºi stingerea oricãror relaþii sau tipuri de
autoritate strãine Proiectului în desfãºurare. Iar relaþiile
familiale sunt considerate ca fiind cele mai periculoase
pentru acurateþea elementelor experimentului. La fel,
complexul de relaþii din satul natal produce turbulenþe în
microclimatul trebuincios tãmãduirilor.
Ioan fusese închis deoarece se implicase într-o chestiune
oarecum în afara Proiectului lor. Iar moartea lui a survenit
la fel de întâmplãtor. Se pare cã Ioan îºi risipea energia
rãmasã fãrã catalizator dupã vestirea lui Hristos.
La Isus se poate vorbi de o dedublare? Adicã: Isus ca
Hristos este integrat în Proiect, iar ca fiind cel din afara
Proiectului, se susþine pe sine cel din Proiect ºi
autoevalueazã Proiectul?
Pentru a rãspunde, vezi întrebãrile pe care ºi le pune
Isus sau pe care le adreseazã ucenicilor: care-l privesc
pe Isus în Proiect, pe de o parte, care-l privesc pe Isus
din afara Proiectului, de cealaltã parte. Exemple: Cine
crede lumea cã sunt ?; întrebãri puse lui Dumnezeu în
preajma morþii; întrebãri nespuse dar presupuse de
nemulþumirea lui faþã de lume ºi ucenici: De ce nu au
ajuns încã la credinþa scontatã în Proiect? Ce se întâmplã
? Ce lipseºte din aluat ?
În afarã de Ioan Botezãtorul, mai erau ºi alþi oameni
care-l cunoºteau ºi credeau în Isus înainte de ieºire ?
Da, coautorii ºi susþinãtorii Proiectului, cei care i-au
stat aproape în timpul pregãtirii lui pentru ieºirea ce va sã
fie. Pe unii i-a tãmãduit, iar pe alþii i-a învãþat formula
infailibilã a credinþei sale absolute. Ei au ajuns sã creadã
în el ca în cel mai de seamã frate al lor – adevãratul
urmaº al Învãþãtorului dreptãþii eseniene. Iar când Isus
se apropia, împins de nevoie, de crucea rãstignirii ºi a
morþii, credinþa din ei a luat foc, izbucnind din sufletele
lor îndurerate ºi înconjurându-l ca o jerbã de luminã ºi
cãldurã învietoare. Ei sunt atenþi la toate detaliile derulãrii
Proiectului, asigurând necesarul fiecãrei etape conform
programului; intervin în situaþii neprevãzute sau la
solicitarea protagoniºtilor – Isus ºi Ioan; asigurã
comunicarea dintre ei.
Odatã cu ieºirea lui Isus în lume apar ºi ucenicii care
încep sã creadã în el. Ucenicii reprezintã, în acelaºi timp,
obiect de modelat de cãtre protagoniºtii Proiectului ºi,
odatã formaþi, devin agenþi ai lui. Spre deosebire de
coautorii ºi susþinãtorii Proiectului, ei sunt agenþi de gradul
doi – având rãspunderi exclusiv în interiorul lui, fãrã sã
ºtie cã participã la un experiment. Ei sunt conduºi de
iniþiatori ºi executã ordinele lor. Prin ei, protagonistul Isus
îºi exercitã funcþia asupra unor mase din ce în ce mai
mari de oameni. Ei pot depune mãrturie despre ceea ce
spune ºi face Isus în interiorul Proiectului.
Proiectul trebuia sã se desfãºoare la vedere, pentru a
fi dus la bun sfârºit cu oameni simpli, încrezãtori.
Susþinerea Proiectului, însã, de cãtre matca lui geneticã,
trebuia sã fie discretã, fãrã ºtiinþa nici mãcar a apostolilor.
Cu ei Isus nu discutã Proiectul ca atare, adicã nu le cere

niciodatã acordul asupra desfãºurãrii lui, astfel cã, fiind
doar executanþi, dacã ei vor fi mãrturisitorii Evangheliei,
multe lucruri nu le-ar fi putut spune întrucât nu le ºtiau.
Dacã ar fi putut vorbi, ce ar fi spus, de exemplu, Iosif
din Arimateea ?
În sectorul „bucãtãriei” Proiectului, diferenþa dintre
ceea ce se ºtie ºi cât trebuie sã se ºtie este aceeaºi
ca dintre explicitarea unei parabole ºi simpla expunere
a unor fapte exterioare în poveste. Apostolii erau atât
de naivi încât nici mãcar nu înþelegeau de ce era
nevoie de poveºtile cu tâlc.
Isus ºi-a ales oameni simpli ca ucenici poate ºi pentru
cã a avut în minte ca receptori-þintã ai mesajului sãu
tocmai astfel de indivizi umani: purtãtorii mesajului sã
fie compatibili cu primitorii lui. Avea nevoie, prin urmare,
de oameni de bunã-credinþã, care sã-i absoarbã fãrã urmã
de îndoialã mesajul. Numai astfel ceea ce primeau
rãmânea curat, nemodificat. Mai este un aspect pe carel avem în vedere: diferenþa de înãlþime spiritualã dintre
Isus ºi grupul de ucenici trebuia sã fie foarte clarã,
copleºitoare, ca dintre un mare învãþãtor ºi un ºcolar
începãtor de prima clasã. Isus nu avea nevoie în grupul
de ucenici de mintea întrebãtoare, scormonitoare,
întortochiatã a nici mãcar unui intelectual: ar fi fost ca
într-o salã unde un magician nu poate sã hipnotizeze
masa spectatorilor din cauza prezenþei unuia care-i
disipeazã undele magnetice. Apostolii ºi ucenicii lui Isus
nu se angajeazã în dezbateri ºi confruntãri de idei
religioase. Ele sunt apanajul exclusiv al Învãþãtorului:
“23, 10 Nici învãþãtori sã vã numiþi, cãci Învãþãtorul vostru
unul este, Hristos.” Asupra lor, Isus aplicã regulile pe
care ºi le-a impus sieºi când s-a pregãtit pentru
experiment. Ei trebuie sã le respecte întocmai, fãrã ca
nici mãcar unul sã nu fie piatrã de poticnire în calea lui ºi
a Proiectului. Abia când Isus va trebui sã iasã din Proiect,
el va aduce în grupul de apostoli pe cineva cu o înaltã
pregãtire, care, într-un fel, sã-l suplineascã în calitate de
Învãþãtor; este vorba de Saul, viitorul apostol Pavel.
Ucenicii au fost pescuiþi în aceastã aventurã a vieþii
lor direct din cursul ei social ºi familial firesc. Isus avea
experienþa unei vieþi retrase de tip monahal ºi devoþiunea
absolutã pentru un Proiect spiritual, pe când bieþii oameni
care-l însoþeau, aleºi dupã criterii necunoscute, nu aveau
astfel de deprinderi. Isus îi ia pãrtaºi la asaltul cerului,
dar mai avea mult de lucrat cu ei: cum el a mers pe apã
ºi Petru, mânat de credinþa lui, a fãcut câþiva paºi
imponderabili – insuficienþi însã pentru parametri unei
încercãri valide care dau ºi mãsura nivelului de exigenþã
a lui Isus: „14,31 Puþin-credinciosule, de ce te-ai îndoit ?”
Petru este un om simplu, temperamental, cu reacþii
rapide, spontane, uneori violente. Un om de bunã-credinþã
care însã nu poate ajunge la credinþa de care Isus are
nevoie în Proiectul sãu. Isus îl copleºeºte prin mintea
strãlucitã ºi energia debordantã, ca ºi prin exigenþa lui
care îl depãºesc. Învãþãtorul þine la el ºi tocmai de aceea
ratãrile repetate ale lui Petru în atingerea standardului
necesar de credinþã îl nemulþumeºte. Isus îºi dã seama,
ca dupã un caz exemplar, cã situaþia se prezintã la fel cu
toþi ceilalþi apostoli.
Participanþii la manifestãrile desfãºurate în cadrul
Proiectului: mulþimile, indivizi izolaþi interesaþi de ceea
ce se întâmplã: cuvântãri, tãmãduiri. Ei constituie, în fond,
obiectul asupra cãruia agenþii experimentului vor sã-ºi
exercite influenþa. Mulþimea – care pare o masã omogenã
de oameni ce primesc cu inima deschisã prestaþia lui
Isus -, este, dimpotrivã, eterogenã ºi precautã. Cei cel recunosc pe apostolul Petru ºi-i adreseazã întrebãri cu
ton ameninþãtor în curtea marelui preot sunt dintre
oamenii care au fãcut parte din mulþimile adunate de
prezenþa Învãþãtorului. La fel, cei care-l acuzã în faþa lui
Pilat sau cei care-l batjocoresc când deja era rãstignit. În
aceste condiþii este greu de cuantificat cât din mulþime a
înþeles mesajul faptelor ºi vorbelor lui Isus ºi, dintre
aceºtia, câþi l-au acceptat, aderând la el. ªtirea cã Isus
se crede Fiul lui Dumnezeu, aruncatã de susþinãtorii lui
Isus ca o sãmânþã în ogorul format din sufletele
participanþilor, a încolþit ºi s-a extins printre ei cu fulgerul
celei mai vii dezbateri ºi învrãjbiri. S-a discutat în sinagogi,
s-au analizat toate consecinþele.
Nici masa de oameni formatã din bolnavi ºi însoþitorii
lor nu era animatã de alte interese decât cele legate de
supravieþuire. Ei înþelegeau cã omul acesta avea o putere
care le fãcea binele aproape pierdut din plasa speranþei.
(urmare în numãrul viitor)
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Destinul cãrþilor
tipãrite ºi conceptul
de evoluþie
Primim întrebãri care mai de care mai interesante
ºi pline de mister ºi petrecem lungi perioade de timp,
gândindu-ne la ele. Încercãm sã le gãsim rãspunsuri,
sã aflãm rezultatul final care rãmâne mereu sub un
infernal semn al întrebãrii, un rezultat care ridicã la
rându-i multe alte întrebãri. La aceste întrebãri se
încumetã foarte puþini oameni sã rãspundã pentru
cã noi, membri ai acestei societãþi minunate, ne-am
obiºnuit sã lãsãm ce nu ºtim a argumenta în obscur,
în locurile acelea întunecate din viaþa noastrã, unde
nu pãtrunde lumina cunoaºterii, adevãrate “area 51”
situate în creierul nostru care ne împiedicã ori din
fricã ori din prostie sã pãºim spre rezolvarea
întrebãrilor de zi cu zi.
Astãzi am primit ºi eu, la rândul meu, o întrebare
aparent nevinovatã. Am primit-o cu cãldurã, mai
în glumã... mai în serios, ea sunând cam aˆa:
“Care este destinul cãrþilor tipãrite într-o
societate digitalizatã?”
Primul meu impuls ca om gânditor al anului 2014,
în “era lui Hristos” a fost sã spun “ Ha! Ce întrebare!
Cãrþile se vor publica…Sau, cel puþin, cred cã se
vor publica...Sau… ia stai puþin… Se vor mai publica
oare ?”. Mi-am pãstrat frãmântãrile interioare doar
pentru mine ºi i-am lãsat pe ceilalþi sã îºi spunã
punctul de vedere. Ce credeþi cã am gãsit în
afirmaþiile lor? Toþi cei care vorbeau pledau pentru
continuitatea cãrþii tipãrite, aducând fel de fel de
argumente total nepotrivite, din punctul meu de
vedere: anumite sentimente trezite de cãrþile tipãrite,
de coperte frumoase ºi de plãcerea de a citi o carte
normalã, în detrimentul uneia electronice ºi .. cam
atât, s-au învârtit în jurul acestor idei, construind o
teorie care spunea urmãtorul lucru: va exista mereu
cartea tipãritã pentru a fi cumpãratã dupã copertã,
a-i fi savurate paginile în faþa focului, bineînþeles,
cu o canã de ciocolatã caldã ºi pentru a-i da peste
nas cãrþii electronice. Pe lângã aceºtia care vorbeau
ºi îºi susþineau ideea, erau ºi alþii care tãceau,
ascultând punctul de vedere al apãrãtorilor cãrþilor
tipãrite, printre care mã numãram ºi eu. În sinea mea,
mã gândeam cine va mai cumpãra o carte peste
vreo 200 de ani? ºi astfel mi se construia în cap o
adevãratã pânzã de idei pe care le-am pus într-o
oarecare ordine ºi le-am trântit pe tavã celor care
susþineau sus ºi tare cã nu va dispãrea niciodatã
cartea tipãritã.
De la începutul argumentaþiei mele, aº vrea sã
precizez cã nu sunt adept al dispariþiei cãrþilor, nu
ador lucrul acesta ºi nu idolatrizez tehnologia.
Mã uitam în jur la cei care nu erau de acord cu
”nemurirea” cãrþilor, dar care nu aveau curaj sã se
ridice ºi sã spunã ceva (tipic, nu?), aºa cã am
preluat iniþiativa ºi am vorbit, aducând argumente
împotriva afirmaþiilor adepþilor volumelor scrise. Mam luptat cu 20 de oameni, dar la sfârºitul
argumentaþiei am avut satisfacþia ca aceºtia sã-mi
dea dreptate. Mi-am susþinut punctele de vedere,
având ca argument suprem tehnologia.
Astfel, am adus în prim-plan dezvoltarea alertã a
tehnologiei din zilele noastre, cu o idee foarte simplã:
”Faceþi un exerciþiu de imaginaþie ºi gândiþi-vã cât
s-a dezvoltat tehnologia în ultimii 50 de ani! Nu ºtiþi?
Ei bine, mai mult decât de la Hristos încoace, plus

ce era ºi înainte de anul 0. Gândiþi-vã, oameni buni
, un smartphone, în zilele noastre, ºi nu neapãrat
unul “de fiþe” , are puterea mai mare decât a întregului
sistem operaþional cu care NASA a ajuns pe Lunã!
Cu alte cuvinte, dacã voi aþi fi trãit în anii ’60 cu un
iphone ºi aþi fi avut ºi pe cineva care sã ºtie sã îi
foloseascã capacitatea, primul om pe Lunã nu mai
era Neil Armstrong!” Am realizat ºi o comparaþie
între ºcoala de acum 50 de ani ºi cea de azi: ”bunica
mea scria la ºcoalã pe tãbliþe cu cãrbuni... Noi, în
clasa I, suntem pe cale sã introducem tablete, în
timp ce în alte þãri occidentale, moda asta deja e
veche. Tot ce vedem astãzi în filme, în viitor vor fi
reale ºi realitatea chiar va bate ficþiunea. Holograme,
teleportãri din X loc în Y loc (poate ºi Z dimensiune),
inteligenþã artificialã, poate prea mult dezvoltatã etc.”
Dacã în 50 de ani s-a întâmplat asta, peste alþi
250 vom mai citi noi cãrþi tipãrite, altundeva decât la
muzee? Cine va mai citi o carte tipãritã atunci când
va avea o pereche de ochelari de la Google care îi
permit sã vizualizeze, printr-o miºcare a mâinii, 500
de volume, în timp real ?
Trebuie sã fim conºtienþi cã societatea trece printrun colosal upgrade ºi cã noi trebuie sã þinem pasul
cu tendinþele în “moda tehnologiei” care avanseazã
prea repede.
Omul a desenat pe piatrã, apoi a scris pe
papirusuri, apoi a scris cãrþi, apoi a fãcut saltul în
mediul digital. Credeþi cã nu a existat în trecut vreun
nostalgic al scrierii pe papirus, supãrat de evoluþie
ºi de dispariþia acestuia în detrimentul cãrþii tipãrite?
Piatra a apus ca material de scriere, papirusul la
fel, iar cartea tipãritã îºi va cunoaºte sfârºitul odatã
cu avansul prea rapid al tehnologiei.
IONUÞ DRAGOª ALEXANDRU, clasa a XII-a G,
Colegiul Naþional” Mihai Viteazul” Slobozia
PRIVIND ÎNAPOI CU IUBIRE

Scrisoare cãtre
fierbinþeni
În numãrul trecut, Dan Elias a publicat câteva
pagini despre minunata „gâlceavã“ a cuvintelor
zãmislite într-o carte de un alt fierbinþean, Marin
Constantin. Un poem de iubire ºi preþuire pentru
autorul cãrþii, din care desprind cu sfialã acest pasaj
ce-mi provoacã un fel de bucurie îngânduratã: „Nu
pot sã trec – zice dânsul – fãrã sã amintesc de boala
incurabilã ce-l macinã pe Marin Constantin,
dragostea pentru Fierbinþi ºi fierbinþeni. El este în
aceastã iubire aproape mai iraþional decât Marian
ªtefan. La Marian ªtefan, Fierbinþi-ul este centrul
unui univers al iubirii, cu oameni ºi case, cu uliþe ºi
cai, cu «Nucul de la vie» ºi cu primul învãþãtor, cu
meºteºugari ºi vecini. La Marin Constantin este
pasiune într-atât, încât nu m-ar mira ca atunci când
nu-l vede nimeni sã mângâie ulucile gardurilor, sã
sãrute corcoduºii de pe marginea drumului ... “ ªi
încheie, aproape gâfâind de bucurie: „Vã iubesc de
parc-aºi fi eu!“
ªi unul ºi celãlalt sunt Poeþi, cititori în stele (ce
sfântã neodihnã!). Cãrþile lor m-au purtat prin lumea
cosmicelor minuni plãmãdite pe cerul Fierbinþilor ºi
de fiecare datã m-am întors la ei întãrit în credinþa
cã nu existã cer fãrã pãmânt ºi mai ales fãrã oameni!
Vã mulþumesc, vouã Poeþilor, pentru fermecata
„scarã de mãtase“ ce-mi scurteazã mereu drumul
iubirii dintre vatra pãrinteascã ºi spuza de stele de

pe cerul Fierbinþilor. Cum dulce-ar spune o danie
domneascã, „mulþãmita mea“ e zãmislitã din lectura
sutelor de zapise, hrisoave, cronici ºi inscripþii din
care tot încerc sã recompun istoria Fierbinþilor ºi a
fierbinþenilor, pentru ca sã ºtie ºi ei, cum ar spune
cronicarul, „din ce fântânã au izodit ºi curã“.
O astfel de istorie nu poate schimba peste noapte
chipul de azi al Fierbinþilor ºi al oamenilor sãi. Nu le
poate vindeca rãnile unui prezent atât de buimac.
Le poate da însã o clipã de rãgaz ºi liniºtea necesare
regãsirii de sine. Istoria pe care încerc s-o descifrez
aduce în amintirea celor de azi experienþe din viaþa
strãbunilor, a bunicilor ºi pãrinþilor noºtri. Ei sunt
responsabili pentru trecut, viitorul stã însã în mâinile
noastre, a celor de azi. Nu uitaþi! Sã-l croim cu
responsabilitate, cu iubirea de noi ºi de neam, numai
astfel nu vom uita cum ne cheamã! Atât cât mi-au
ajutat puterile, m-am strãduit sã recompun istoria
Fierbinþilor cu iubirea ºi mândria netrufaºã cã ºi noi,
fierbinþenii, suntem o lacrimã din bucuria sau durerea
neamului românesc.
Citind aceste rânduri, vã cer doar un dram de
iertare dacã cumva n-am reuºit sã alung dintre noi
toate umbrele îndoielii ºi uitãrii…
Marian ªtefan

Gesturi simbol
(maestrul ºi tricolorul)

De obicei, oamenii sunt receptivi mai întâi la
imagini, la gesturi, la simboluri, pentru ca ulterior sã
mai caute înþelesul acestora, esenþa lor, dacã vor
sã afle mai mult decât li se oferã.
Relativ recent, un fost parlamentar de-al nostru,
ajuns apoi europarlamentar, un maestru al scenei,
ieºind din sediul unei instanþe judecãtoreºti, în timp
ce cobora scãrile, avea în urma sa un bãrbat cu
staturã de plãieº, purtând în mâini steagul nostru
naþional. Imaginea aceasta a fost transmisã de mai
multe televiziuni ºi aveam sã aflãm dupã scurt timp,
cã maestrul cu tricolorul dupã el obþinuse de la
instanþa judecãtoreascã o hotãrâre favorabilã care
i-a permis sã ajungã ºi sã rãmânã europarlamentar.
Nu ºtim dacã aceastã imagine cu maestrul ºi
tricolorul a fost ori nu regizatã, chiar nici nu este
necesar sã ºtim. Esenþial este mesajul pe care îl
transmite imaginea, ce poate ea simboliza, pentru
ca alþi oameni, conaþionali ºi nu numai, sã simtã ºi
sã înþeleagã cã steagul nostru românesc, tricolorul
nostru, este semnul nostru de recunoaºtere în lume
ºi de îmbãrbãtare în situaþii dificile ori de marcare a
victoriilor repurtate pe marile scene ºi stadioane ale
lumii. Cât de înãlþãtoare este clipa când te afli pe
podium, se anunþã numele învingãtorului, se
intoneazã imnul naþional ºi se ridicã pe catarg la cel
mai înalt nivel, steagul tãu naþional.
Au fost ºi vor mai fi astfel de clipe încãrcate de
emoþie ºi bucurie, dar nu numai de bucurie, ci ºi de
recunoºtinþã ºi comemorãri.
Printre gesturile de acest fel sã ne amintim de
steagul românesc gãurit purtat în decembrie 1989,
de cel mai mare tricolor românesc înscris în cartea
recordurilor, dar ºi de drapelul românesc gãurit, cu
care a fost acoperit sicriul eroului de la revoluþia din
1989, Laurenþiu Ghenoiu, drapel pe care mama
acestuia l-a depus în redacþia unei televiziuni, unde
sã fie pãstrat ca un nepreþuit simbol. ªi nu trebuie
uitate nici momentele de felul celor al întoarcerii unor
militari români, cãzuþi pe câmpurile de luptã din afara
þãrii, în sicrie înfãºurate în tricolorul românesc.
De aceea, sã nu neglijãm a ne iubi þara ºi drapelul ei.
g.alex
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ºi în mine se înºurubeazã tot mai adânc
lucrurile ce au luat o aºa întorsãturã când
aveam alte previziuni
încerc sã pun ordine în noianul de gânduri
ca o armatã de furnici care aleargã încolo ºi încoace

Carmen Tãnase

ºi rãmân cu mâinile goale
pânã la tine
tãlpile îºi lipesc suflarea pe gresia de culoarea untului
în timp ce gândurile zumzãie ca un roi de albine
gata sã-nþepe fiecare negaþie ajunsã atât de aproape
de inimã
dintr-o datã
ca ºi cum cineva ar apãsa brusc un întrerupãtor
în mintea mea s-a fãcut întuneric
un maldãr de amintiri foºnesc precum frunzele uscate
mã-nghite
tãlpile mele îngroaºã spaimaun melc îndreptându-se spre niciunde
chipul lui poartã trãsãturile tale având conºtiinþa
încãrcatã
toate întrebãrile
au încetat definitiv sã mai batã în cuvintele mele
cu umerii înconvoiaþi de melancolie
aceºtia-mi sunt cei patru pereþi ai memoriei
pe care liniºtea deseneazã singurãtãþi
ce comploteazã cu întunericul din ce în ce mai vâscos
dimineaþa
se naºte realitatea ce stârneºte interesul cu degetele
ei lungi
lungi ca zilele pe care le trãiesc
nefiresc de simplu

pãrãsesc aceastã imagine
mã retrag ºi din celelalte ce încearcã
sã se recompunã grãbite- prezenþa mea le tulburã
apa oglinzilor în schimbare.

nightmare
mergem pe un drum alunecos
vine noaptea ne toarnã întuneric în ochi ºi
dintr-o datã ni se dilueazã paºii
nu mai e mult- vom ajunge, zici
doar ca sã mã încurajezi pânã la marginea lucrurilor
devenim vulnerabili, suspectãm sfârºitul cã
se va sprijini pe umerii noºtri sleiþi de obosealã
mã-mbrãþiºeazã gata sã mã sãrute
nu mã lãsa singur aici, te-aud
în timp ce zgârii aerul cu unghiile
din care þâºneºte spaima mea împroºcându-þi faþa
dar nu-þi pasã- cauþi sã-mi mângâi umbra
(vrei sã te convingi dacã mai este verticalã)
tãcerea ne plesneºte peste urechi
ºi noi scriem(braille)pe claritatea haosului toate vorbele ei
numai instinctul de supravieþuire
ne-a trimis o formã de stabilitate în care
stãm ascunºi sã pândim clipa morþii coºmarului.

dintr-o altã realitate
de ce sã-þi spun eu
tu ºtii cã acolo unde înceteazã sã mai fie un mâine
gãsim doar moartea (dar despre asta am sã scriu altã datã)
iartã-mã
melancoliile mele au devenit sãrate
atât de sãrate încât mi-au albit strãzile sãpate în memorie
of, dacã aº putea sã-mi amputez o bucatã din ea
de când s-au cangrenat regretele
gândurile abia îºi mai târâie paºii
dragostea mea
sã-þi descarci sufletul nu e ca ºi cum
ai rãsturna un sac
prinde-mã de mânã pentru cã
nu mã pot învârti printre certitudini
de ce sã-þi spun eu
tu nu simþi cã cel mai greu de înfruntat nu e moartea !
ci viaþa
care ne-a adus nota de platã a destinului
ºi nouã nu ne rãmâne decât
sã ne-o asumãm

din radiografia zilei
privesc pe fereastra îngustã a camerei
oraºul pare ireal dupã ploaia care a ciuruit lumina
timpul se scurge din secunde minute ore
ca firele de nisip grãbite din clepsidrã
în momentele de sincopã ale zgomotului de afarã
te aud spui ceva în doi peri
vorbeºti în cioburi
un gest fãcut împotriva dorinþei

Andreea-Lorena ÞUICAN

Joaca de-a timpul sau
mozaic despre vârste
Te-ai intrebat vreodatã ce e timpul?
Singurul meu regret e cã nu pot înþelege timpul. Timpul
se joacã cu senzaþiile noastre. Ne mângâie pielea din
cap pânã-n cãlcâi, ne trage de degete, ne gâdilã urechea,
cheamã lacrimile, iar mai apoi? Ne otrãveºte. Suntem ca
într-o cursã de ºoareci. Doar cã, de data asta, caºcavalul
rãmâne amintirilor. E mucegãit - cineva se bucurã de el,
chiar ºi aºa. Treptat, devine din ce în ce mai duºmãnos ºi
se aseamãnã cu o iubire, o iubire iniþiaticã - nu e fidelã.
De exemplu, ne putem juca “ai ce vârstã vrei sã ai!”.
Aº putea spune cã definiþia din DEX e parþial corectã:
vârsta nu e doar un timp scurs, rãtãcit. Credeþi cã am
înnebunit? Sã vedem - câte greºeli ai pus pe spatele
vârstei? De cate ori þi-ai adresat o întrebare, iar raspunsul
a fost “vârsta”? De câte ori þi-ai amintit ceva, ai râs în
hohote, apoi ai pronunþat: “Aveam o vârstã...îmi
permiteam…”.
Fii tu sincer doar þie-þi! Eºti între patru pereþi. Da,
prietene, uite ce povarã grea încearcã acest cuvânt!
Þinându-þi moralã, am uitat ce priveam. Mi-am reamintit
- priveam tigaia de pe foc. Focul e stins. Mi s-a aplecat
de la cuvinte. Poate de la vârstã. Mã îmbrac ºi cobor.
Numãr scãrile sã îmi testez hardul. Mã opresc la
“optisprezece”. Cum zicea nepoata-mea cã se scrie?
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“Optsprezece”. Nu aº vrea sã o dezamãgesc.
Nu ºtiu sã mã plimb, însã ºtiu ca în fuga mea sã observ.
Caractere. Mã întreb dacã mai existã.
Dacã nu pot contabiliza ceva.. e memoria. Sã nu ai
cincizeci de bani în buzunar e uºor de înþeles. Dar reacþiile
cum le înþelegi? Sã lãsãm memoria afectivã sã vibreze..
Castanii spun multe. Copilul, la fel - hainele-i sunt
jerpelite, umãru-i plânge, purtând pe el un sac greu, ucigaº.
Cãciula anunþã iarna din 2000, vechimea îi era sugeratã
de gãuri ºi îi atârnã pe ochiul stâng. Probabil din aceastã
cauzã vedea doar ce voia. De la depãrtare, el ºi cu ai lui,
pãreau cã vin din Africa, auzind cã e rost de mâncare. Ce
prostii spun? Au descoperit ºi ei castanele. Ochiosul luã
o castanã, apoi, îºi luã avânt, iar în amalganul de sunete,
hohote, încurajãri, pocneºte trunchiul unui copac:
- Pãi, bine, mã, tu loveºti mâna care te hrãneºte? Ai
învãþat tu, copil, cum copacul animeazã suflete? ªtii de
ce te-a fãcut, mã, maicã-ta? ªtii cã unul dintre scopurile
existenþei noastre e sã avem grijã de-un copil ºi de-un
copac? ªtii, mã, neobrãzatule, cã aerul pe care îl respiri
ºi aºa…poluat...se datoreazã copacului?
Copilul coboarã privirea în pãmânt ºi ridicã din umeri.
Ceilalþi se înghioldeau, crezând cã mi-a dispãrut vederea,
un adevãrat infern!
Nu îmi puteam scoate din minþi hohotele de râs ale
celor mici, era un râs inexplorabil. În ce s-a transformat
lumea asta? Oare ºi-a schimbat turnul lui Babel scopul?
Cãci unde ajungem…
Calmându-mã, pe canapeaua din sufragerie, am realizat
cã obraznicia asta nu a fost decât un exerciþiu de echilibru,
de putere.
Pe vremea când oamenii apucau doar drumul bisericii
sau cel al cârciumii, eu îmi manifestam puterea, pãºind
pe drumul muzicii -ºi uite aºa m-au purtat valurile, în
Constanþa, la un veritabil festival de muzicã ºi dansuri
populare. Oameni între oameni, în faþa cãrora nu fãceai
altceva decât sã le cânþi viaþa - cãci asta trebuia! Dar ce
se întamplã când oamenii vor sã îºi cunoascã viaþa?
Întrebaþi-o pe Zurfi, o turcoaicã venitã sã îºi repare
mecanismul sufletului, ascultând ºlagãre:
- Aº vrea sã ºtii cã eºti o apariþie ºi cã aº vrea sã te
cunosc mai bine, dacã se poate… Locuiesc într-o casã,
cu vedere la mare. Ai putea sã mã vizitezi, baclavalele te
aºteaptã!
Am plecat de la Zurfi, iar ea a continuat sã îmi scrie.
Aveam acasã un întreg -vârsta nu va reprezenta niciodatã,
pentru mine, o scuzã! Vârsta este un martor al amintirilor.
Zurfi îmi mai scrie, iar eu.. nu îi mai rãspund!
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