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Am citit ultima carte de poeme a autorului Costel 
Bunoaica, „Noaptea,cu sinele meu”, apărută în 
condiţii grafice bune la Editura HELIS, la începutul 
anului 2012, acea carte în care poetul se măsoară cu el 
însuşi.

„Suntem suma întâlnirilor de care am avut parte”, 
spunea undeva Andrei Pleşu şi asta îmi aminteşte de 
întâlnirea mea cu poetul Costel Bunoaica de acum 
câţiva ani şi de impresia de mare introvertit pe care 
mi-a lăsat-o, introvertit în care se ascundea un om 
sensibil, timid, poate prea timid pentru vremurile 
astea. „Bună ziua, timiditate! Acum sunt o rană.”, 
spune poetul; şi mai departe: „când lipseai de acasă/ îţi 
turnam prin mailuri scrisori siropoase...” Dar rana se 
presupune că ai „obţinut-o” într-o luptă, lupta cu sine.

Pentru Costel Bunoaica, şi nu numai, dar pentru el 
în mod deosebit, sinele este un interior al omului care 
nu este identic cu „Eul” lui, şi care merge alături de noi 
prin viaţă – eul îngândurat căruia în sine i se alătură un 
tu (motivul femeii necunoscute), pentru că sinele este 
la început un non-ego.

În filozofia Upanişadelor Sinele este mai întâi un 
Atman personal, pentru ca mai târziu să fie 
excomunicat în subconştient şi, de aici, din noaptea 
omului, Sinele acţionează ca o călăuză pe drumuri 
fără ţel, singurul lui scop fiind desprinderea de sine 
(vezi „Uciderea sinelui” la Costel Bunoaica).

 Cum poate coabita omul cu noaptea din el?
Sinele include eul poetului, eul nu se regăseşte în 

noaptea fiinţei, dar în disperarea lui de a fi actual, dar 
şi din neputinţa de a accepta perspectiva morţii (când 
mă-ntorc sunt încă plecat”), poetul se află între 
proiecţiile înşelătoare ale nopţii din sine şi dorinţa de a 
asimila aceste imagini ale unui eu pierdut. Pentru 
obosita conştiinţă a poetului, exprimarea gândurilor, a 
sentimentelor, a interesantului, această exprimare este 
transferată în estetic. Semnificaţiile sunt încifrate în 
îmbrăţişări lexicale, în nunţi dintre cuvinte, totul este 
un transfer al realului în inconştienţă, totul este un 
transfer în psihic.

Două lucruri am remarcat la noul volum de poeme: 
o abordare post-modernistă în unele texte (vezi 
„Autoportret, zilnic, în oglinda concavă”, „Ispită 
măreaţă. Varză şi lobodă creaţă”, „Champs Elisee” 
etc.) şi practicarea autoironiei, care îi şade bine 
poetului. Dacă ar fi să dăm o notă de ansamblu 
volumului „Noaptea, cu sinele meu” am spune că sunt 
poeme ale amurgurilor tari, ale evanescenţelor filtrate 
la nesfârşit, ale lamentaţiilor fine, o tânguire a unei 
păsări părăsite. Şi tot n-ar fi de ajuns ca să poţi vedea 
cum îngerul „s-a însurat cu-o fată de ocară, ieşită la-
ntâmplare/ dintr-un rebut de primăvară.”

„Asta am fost toată viaţa: un visător”, zice poetul 
în „Visam că strecuram stele pe sub uşi” şi „Până m-a 
năpădit cuibul de vipere/ Până a venit negura şi m-a 
dat la pământ/ am desenat sângele toamnei, într-o 
căruţă de var” (ultimul vers e un vers mare). Ce se mai 
poate cumpăra de la „fabrica de ţipete” a poetului, mai 
ales că „duminica/ bag seama, fericirea nu are fraţi” 
(excelent)? Păi, „ţipete lungi troienite pe gură”, 
„steaguri ce flutură ca nişte basmale înfrânte de 
ape”(colosal!) sau foarte frumoasele versuri „La 
întoarcere/ îmi închipuiam că nimeni nu îmi va vedea 
respiraţia/ înmărmurită pe clanţă”. Toate acestea deşi 
„Sinele meu/ a întemniţat cinci primăveri/ în îndoieli 
şi tăceri/ şi a îngropat în ger simfoniile scrise de un 
greier stingher.”

Dualitatea Eu-Sine este mai vizibilă în poemul 
„Împărţirea cifrei doi. Vulturi şi zmei.” Poemul începe 
cu versul „M-am căutat şi nu m-am regăsit.” O parte 
(eul poetului), nehotărâtă, nu ştia ce să facă, deşi „În 

curând clopotul o să arunce în aer duminici 
solemne”(vers foarte frumos). Lupta poetului cu 
sinele lui are loc „în umbra afundată în mocirla din 
noi” unde „nimic nu va rămâne  neatins”, unde „se va 
instaura dictatura iubirii. A fricii. A urii.” De aceea 
locurile singuratice, pustii, sunt dominante.

Un poem foarte frumos este cel imediat următor, 
„Ctitor de fapte măreţe”, „unde viaţa se îndrăgosteşte 
de moarte” dar şi greutatea poetului de a comunica 
inexprimabilul. De ce ?  Pentru că „Aş fi vrut să vă 
trimit o epistolă despre tărâmul/ în care am existat/ sau 
să vă scriu măcar un răvaş,/ dar cuvintele s-au 
îndepărtat prea mult de ochii mei.// În cuvânt erau 
viaţa şi hrana trupului,”.

Care sunt conţinuturile psihice care perturbă eul? 
1. Umbra (aspectul întunecat al personalităţii; 2. 
anima = suflet, corespunde logosului matern, mama, 
femeia iubită; 3. animus = spirit, intelect ce 
corespunde logosului patern. Ce ne spune poetul 
Costel Bunoaica în continuarea poemului „Ctitor de 
fapte măreţe”?  „Din depărtări,/ umbra unei egrete mi-
a înapoiat copilăria neterminată,/ (colosal vers!) pe 
femeia zadarnic iubită./ Pe mama./ Pe tata…”.

Foarte interesant este poemul “Du-te acasă, ai copii 
de crescut”, în care e inserat un discurs post-modern, 
dar care începe cu teama creativă: “Privesc în mine 
până când mă copleşeşte frica./ Înăuntru locuieşte 
altcineva: cel care doarme-n picioare/ pe trei 
anotimpuri deodată”. Acel “altcineva” este eul ascuns 
şi ca poetul să ajungă la el recurge la drumul înapoi, 
înspre copilărie, întoarcerea în copilărie însemnând o 
revenire acasă la părinţi (vezi şi poemul „Noaptea, cu 
sinele meu”), cu toată încărcătura, cu non-ego-ul 
psihic repetat în părinţi. Povestea este spaţiul regăsirii 
într-o foarte frumoasă împăcare: „Spune-le poveşti 
până în zori, apoi primeneşte-te”.

Un text metafizic mi se pare a fi „Geometria uitării 
sinelui”, unde poetul este la margine, ete un exclus, 
care se îndepărtează de sine spre a privi din afară în 
sine şi pentru a se numi : „Acum, eşti o pată de sânge 
prelinsă din umbra înjunghiată.”

Să ne oprim aici. Aşa cum am spus la început, 
poetul se poate măsura doar cu sine. Ne oprim aici, dar 
nu înainte de a mai semnala şi alte frumoase poeme din 
această carte: „Disperarea s-a mai lungit cu o copită de 
cal”, „Arhitectura unei iluzii”, „Rateu. Ofsaid 
instantaneu”.

                                                   Nicolae Teoharie

Dan Elias

„Cuvintele sunt la îndemâna oricui” - spunea 
Ion Alecu într-un „Care va să zică!” de sfârşit de 
decembrie -  iar eu vă recomand ca atunci când o 
astfel de aserţiune vine din partea unui ziarist 
„de firmă”, să o luaţi în seamă! De aproape 
douăzeci  de ani beneficiez, absolut gratuit, de 
prietenia acestui om şi vă rog să mă credeţi că 
ştiu ce spun.

Dincolo de chemarea la opinie lansată la 
sfârşitul rândurilor de care am amintit, trebuie să 
semnalez subtilitatea formulării pentru un 
eveniment epocal, comparabil cu încălzirea 
globală şi dispariţia speciilor, respectiv: 
pierderea sensului. Fără să mă las înşelat  de tot 
mai puţinele mele simţuri, pot spune cu mâna pe 
inimă că nu despre cuvinte este vorba în 
propoziţie, ci despre lume, despre pierderea 
sensului acestei lumi. Punerea în scenă prin 
intermediul unei declaraţii făcute de 
preşedintele Traian Băsescu, accentuează 
impresia de vodevil, acesta fiind recunoscut ca 
un maestru al regiilor fastuase, inconfundabile, 
coborâte parcă dintr-un Andrei Şerban teluric 
până în măduva oaselor. Fraza rostită de 
preşedinte se înscrie într-un post modernism 
care nu numai că amestecă sensurile, dar le şi 
încifrează prin mărunţire, precum legumele într-
o tocăniţă de vară.

Cuvintele sunt artefacte, creaţii ale omului 
plictisit la un moment dat, pe scara evoluţiei, să-
şi folosească degetele în comunicare, 
descoperind acestora întrebuinţări mult mai 
profunde. Eliberarea degetelor nu a fost posibilă 
decât în  măsura în care limba şi-a asumat rolul 
de transfer al ideilor, căci ele nu puteau fi lăsate 
la nesfârşit să umble brambura prin capetele 
noastre. Aşa au apărut fundamentaliştii 
cuvintelor, semnelor şi sensului, adică un 
Soussure şi un Eco gata să limiteze 
interpretările. Apoi, oamenii şi-au închipuit 
libertatea limbii ca o ultimă treaptă a evoluţiei şi 
au dat frâu liber cuvintelor să se zbenguie în 
jurul nostru în „papuci şi-n pielea goală”. Astfel, 
între capul suspectat de mişcarea browniană a 
ideilor şi sunetul lor auzit în  cuvinte nu a  mai 
fost nimic, absolut nimic. 

Societatea modernă a externalizat organele şi 
cuvântul nu putea face excepţie. Ele nu numai că 
sunt la îndemâna oricui, dar nici măcar nu mai 
ascultă de cineva. Au propria viaţă, propriul 
guvern, se nasc, se privesc la televizor, fac copii 
acolo pe fotoliu şi mor fericite. Libertatea nu are 
sens, adică direcţie. Ea se exercită asupra lumii, 
dar şi  asupra cuvintelor în toate direcţiile  
deodată, fiind ubicuă până la plictiseală.

Sigur că între moartea lui Havel, procesul 
comunismului şi cuibăritul la prepeliţa cenuşie 
nu există  nici o legătură vizibilă. Dar câte sunt 
vizibile în lumea asta! Căutătorii de sens sunt 
precum căutătorii de aur; singuri în Munţii 
Apuseni, dând la ciur tone de nisip şi apă de 
ploaie.      
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Titi Damian – p.1-3-4: F.L. Dalian este o scriitoare 
complexă, care poate aborda cu succes oricare gen literar. 
Concluziile dumneavoastră sunt pertinente, dar atenţie: ca 
şi Gheorghe Dobre sau F. Ciocea, cei trei  sunt autori ai 
esenţelor care şi-ar pierde logica în romane mai mari de 
două sute de pagini.

Dan Elias – p. 2: editorialele dumneavoastră  sunt 
valabile în toate anotimpurile electorale sau pre, ori post 
electorale, în orice epocă. Merg bine într-o carte fără 
frontiere.

Florea Ecaterina - p. 4: cuminţică!
Vitalie Buzu - p. 5: un articol ştiintific poate fi prezentat 

sec sau cu mare artă. În a doua variantă autorul trebuie să fie 
el însuşi artist. Aveţi această calitate.

Gheorghe Dobre - p. 5: cu cât înaintăm în vârstă cu atât 
înţelegem mai bine lumea şi preţuim prietenii pe care 
destinul  ni i-a hărăzit, nu-i aşa?

Angela Voicilă - p. 6: despre operele domnului Damian 
cred că s-a scris o carte destul de consistentă. Faptul că încă 
se mai scrie înseamnă că ecoul în conştiinţa cititorilor este 
destul de profund.

Virgil Ţigănuş - p. 7: nu am citit cărţile domnului 
Botezatu dar din materialele publicate în “Helis” se relevă 
un poet dual: patriot declarativ şi chimist al trăirilor 
profunde.

Vasile Iordache – p. 7: credeam că aţi  plecat într-o 
lungă călătorie. Îmi lipseau gândurile dumneavoastră fără 
echivoc!

Lucia Ştefanovici – p. 8-9: proză introspectivă de bună 
calitate. Dacă doriţi să publicaţi un volum vă sfătuiesc să 
introduceţi şi altceva, altfel va fi un lung, lung monolog citit 
doar de câţiva prieteni.

F.L.Dalian - p. 9: minunat. Licenţa sinelui reflectat în 
oglindă a fost folosită cu succes de Esenin în “Omul negru”, 
dar la dumneavoastră are altă valenţă.

Marian Ştefan - p. 10: mi se pare normal ca istoricii să 
fie patrioţi, la fel şi poeţii. Din acest punct de vedere sunteţi 
un dublu patriot.

Elena Ivan - p. 11: motorul textelor dumneavoastră este 
o imensă pasiune adolescentină.

Vasile Pană – p. 11: ce vremuri! Continuaţi, este o 
încântare.

Dan Camer - p. 12-14: Aurel Anghel merită aprecierile 
dumneavoastră.

I.Neşu - p. 13: vedeţi cât de înţelepţi devenim după o 
anumită vârstă?

F.L.Dalian - p. 15-16-18: ce distracţie! Sincer, vă 
invidiez! Această volubilitate a comunicării am întâlnit-o, 
diluată bineînţeles, la scriitorii sud-americani. Fotografiile 
m-au ajutat să vă cunosc şi fizic, iar improvizaţiile sunt 
delicioase. Atenţie, nu împuşcaţi  cronicarul!

Costel Bunoaica - p. 20: chiar dacă nu aţi semna 
poemele, aş şti că sunt scrise de dumneavoastră.

Dinu Ion Constantin - p. 20: tonul elegiac dă o savoare 
deosebită poemelor.

Viorica Gheorghe - p. 20: continuaţi. Scrieţi bine.

Dan Simionescu
Paris -07.02.2012

„Helis“- ianuarie 2012

Deşi nu a debutat încă în volum, Adelina Dozescu a 
inundat, în sens pozitiv, revistele  literare şi concursurile 
de gen, fiind prezentă în mai multe antologii şi având 
deja parte de lecturi publice în cenaclul "Pavel Dan" de la 
Timişoara. Deci, putem trage concluzia încă din 
prezentare, că avem de-a face cu o poetă "aproape 
faimoasă", ca să parafrazez în traducere liberă titlul unui 
film, culmea, tot despre lumea artei.

Dar să revenim la ale noastre, şi să aruncăm sub lupă, 
două-trei poeme semnate Adelina Dozescu. 

Departe de a încerca să se încorseteze în doar două 
teme, poeta Adelina Dozescu cântă în versurile sale, ca să 
folosesc o exprimare a arhaicilor (vorba aceea, cât ai fi de 
aschie, nu trebuie să te desprinzi prea mult de 
trunchi),două dintre temele esenţiale ale vieţii: 
Dumnezeu şi iubirea. A, şi viaţa, care practic este 
rezultatul ţesăturii dintre ele. Interesant, şi aici trebuie să 
zăbovim, este maniera scriiturii, textura sub care ea îşi 
împărtăşeşte ideile şi implicit mesajul. Se dovedeşte de o 
religiozitate marcantă, fără să devină câtuşi de puţin 
mistică: fie că îşi exprima indignarea faţă de accepţiunea 
altora despre divinitate: "sunt mulţi ca tine ce văd în 
Dumnezeu un personaj/ din desenul animat difuzat de 
Paşti sau Crăciun"(De unde vin);"Îţi iei un tricou pe care 
scrie I am God,/ porţi mai multe miocarduri - sfidezi 
muritorii de rând,/ Îngerul săracului moare de foame în 
jocul tău stupid"(Jocul de-a Dumnezeu); fie că îşi face 
autocritica: "Mă simt goală - inima mea e prea subţire ca/ 
s-acopere distanţa dintre două păcate/ Dumnezeu îmi 
scapă printre degete,/ Mă simt atât de goală - / încât inima 
mea desenează lumină..."(Introspecţie).

  Iar în ceea ce priveşte poezia despre iubire, ea nu 
poate fi numită totodată şi poezie de dragoste, pentru că 
atunci ar fi trebuit să gâlgâie, să fie lacrimogenă... Dar 
nu! Adelina scrie despre iubire, ca şi cum aceasta ar fi un 
joc: "Mă imaginez puşcaş marin,/ tu fugind încontinuu,/ 
eu doar să trag/ Poate îţi voi nimeri pieptul - ar fi 
sinucidere.../ Dar uit că-s nemuritoare, nu îmi place 
jocul"(Confesion II). Şi totuşi, câtă iubire ţâşneşte din 
versurile astea... Sublim mod de a descrie 
inseparabilitatea sufletelor pereche! Dar, câtă lipsă de 
iubire "te îmbie" în versurile: "seara dăm drumul la radio/ 
şi punem prezervativele să facă dragoste/ nu înainte de a 
închina o rugăciune/ pentru capra vecinului" (Pas 
d'applaudissement, s'il vous plaît!); sau: "Marius 
desenează inimi pe pachetul de ţigări,/ Corina e ca un 
joint ce-ţi distruge cutia toracică/ El şi-o imaginează 
fecioară/ şi e fecioară până se dezbracă,/ Devenind o 
simplă ea în agenda indivizilor care/ îşi poartă inima pe 
card.../ Corina şi Marius se iubesc se iubesc atât de mult/ 
încât ea va renunţa la ea/ şi el la tutun..."(Kore).

Când vine vorba de iubire, Adelina foloseşte o 
manieră lirică de factură ludico-lubrică, armă care o 
păzeşte să nu alunece spre tendinţa de a scrie cu tentă 
erotică, şi nici măcar să nu inspire aşa ceva, dar totodată 
să fie luată în serios. Pe de altă parte, când scrie despre 
problema mult mai spinoasă a relaţiei omului cu 
Dumnezeu, arma este una direct ofensivă: ironia pură, 
fără menajamente, cum stă bine unei voci puternice, 
asemeni "glasului ce strigă în pustie" - sperăm nu şi în 
zadar.

De altfel, ceea ce o salvează pe Adelina de 
catalogarea de poetă cu tendinţe spre tradiţionalism, dat 
fiind că nu mai e la modă să scrii despre aceste teme, care 
după părerea mea, rămân fundamentale, este limbajul 
cvasi-actual. Termeni imprumutaţi din indrustia 
jocurilor I.T.: "game", "log off", "replay", trimiterile la 
lucruri ce împopoţonează cotidianul: "joint", "card", 
mult râvnitul "ceas elveţian", precum şi priceperea cu 
care aceşti termeni sunt plasaţi în text, pe lângă faptul că 
aduc un plus de valoare mesajului, îl fac accesibil şi 
noilor cititori, practic colegii de generaţie ai poetei. 
Printre care, îmi place să cred că mai sunt şi din acei ce 
"au urechi de auzit", şi care după citirea acestor texte, vor 
avea puterea de a da "replay sau log off", fiecare în 
"game"-ul său.

Aşadar, aştept cu nerăbdare volumul de debut al 
Adelinei Dozescu, şi sunt încredinţat în sinea mea, că 
nimeni nu o va asculta când dintre rânduri vă va implora: 
"Pas d'applaudissement, s'il vous plaît!" 

Romeo Aurelian Ilie

Citind “Fidelitatea lecturii” am avut o revelatie: 
domnul Titi Damian amalgamează perfect talentul său 
de prozator şi experienţa didactică, susţinute de un 
instinct axiologic remarcabil, pentru a ne prezenta nu 
neapărat un referat critic, ci mai ales un tablou 
biografic, care face relevanţa în înţelegerea completă 
a operei.

Nu oricine ar fi reuşit aşa ceva, fiindcă trebuie să ai 
har de povestitor.

Astfel, domnul Damian pune în balanţă omul şi 
opera, prezentând cititorului doar partea bună a 
operei. Ne invită să căutăm volumele respective şi să 
descoperim singuri dacă a meritat să facem acest 
lucru.

Sub impresia câtorva articole din “Helis” afirmam 
cândva că domnul Damian este puţin didacticist. Îmi 
menţin afirmaţia, dar în volum acest defect aparent 
devine o calitate, care susţine dezideratul final al 
oricărui autor …lectura. Poate această personalitate 
complexă ne va oferi încă zece cărţi minunate de acest 
gen, dar sper că nu îşi va neglija munca de romancier, 
singura de altfel care merită sacrificiul de a sta în 
vârful baricadei.

                                                    Dan Simionescu
                                              Londra – 30.01.2012

Prozatori din “Zodia Helis”

Florentina Loredana DALIAN
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Dan Elias (pseudonim al lui Daniel Teodorescu, 
născut în 1957, la Fierbinţi)  face parte, ca şi Şerban 
Codrin, Ilie Comăniţa, Anghel Papacioc ori Adria 
Bănescu, din şcoala sonetiştilor afirmaţi plenar în jurul 
revistei Helis de la Slobozia unde există un climat 
competitiv în a scrie apăsat sau, conform unei expresii 
consacrate, cu gheara leului. 

Dan Elias a debutat în 1983, ca poet, primele sale 
versuri fiindu-i găzduite de revista Luceafărul. Până în 
prezent a publicat şase volume: Umbraria (1994), 
Erotica, poeme cu mult albastru (1995), Elixirul 
perfect la roşu (2001), Arta singurătăţii (2006), 
Mersul pe nori, sonete şi oglinzi (2009) şi Aristocratica 
(2011). Este colaborator constant al revistei Helis, unde 
profesorul Dan Simionescu de la Paris îl notează 
invariabil cu nota 10 şi cu calificativul  “sublim” şi este, 
de asemenea, prezent  cu poeme superbe în Antologia 
sonetului românesc, din 2009, a lui Radu Cârneci.

Ne vom opri în cele ce urmează asupra ultimei sale 
apariţii editoriale la „Elias Expres”, carte cu o ţinută 
grafică de excepţie şi structurată în şase cicluri unul mai 
fascinant decât altul: Elide, Fără ferestre, Post-restant, 
O inimă cu clape, Sticlarul şi Lângă celelalte icoane.

Vom începe cu ciclul al patrulea, O inimă cu clape, 
format din 17 sonete, de fapt poeme alcătuite din 3 catrene 
şi un distih. Poetul ţine să-şi personalizeze propriul 
teritoriu poetic, lucru vizibil şi la nivel formal: în 
arhitectura fiecărei piese se păstrează doar grafica 
sonetului de factură shakespeareană cu final ajuns la o 
intensitate apoteotică explozivă, aşa cum îi stă bine 
oricărui sonet ce se respectă. Încă din primul poem al 
ciclului, poetul pledează pentru o artă în care să se simtă 
pulsul unui organism însufleţit. Mai concret spus, el îşi 
concepe sonetele, ca de altfel toate tipurile de poeme, ca 
felii zvâcnitoare de viaţă şi nu ca nişte forme încremenite 
în recea şi oţioasa marmură neoparnasiană. Aidoma lui 
Pygmalion, el îi inoculează duh sculpturii pe care a 
osârdit-o: „Iar când culoarea pâlpâie, iertaţi;/ Sunt 
stropi de sânge încă neuscaţi” (Vitralii). Şi întocmind o 
operă rezistentă, poetul îşi câştigă din partea Demiurgului 
dreptul de a se mai naşte o dată: „Nu-mi zice că nu eşti! E 
prea târziu!/ Că viaţa toată-i doar o aşteptare/ Pentr-un 
murit străin şi oarecare!/ Mai scrie-mă o dată, să mai 
fiu!//...// Şi dacă nu mă  crezi aici c-am fost,/ Pot zeci de 
toamne spune pe de rost”. (E prea târziu!). Poemele 
care sunt tot atâtea replici dintr-un dialog cu un tu 
misterios tulbură şi contaminează în egală măsură 
metafizică. Ele devin meditaţii interogative despre rolul 
căutătorului de frumos sensibil, despre implicarea 
responsabilă într-un destin ce presupune jertfă creatoare, 
despre neirosirea talantului primit cândva, despre dreptul 
la dăruire şi vis etc. Ipostaziindu-se copac, poetul îşi 
doreşte, testamentar, ca frământările lui febrile, traduse în 
tristeţi metafizice, să-i bucure spiritual pe cei ce vin şi să-i 
smulgă din contingentul derizoriu. „Tăiaţi-mi trupu-n 
care stau ascuns/ Şi-n cercurile lui de bătrâneţe/ 
Adăugaţi o ultimă tristeţe;/ N-am fost cu frunze, poate 
de ajuns!// Sunt bun de cruci acum şi de podele./ Chiar 
dacă paşii voştri-mi storc/ Un jar de lacrimi, nu mă-
ntorc,/ Pot să vă murmur altfel de sub ele.// Şi nici 
departe nu-mi doresc, în larg,/ Corăbiind pe un ocean 
mai sus/ Poteci nepricepute în apus,/ De malurile 
voastre să mă sparg.// În putrezirea mea de mântuială/ 
Nici o tristeţe nu e ilegală” (O ultimă tristeţe). În alt 
sonet, acest rol e luat de nucul bătrân, substitut al poetului 
ce supravieţuieşte prin poemele sale: „Un biet copac. Un 
simplu nuc!/ Cum altfel să îl strigi dintre cocori/ 
Vâslindu-i verticale subţiori./ Îndrăgostit ca prostul şi 
năuc!?// L-am retezat zadarnic. Îţi împarte/ Din umbra 
lui şi dincolo de moarte” (Un simplu nuc). Tot preocupat 
de soarta averii spirituale (numele „adunat pe-o carte”, 
cum ar spune Arghezi) lăsate după culcarea sa sub colţul 
ierbii, cum ar fi spus Victor Tulbure, poetul întocmeşte şi 
un testament pe cât de ludic pe atât de grav (Paharele). 
Actul scriitural e erotizat chiar şi atunci când cuplul s-a 
dizolvat într-o nesfârşită stare de ataraxie sau a plonjat în 
increatul ocrotitor pentru a fi scutit, în chip utopic, de 
toate spaimele extincţiei inerente: „Ce bine că nu eşti! Ce 
potrivire!/ Nici eu nu sunt, nici gura mea/ Să-ţi pună 
aripi n-ar putea;/ Zburatu-i doar o presimţire.// Aş sta cu 
tine mult. Prea mult!// Tu doar să fii şi eu să-ascult!” 
(Ce potrivire!).

Liberalizarea sonetului a fost doar un prim pas de 
ieşire din sfera de influenţă a uriaşului mentor. Un al 
doilea pas este crearea unei noi specii de poezie cu formă 
fixă şi aceasta se va numi elidă, o asamblare de patru 
distihuri precum cele din finalurile, întotdeauna 
strălucitoare, ale sonetului de factură englezească. 
Demersul are destule precedente în istoria literaturii 
universale. Astfel, vilanela practicată astăzi nu poate fi 

separată de numele lui Jean Passerat, după cum nici 
pantumulului occidental nu i se poate nega paternitatea 
hugoliană. Terzanela îl are drept creator pe Lewis Turco, 
iar schaltiniena pe Raymond Schaltin. Poemul într-un 
vers ne duce cu gândul la inventatorul lui modern care 
este evreul ucrainean Emmanuel Lochac căruia i-a cântat 
în strună Guillaume Apollinaire, pe care Ion Pillat îi imită 
şi face şcoală în literatura română: Blaga, Voilculescu, 
Gheorghe Tomozei, Utta Siegrid König, Bogdan I. Pascu, 
Dumitru Radu, Paula Romanescu etc. Alecsandri a boteat 
şi ilustrat în chip strălucit conceptul operaţional de pastel, 
iar Arghezi pe cea de creion, neomolgată însă ca specie 
personalizată de sine stătătoare. Macedonski, unul din 
pionierii versului liber în Europa a fost la un pas de a 
impune, pe urmele lui Banville, rondopantumul cu o 
delicată capodoperă intitulată Zori roze, rămas asimilabil 
rondelului în care autorul nu şi-a aflat nici până astăzi un 
rival pe măăsură. Marcel Ion Fandarac a impus şi 
experimentat, fără  să aibă discipoli, fantumul. Şi desigur 
că inventarul creatorilor de acest gen matriceal ar putea 
continua

Primul ciclu al cărţii lui Dan Elias poartă chiar titlul 
Elide şi cuprinde 37 de bijuterii sclipitoare. Poetul dă aici 
glas singurătăţii absolute pe care omul modern o simte 
într-un univers din care zeii s-au retras (Cu praştia de 
oase). Zborurile păsărilor, percepute ca săbii în tecile 
copacilor, au căpătat, de la o vreme prin excelenţă 
demitologizată, sensul celui al lui Icar (Teacă). 
Dumnezeu e, ca şi la Blaga, un principiu al naturii în care 
se integrează catalizator (Rănile-n spirală). Artele 
poetice se infiltrează şi ele în discurs: poetul resimte în 
propria-i fiinţă drama creatorului romantic neînţeles de 
contemporani, expediat neîncetat la marginea unei 
societăţi  care nutreşte idealuri dintre cele mai terestre, 
însă nici speranţa că va fi poate gustat festinal  de cei care 
vor veni nu-l părăseşte: „Ca vinul stors din strugurii 
necopţi/ Stau nebăut în beciul unei nopţi// Până atunci 
când încolţiţi de sete/ Şi plângerile mele-or să vă-
mbete!” (Nebăut). Sfâşiat între dorinţa de ideal şi tentaţia 
plonjării în voluptatea imediată a palpabilului concret, 
poetul încearcă s-o convertească pe cea din urmă la cea 
dintâi, dat fiind că nu-şi poate uita dimensiunea sa celestă, 
partea dumnezeiască din el şi pe care demonii încearcă 
înverşunat s-o maculeze. Condiţia umană se revoltă, fie şi 
clandestin, împotriva zonei telurice din propria-i 
structură: „În amintirea bolţilor eterne/ Zidim alt cer, 
din cupe şi din perne” (Alt cer). Absenţa fiinţei dragi se 
prezentiifică dureros de frumos în această încleştare a 
umbrei cu lumina, a păcatului cu candoarea, a morţii cu 
viaţa (Absenţa).

Poezia rezultă, ca şi la Nichita, din forţarea 
barierelor/normelor lexicale, morfologice şi sintactice ale 
limbii, precum în această ingenioasă demonstraţie de 
virtuozitate şi de fantezie nestrunită: „Eu mă înger, tu te 
îngeri/ Şi de pene n-o să sângeri!// Pun un tei să ţi le 
crească/ Într-o limbă păsărească// De ştiut doar eu cu 
tine./ Sub cămăşi de pianine// Şi ninsori şi să foşneşti/ 
Poţi de-acum să porunceşti” (Sub cămăşi). Într-o elidă 
ca În forme dulci, se aude relieful ţipătului (Arthur 
Porumboiu) de bucurie androginică la ceasul fastuos al 
regăsirii: „Eu sunt smochin şi tu smochină!/ Prin tine 
lemnul meu suspină// În forme dulci, de miez 
suspecte./Ai chipul sferelor perfecte// Pe care le 
dezbracă ochii/ Prin frunzele a mii de rochii,// 
Neputincioase să te-ascundă/ În altă formă, mai 
rotundă”. Interesant este în discursul poetic al lui Dan 
Elias motivul frunzei percepută ca popas al duhului între 
pământ şi cer, ca regăsire şi împlinire a acestora, de fapt ca 
loc geometric, cu intermitenţele de rigoare, al celor patru 
elemente esenţiale ale firii (pământ, aer, apă, foc). Frunza, 
ca de altfel şi iarba, e ca un punct de vamă prin care totul se 
perindă, ca printr-un gât de clepsidră, dinspre real către 
oglindă (De sub mine).

Tema morţii inevitabile e abordată în registru ludic, 
fără a i se ştirbi ceva din gravitate, aşa cum o mai făcuse în 
chip strălucit şi Tudor Arghezi în capodopera sa De-a v-
aţi-ascunselea. Redăm, spre ilustrare, elida în totalitate: 
„Deşi e rece şi neterminată/ Îmi vine iarba asta ca 
turnată,// De parcă mii de croitori/ Au pus postavului 
unsori,// Chemaţi în grabă la conac.// Trag toţi de mine 
s-o îmbrac// Mustind de rouă şi de verde,// Cât altă 
toamnă nu mi-o pierde” (Trag toţi de mine). Poetul se 

uimeşte pe sine când îşi închipuie spectacolul firii în care 
îşi va fi integrat esenţa iubirii nepieritoare. Sugestia poate 
fi una  baudelaireană (Une charogne), epurată însă de 
aspectele putrescenţei prin care se promova aşa-zisă 
estetică a urâtului: „Nimic nu va rămâne din noi doi/ Mai 
mult decât, din pulberi, un şuvoi// Ţinându-se în braţe, 
printre fire/ De iarbă îmbrăcată prea subţire.// Ne-or 
scormoni în joaca lor zăludă/ Doar greierii, 
înspăimântaţi s-audă// Cum te rostesc de nicăieri, 
întruna/ Cu vorbe ce-au atins odată luna!” (Nimic mai 
mult).

Cuvintele, oricât de meşteşugite, distrug, pe măsură 
ce-s rostite, sentimentele, alienează atât fiinţa rostitoare 
cât şi pe cea care ascultă. De aceea, e preferată tăcerea care 
învăluieşte în mister şi înveşniceşte trăirile, ca într-un 
cunoscut poem al lui John Keats (1795-1821), Odă la o 
urnă grecească. Iată replica românească: „Nu să te spun, 
hârtiei mă prefac/ Amant ameţitor, ci să te tac!// Cum 
altfel să te ascund de-această lume/ Nebună să te ştie 
după nume// Ori după gustul umbrelor bizare,// Minţite 
să îţi cadă la picioare!?// Nu desenez cu vorbe vreo 
hartă/ Şi nu deschid spre tine nicio poartă!” (Cum 
altfel). Ridicând, graţie unor metafore revelatoare, 
banalul în  sfera frumosului sensibil, unde iapa nopţii fată 
inorogi, îl înnobilează cu nebănuite carate poetice, aşa 
cum iubita înnobilează aerul din care se decupează 
imprimându-i freamătul şi parfumul din teiul care i-a fost 
plantat pe nume de către îndrăgostitul din stirpea celor ce 
aud valurile plângând pe gleznele ei, ca în cunoscutul 
şlagăr al lui Vasile Şeicaru. Voilà: „Mi-am strâns din 
iarbă umbra-n buzunare; plec!/ Beţiile plutirii aiurea 
să-mi petrec,// Să freamăt fără tine tot aerul din lume/ Ce 
te-a atins vreodată sperând să te consume.// Precum 
îmbracă râul un peşte-n clar şi hău/ M-oi ţese din 
apusuri o coajă-n jurul tău// Atâta cât lumina pot încă s-
o frământ,/ Să-ţi prelungesc cu mine chiria pe pământ” ( 
Plec!).

Al treilea pas de eliberare decisivă de modelele 
canonice îl face poetul când trece la practicarea jetului 
liric în afara oricărei constrângeri formale ce implică 
sclavia rimei şi a cadenţei intrinseci. El este deopotrivă un 
vates şi un artifex şi tot ce atinge cu ochii, cu sufletul sau 
cu mintea se transfomă în poezie de zile mari. Metafora şi 
personificarea, odată ce poetul a descins pe tărâmul 
corespondenţelor teoretizate de Baudelaire, părintele 
poeziei moderne, sunt figurile de stil tutelare în acest 
discurs din care poezia se revarsă peste sine ca dintr-un 
corn al abundenţei. Astfel, „verdele este un roşu/ 
dormind cu ochii deschişi”, poetul trage, ca pe nişte săbii, 
vrăbiile din tecile copacilor, deoarce se află în permanent  
război cu sine, zăreşte pe nouri urma de ruj a buzelor 
iubitei şi înţelege de ce ploile au gustul acesteia etc. 
Asemuindu-se cu sticlarul ce prin vergeaua sa, nealta 
decât ţeava copacilor vii, poate da orice formă magmei de 
siliciu topit, poetul este capabil, în siaj demirgic, să taie o 
bucată din râul în care s-a oglindit iubita şi să agaţe acest 
peisaj lângă celelalte icoane din sufragerie, temându-se, 
totuşi, că pereţii vor curge spre marea în care adorata va 
seduce soarele şi-l va reţine acolo ca-n lichidul amniotic 
universal. Lumina poate genera, ca şi la Blaga, spaima că 
misterul poate fi ucis şi atunci i se preferă umbra (alt motiv 
ce ar merita un studiu aparte, ca şi cel al frunzei) care ”nu 
este sfârşitul luminii/ ci doar odihna ei” (Fără să 
doară). Sau: „Binecuvântat fie întunericul,/ ca loc al 
exilului,/ cu toate neoglindirile sale!” (Din mers). Forţa 
sa puţin comună de a metaforiza este mereu vectorizată 
spre sacru. Pământul se celestizează văzând cu  ochii. 
Poetul vine astfel de la piaţă „cu o singură legătură de 
scântei/ în sacoşa de plastic” (Printre tarabe), ori 
ducând „sub braţ/ o coajă tare de lună/ din care muşc 
uneori” (Frica). Cultivă, aşadar, neîncetat  şi cu cel mai 
mare impact poetic, uimirea retorică şi adoptă modestia 
orgolioasă a celui ce şi-a câştigat, ucenicind pe lângă 
Dumnezeu pe care-l ajută la nuanţarea creaţiei sale, 
dreptul la nemurire (Rătăcind, Nu pot pricepe, Mereu 
neterminat şi multe altele încă).

Aristocratica este una dintre cele mai frumoase şi mai 
autentice cărţi de poezie care au apărut în peisajul literar 
actual, iar numele celui care o semnează este demn de 
toată stima reperială. Despre  sublimul (de la Dan 
Simionescu citire, am mai spus-o) Dan Elias  şi scrisul său 
sărbătoresc şi de o prospeţime veşnic rourală nu se poate 
vorbi decât la modul superlativ şi numai cu riscul de a-i 
spori numărul duşmanilor. În fond, şi invidia confraternă 
face parte din regulile jocului poetic atunci când aripa rece 
a geniului prinde să fâlfâie asupra cuiva. Şi deasupra 
densului şi ingeniosului imagist Dan Elias se pare că a 
planat, ca şi asupra camarazilor săi din gruparea de la 
Helis, un zbor de Iele. Doar cei cu adevărat aleşi, găsitori 
ai ierbii fiarelor cu care fac să sară lacătele de la uşile 
poeziei, se bucură de acest privilegiu.

    Ion Roşioru
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Sosit cu niscaiva treburi de serviciu pe la 
Urziceni, maestrul Gh. Dobre îmi strecoară, 
lângă câteva zeci de exemplare din numărul 
recent al revistei „Helis”, şi un volum destul de 
consistent. Cum mi-e obiceiul, îl duc la nas să-i 
simt mirosul proaspăt al tiparului, îl frunzăresc 
şi... mă îngălbenesc: sonete – citesc lângă titlu. 
Tocmai Codrin îmi mâncase o lună din viaţă 
(vorba vine!) cu vreo trei sute din masivul său 
volum, iar lui Dan Elias îi „terminasem” pe vară 
un volum, plus că, pe ici-pe colo revista mai scăpa 
câte un sonet. „Măi, asta-i ţara sonetiştilor!” îl 
parafrazez eu pe Creangă cu Spânul său. „Cine-i 
autorul? Numele nu-mi spune nimic...”(îl 
cercetez eu conspirativ). „Ei, lasă, citeşte şi 
afli...”

Aflu că pe autor îl cheamă Ilie Comăniţa 
(nume tot „conspirativ”), citesc şi o dedicaţie care 
mă onorează. Când dau peste o prefaţă care 
poartă girul lui Şerban Codrin, iar acesta, la 
rândul lui, îl ia ca aliat şi martor pe Gheorghe 
Dobre numindu-l „un meseriaş cu excelente 
calităţi”, mă pun pe treabă, mai ales că descopăr o 
postfaţă a autorului-oltean care ne lămureşte că 
este vorba despre o poezie „scrisă într-un alt 
timp”, dezvăluind „un univers de intimitate”. 
Faptul că distinsul poet Radu Cârneci i-a reţinut 
două sonete pentru „Antologie”, m-a hotărât. Şi 
n-am avut ce regreta...

Conştiincios, citesc, spre familiarizare, cele 
aproape două sute de sonete, pe nerăsuflate. Unul 
mai frumos decât altul. Încep să fişez. „Cred (îmi 
spun în gând) că-mi iese un comentariu să ocup o 
jumătate de revistă.” Cu tot regretul, dar cu 
promisiunea de a-l epuiza cu alt prilej, mă opresc 
asupra celor cinsprezece poezii din „Coroană de 
sonete”. 

Sunt atât de bine scrise, încât nu-mi vine a 
crede că aparţin unui volum de debut, Regăsire 
(sonete), Editura HELIS (2011), din contră, îmi 
par scrise de un condei exersat. Sunt sonete 
şlefuite îndelung, poate în mulţi ani (poetul 
recunoaşte în postfaţă), dar, ca să fie mai 
convingător, ne mai avertizează şi în sonetul - 
temă ce deschide coroana: „Ca-ntr-o procesiune 
fastuoasă,/ Filigranez pe-un diamant sonete”/ 
Poetul se dovedeşte sincer, meticulos şi 
pragmatic. Îşi mărturiseşte de la început tema – 
dragostea - împărtăşită unei fiinţe-diamant (fără 
s-o numească niciodată!), pe care o divinizează, 
proiectând-o într-un univers fabulos: „ În gândul 
meu te-asemăn cu-o crăiasă!/ O zână coborând 
dintr-o poveste/”, „Pe frunte-ţi pun găteală de 
mireasă”. De-aici încolo, odată cu o curgere 
cuminte a sonetelor, Ilie Comăniţa pare să ţeasă, 
din cea mai discretă şi mai fină pânză de expresii, 
un minunat portret al unei iubite pe care tu, ca 
simplu cititor, ţi-ai fi dorit-o: „sufletu-ţi de raze-
mpurpurate”, „buzele încearcă dor de sete”, „o 
zână coborând dintr-o poveste”, „ai generoasă, 
înfierbântată gură”,„fantastică făptură”,„cu 
trupul fluid”,„ai fruntea-nfierbântată”, 
„şuviţele-s rebele”, „trupul ţi-e flacără 
nepotolită”, „veşnic mistuită de dor”, „lumina 
ochilor şi scânteieri m-atrag”, „sânii-s pietroşi 
ca boabele de struguri”, „sărutul tainic de 
fecioară”,  „sfântă lumânare nenuntită”, 
„ingenuă apoi în depărtare,” etc.

E greu să-i găseşti filiaţii, dar Ilie Comăniţa 
este un poet discret, inspirat, harnic, temeinic, 
mai ales citit, căruia-i place să şlefuiască la 

nesfârşit precum consangvinarul său Brâncuşi 
care-şi taie tăcut ideea în piatră. Comăniţa 
şlefuieşte ideea din cel mai nobil material, 
cuvântul, după cum de nenumărate ori 
mărturiseşte: „Aleg cuvântul pe-ndelete,” „Să 
ascultăm, iubita mea, cuvântul”, „Cuvântul stă 
sub semnul nerăbdării/ E-un filigran cu încifrări 
secrete”, „L-ascult cu răsuflarea-ntretăiată/ În 
sfintele sonete cum vibrează”). Cum sculptorul 
şlefuieşte ideea, poetul înnobilează sentimentul, 
adică dragostea: tandră, suavă, gingaşă, 
odihnitoare, ademenitoare, delicată, pură, 
discretă, hipnotică, edenică, rareori carnală, deloc 
e p u i z a n t ă .  E s t e  o  d r a g o s t e  c a r e  î i  
metamorfozează pe cei doi, trasformându-i în 
foc, în lavă - când mocnită, când incadescentă. 
Expresiile din această sferă semantică sunt 
martore: „închipuite ruguri”, „flacără de jar”, 
„foc din sărutări”, „ploi de săruturi”, „sângele 
în artere viscoleşte”, „s-aprind vulcanice 
pârjoluri”, „înfierbântata gură”, „aprind făclii 
din policrome stele”, „trupul - flacără 
nepotolită”, „un gheizer se porneşte prin 
artere”, „înfierbântate friguri”, „braţe-ncinse, 
de văpaie”, „par de foc toţi arborii grădinii”, 
„te-oi descânta când sunt aprinşi tăciunii”, „ca 
magma-n creştere clocotitoare” etc.

Rar mi-a fost dat să descopăr într-un spaţiu 
doar de cincisprezece sonete atâtea comparaţii 
proaspete, deloc tocite de uz: „ne arcuim ca 
semnele întrebării”, „eşti trestie pe lacul 
înserării”, „umerii rotunzi ca o colină”, „lasă-
mi-te-n braţe ca o apă”, „iubirea-i ca un mir pe 
fruntea-nfierbântată”, „dansul mâinii - 
mângâiere”, „Ca-n sacrificii purificatoare/ Se-
aprinde-n sânge dor de-naripare.”, „...la piept te 
strâng/ Precum Madona-şi strânge pruncul/”, 
„Pe diafana-ţi floare voi fi un flutur”, etc.

Interesant este şi jocul timpurilor verbale. Nu 
doar din pură statistică am numărat în această 
coroană şaizeci şi patru de verbe la timpul 
prezent, treizeci şi şapte la conjunctiv prezent şi 
douăzeci şi trei la timpul viitor, dacă le avem în 
vedere numai pe cele de persoana întîia. De fapt, e 
uşor de observat că fundamentul stilistic al 
întregului volum este chiar alternanţa acestor 
timpuri verbale, utilizate după o anume ştiinţă, 
adică la început domină prezentul, de-abia pe la 
jumătatea ciclului apare viitorul, iar la final se 
desfăşoară maiestuos conjunctivul. Prezentul 
este timpul verbal care generează o temporalitate 
coincidentă, creând astfel iluzia intâlnirii dintre 
cei doi, intensitatea trăirii sentimentului într-o 
durată concentrată, dar şi pe cea dintre eul poetic 
şi cititorul antrenat discret în acest joc ameţitor: 
„Te-aştept să vii când plouă pe amurguri”, „Ne 
arcuim ca semnele-ntrebării”, „Ne regăsim în 
dragostea divină”, „Te chem să tragem pe 
amurguri storuri”, „Purtăm în noi plutiri de 
zboruri line”, „Te caut la răspântia luminii”, etc. 
Viitorul este timpul încărcăturii afective maxime, 
prelungeştie emoţia într-o durată imaginară, 
creând iluzia iminenţei intâlnirii şi transferul 
dorinţei într-un plan interior: „Palatul nopţilor ne 
va fi casă”, „Am să aştern în calea ta petunii”, 
„Te-oi descânta când sunt aprinşi cărbunii”, 
„Vom colinda cărările lunare”, „Vom izbucni sub 
foc de sărutare”, etc. Aici, de cele mai multe ori, 
conjunctivul se substituie imperativului, pentru 
că este o nerăbdare reţinută, gata să explodeze 
după un „munte de aşteptare”. Este certitudinea 

trecerii de la o dinamică reală a trăirilor la una 
imaginară, mai ales când este asociat cu 
prezentul, precum în cavalcada următoare: 
„Aştept să vii ca marea furtunoasă/, Să mă ridici 
pe insolite creste/, Să-mi pui pe umeri înspumate 
şaluri/, Setos să-ţi cat înfierbântata gură/, S-aud 
în scoici descântece de valuri/, Să îţi dezmierd 
fantastica făptură/ Şi trupul tău fluid venind spre 
valuri/...” Este chemarea unui suflet pârjolit, ce 
nu oboseşte să caute şi să aştepte, ce tânjeşte 
neapărat nu după o împreunare carnală, ci după 
una ideală, trăită înaintea experienţei.

Cu discrete umbre din Eminescu, din 
Voiculescu (unde „personajul” e iubirea, nu 
iubita!), uneori din Şerban Codrin (care-i găseşte 
firişoare spre Bacovia), Ilie Comăniţa este, fără 
doar şi poate, el însuşi, adică un poet de talent, 
prea modest pentru talentul lui, care dă literaturii 
române un volum de sonete (zic fără reţinere 
superbe!) şi mă asociez confratelui său în poezie 
Dan Elias care scrie sincer şi inspirat pe coperta 
IV: „Cuvintele se simt bine în haina rafinată a 
sonetelor, se ating, şi cojile lor sună ca nişte fragili 
clopoţei; vine muzica de parcă ar veni toamna”. 

Parcă aş vrea să fiu şi eu poet, oftez cu regret că 
volumul s-a terminat... 

Spre suprem argument, ofer cititorului, pentru 
bucuria sufletului, un sonet selectat la întâmplare 
din volum: „Aş vrea să fii o stalactită,/ Din plâns 
de calcar întrupată,/ În peştera de dor ivită,/ Rod 
sfânt de lacrimă curată!// Aş vrea să fiu o 
stalagmită,/ Să-mi picuri peste ochi şi gură/ 
Sărutul tău şi împietrită/ Rămână-ntreaga mea 
făptură!// Şi-om creşte prin sedimentare,/ Ne-om 
contopi într-o coloană,/ Vom fi ca orga lâng-o 
strană/ În psalmică reverberare,// Altar pentru 
sanctificare,/ Cu tine, singura icoană!” (Coloană 
de iubire)

 Titi  DAMIAN

NEFIREASCĂ  STRĂLUCIRE
  
Când te-am văzut m-a şi orbit lumina
Din ochi cu-o nefirească strălucire, 
Aveai chip de icoană-n mănăstire, 
Refracţii aurii prindea retina!
 
Furtunii în fotonică dezlănţuire
Galactică îi este rădăcina, 
Când te-am văzut m-a şi orbit lumina
Din ochi cu-o nefirească strălucire!
 
Un fulger globular ai în privire, 
Neliniştii eu i-am aflat pricina,
Pentru stârniri de viscol tu porţi vina
Şi mi-ai trimis un semn de prevestire, 
 
Când te-am văzut m-a şi orbit lumina
Din ochi cu-o nefirească strălucire!

 FLORI  DE  TEI 

Potopul florilor de tei,
În revărsări de fluvii de nectar,
Ţi-l dau sub bolţi de sanctuar,
Ofrandă sfântă de la zei!

Au înflorit din dor incendiar, 
Doar tu vei înţelege ce-i
Potopul florilor de tei, 
În revărsări de fluvii de nectar.

Învolburaţi ca-n porţi de stăvilar, 
Ne-om pierde-n dâră de scântei
Şi voi găsi mai mult temei,
Să-ncep în suflet să-ţi presar

Potopul florilor de tei,
În revărsări de fluvii de nectar !

Ilie Comăniţa
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Dan Elias

Scrisori din Empiria

Trenul

Mi-aşez în grabă oasele la rând
Să treci prin mine roată lângă roată,
Cu fustele la geamuri tremurând,
Pe cea mai moale-n veci cale ferată.

Sub pielea roz a primelor vagoane
Să-ţi cânte prăfuit, pe coridor,
Un bec aprins, furtună de piane,
Din pieptul unui singur călător.

Cobor din bolţi de roşu în ogive
Peron pulsând cum n-ai să mai găseşti
Şi mă întind s-aştept locomotive,
Cu gustul tău de fiare-mpărăteşti.

Examen

Să nu mă cauţi de iubit, o vreme.
Notiţe iau din ultimul apus
Ce s-a lăsat de orizonturi spus
Pământului. Curând or să mă cheme,

Pe tabla unei frunze să explic
Şi mai apoi în şoaptă să dau scris
Examen la plimbarea prin abis;
Ori de când eşti, n-am învăţat nimic!

Papuci

Nu pot şi nici nu vreau degrabă
Într-un albastru rece să te chem,
Mai am pe-aici încă puţină treabă
Şi-apoi cu siguranţă, ne vedem!

Acum întind odăilor covoare,
Cu varuri dau la ziduri şi uluci,
Iar pentru mersul fără de hotare
Îţi las la uşa norilor papuci!

Ridică ochii! Sobele sunt pline
Şi-mi ard de nopţi în şir deasupra ta
În focuri triste penele puţine,
Să-ţi fie cald oriunde vei umbla.

Minciuni

De-ţi laşi pe fruntea mea fierbinte
Obrajii moi, nu-i să m-alinţi,
Dar eşti frumoasă şi când minţi;
Miros a iarnă şi-a cuvinte!

Nu gustul buzelor stângace
Te pâlpâie pe gura mea,
Nu-ţi poţi adâncul dezvăţa
Să mă respiri; şi mie-mi place!

Ploaia

Iau cerul în cârcă şi-l duc mai la deal
Unde umblă iarba cu un râu în braţe,
Fără ca vreo luntre trasă lângă mal
Vâslele în valuri încă să-şi agaţe.

Şi păşesc cu grijă să nu scap ceva,
Nici un nor sau vultur să se risipească,
Chiar dacă-s puzderii, nici măcar o stea
Din fântâna nopţii să nu vă lipsească.

O să umflu marea cu albastru cât
N-a văzut planeta pulberii de-aproape,
Un deşert de aripi, pe-altul coborât,
Viu pe sub cămaşa fâlfâind de ape.

Picurând potopul, voi stinge văpaia
Ce vă ţine singuri. Eu, cel trist, sunt ploaia.

Săptămâni întregi, troienii cât munţii ne ţin 
departe unii de alţii. Mai vorbim la telefon, dar ne 
este dor de taifasurile noastre. De câte ori merg la 
ţară, îl sun la telefon. „Aţi venit? Peste o jumătate 
de oră, vin eu şi vă iau cu maşina“. Şi vine. În 
drum oprim la un magazin. Eu îmi cumpăr ţigări, 
iar el un braţ de pâini. „Pentru leii tăi din 
Mycene?“ glumesc eu. Când coborâm din 
maşină, o turmă de câini de toate vârstele sar 
înaintea lui, scheunând şi fluturându-şi cozile de 
bucurie. „Ce să le fac, toţi îi leapădă aici… Nu pot 
să-i omor…“

Intrăm. Pe birou aşteaptă două ceşti cu cafea. 
Sporovăim. După două-trei ore ne ridicăm şi mă 
duce acasă. De fiecare dată timpul zboară ca un 
glonţ… Poate data viitoare…

… Într-una din zile mi-a trimis câteva Scrisori 
din Empiria. Mai are „încă puţină treabă/ Şi-
apoi cu siguranţă, ne vedem!“. Până atunci vrea 
să pună totul la punct: văruieşte, deretică şi mă 
asigură că voi găsi „la uşa norilor papuci“. Face 
schimbări mari în décor: „Iau cerul în cârcă şi-l 
duc mai la deal/ Unde umblă iarba cu un râu în 
braţe“. Acolo, îmi promite, „O să-ţi spun 
secretul într-un singur fel:/ Nu să fâlfâi aripi, 
pulberi în eter,/ O s-ajungi vreodată în genunchi 
la El, / Doar ce zboară-n tine te preschimbă-n 
cer!“

După câte îmi dau seama, încearcă o 
despărţire fără ostentaţie de Aristocratica. E un 
delicat. Deocamdată, n-a găsit încă modalitatea 
să-i explice că relaţia lor, pentru a rămâne una 
trainică, are nevoie de libertate, de multă 
libertate. Sunt sigur că va izbuti.

A mai trăit astfel de întâmplări. Cu doi ani în 
urmă, spre toamnă, îmi dăduse să citesc câteva 
Elide. Le pusesem în geantă şi, arătând spre raftul 
din spatele lui, îl rugasem să-mi dea exemplarul 
acela din Mersul pe nori. (Când îi apăruse cartea, 
stătusem cu el o după-amiază întreagă şi i-o 
citisem din scoarţă-n scoarţă. Se rezemase de 
speteaza scaunului şi, din când în când, exclama: 
„Extraordinar! Chiar aşa! Cum Dumnezeu 
reuşiţi, la prima lectură?!“). Îmi întinsese cartea 
cu un zâmbet nedumirit. Nu ştia ce vreau. „Ce, n-
o aveţi? Parcă v-am dat-o…“  Sigur că mi-o 
dăduse, mi-a dat cred toate cărţile lui, dar fără 
autograf. O chestie de pudoare, că altceva nu 
văd…

Aşadar, luasem cartea şi, după ce sorbisem 
lacom din cafea, o deschisesem la întâmplare: 
„Un măr desculţ îmi pune frunza lui/ Drept 
pansament pe degetele-mi unde/ Din mângâieri 
tot trupul tău se-ascunde/ Să nu îl afle râvna 
nimănui“… „«Dau locul meu oprit în cer/ De 
Dumnezeu sau de destin/ O clipă doar de palme 
să te ţin/ În orice trup prizonier»./ Am auzit 
această scurtă frază/ Când se ruga în părul tău o 

rază“. Şi continuasem: „Când mergi, tu parcă 
baţi postum/ Din aripile îngerilor morţi/ De 
dorul tău…“… „Mă tot învăţ cu iarba. Ea cu 
mine,/ Acum pe pajişti respirând încet/ De 
parcă-i timp sub stele berechet/ Nesomnul 
nostru veşnic să-l aline./ şi cade frigul – cine să-l 
oprească?/ Adus de păsări sau de umbra lor/ 
Purtând în gheare câte-un visător/ pe care mai 
târziu să-l răsfoiască.“ Şi închei: „La câtă, 
Doamne, pulbere-i sub nori/ Ce-ţi trebuie şi 
biata mea ţărână/ Să-ţi fie iarăşi cocă la-
ndemână, Mereu momeală altor visători?//… 
La praful ce-o să-l las, aşa puţin,/ Adaugă , de 
poţi, mai mult senin“.

Ajuns acasă, am scos cele câteva pagini din 
geantă şi-am citit. Şi tot citind, mă întrebam: nu 
cumva Elidele vor deveni un fel de Oglinzi pentru 
o nouă carte? Se pare că nu m-am înşelat. Pentru 
că Aristocratica nu este decât un alt tărâm în care 
ştiutele personaje – iarba, cerul, apusul, noaptea, 
frunza, albastrul, dragostea, tristeţea, zăpada –, 
sub bagheta afurisitului său Talent, descoperă noi 
miracole existenţiale. Şi totul se-ntâmplă atât de 
firesc, ca în viaţă. Iată, de pildă: „Duc doar atâta 
cer cu mine-n gând/ Cât tu să cazi ca ploaia pe 
pământ/ Din ochiu-nchis al uni colţ de seară.“ 
sau : „Tristeţea nu-i destulă fără noi./ Pe-o 
frunză-n echilibru amândoi/ Îmbrăţişaţi prin 
aripile ude,/ Strigăm şi nimeni nu ne-aude…“ 
sau „N-am nori, nici frunze! N-am nimic!/ Pe 
unde bat cu inima doar stric/ O linişte pe care 
Dumnezeu/ N-a aşezat-o şi în trupul meu.“ Dar 
aproape fiecare Elidă o reîntâlneşti în celelalte 
poeme ale Aristocraticei, purtând alte straie: 
„Mă-nvârt de ceva vreme pe aici./ Nu văd nici o 
poartă pe care s-o împing,/ nici un paznic să-l 
întreb,/ nici măcar o luntre putrezind lângă 
mal!/ Ştie cineva/ pe unde se intră în acest apus? 
“. Acelaşi miracol se-ntâmplă şi atunci când 
citeşti: „Răsfoiesc cu pleoapele mele/ Lumina 
ochilor tăi/ de parc-ai fi/ Cea mai transparentă 
bibliotecă.// Cine, iubito,/ Te-a mai citit ca 
mine?“ Şi ca să vedeţi câtă dreptate am, încă o 
mărturie: „Tu, goală în noapte,/ Şi toţi acei ochi/ 
Privindu-te lacomi/ Prin crăpăturile cerului.// 
Pune, Doamne iartă-mă,/ O dimineaţă pe tine!“

Şi mă opresc. O fac pentru că poezia lui nu e de 
discutat. Pentru mine e un fel de medicament 
care-mi produce o stare de bine. Sigur că îmi dă de 
gândit, aşa şi trebuie. Dar în loc să discut, să 
despic firul în patru, prefer să cobor adânc în mine 
însumi. Aşa am descoperit că Domnul Dan Elias 
nu invidiază pe nimeni, nu pentru că n-ar avea 
puterea, ci pentru că nu are motive. Uneori însă, el 
vede şi simte altfel. Vede ce noi nu observăm, 
simte ce noi nu simţim, crede atunci când noi ne 
îndoim şi, pentru că în cutele sufletului său nu 
există nici o umbră de avariţie, orice carte de a lui 
este şi o împlinire a noastră, a iubitorilor de Poezie 
adevărată.

Marian Ştefan

Taină

M-a-ntrebat cu frunze-o femeie-copac,
Legănându-şi cuiburi doldora de pene,
Ce-aş fi vrut în lumea asta să mă fac
Dacă nici un verde nu-mi trecea prin vene.

Primăvara toată ne-am şoptit pe nume
Într-o limbă plânsă, nevorbită-n crâng,
Ea crescându-şi puii, zarea să-i consume,
Eu atent în iarbă cojile să strâng.

„O să-ţi spun secretul într-un singur fel:
Nu să fâlfâi aripi, pulberi în eter,
O s-ajungi vreodată în genunchi la El,
Doar ce zboară-n tine te preschimbă-n cer!”
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tablou naiv cu gară și adela 

în gara cu turnuri de apă se plimba  fără să-i pese
că oamenii șușoteau sub umbrelă  când trecea pe lângă ei
visa soldatul zămislind o fîntînă din cuvinte
și atunci parcă îl auzea aievea
vezi tu adela cerul e doar o scufiţă
în spatele căreia Dumnezeu se joacă mereu cu lumina
 
după un timp soldatul a plecat la datorie
adela  plângea peste pungile colorate care creșteau în ghivece
fără să țină cont că nimeni, nici măcar el nu-i putea promite
o dimineață cu flori de culoarea dermatografului scurs pe obraz
 
înfășurată în eșarfa verde tomnatec adela pălea 
poate era frigul de vină sau poate
căuta un loc unde să încapă așteptările

adela și soldatul  

era pe vremea când soldatul venea în permisie să-și vadă iubita
între două trenuri îi măsura cu buzele fruntea și o numea începutul
spune-mi dacă te sărut mai jos de sprâncene
o să mai ai ochi să mă vezi a descusut-o când ea i-a luat mâna
nu să o pună odihnă obrazului și nici să-i ghicească în podul palmei
linii închipuite, portrete de femei la fereastra unui vagon
ci doar să-i simtă căldura
nu știu dragul meu astăzi mă strecor tiptil pe urma mea
mirată că nu duce acolo unde se mai întâmplă o poezie de dragoste
și atunci mă întreb dacă Dumnezeu are un cuptor de pâine de ce nu toți ajung 
să simtă mirosul 

 

de vorbă cu tine

spune-mi un alt nume pentru frică
tu care le știi pe toate prietenul meu de dincolo
și atât de aproape totuși
ai putea să-i spui foc sau pasăre
știi aceasta nu e o poezie desuetă despre păsări 
vreau doar să-ți spun că mi-e teamă de ele 
din ziua în care graurul intrat prin fereastră
ciugulea din aluatul proaspăt frământat
pe atunci încă mai credeam că stelele sunt gogoşile maiei 
puse la dospit sub ştergar

mai bine învață-mă salutul cu două degete la tâmplă
m-am gândit că lucrurile capătă sens dacă devin soldat
o să am libertatea de a trage cu arma în oameni din mucava
mai târziu voi câștiga un război de dragul treselor de pe umăr
iar tu o să-mi zici yes sir, yes sir, mon capitain
astăzi se despică aerul ca și cum Dumnezeu
desparte altă mare-n văzduh pentru o nouă prigoană
eu am să-ți pun degetul pe buze taci prietene, taci
dă-mi eșarfa ta verde să-mi croiesc o rochie de gală
ce dacă nu-mi acoperă genunchii și ce dacă port în picioare bocanci
nu-mi măsura urma pașilor cu privirea nu mă certa
atinge-mi doar veșmintele acestea și spune-mi
dacă raiul ar exista pe pământ 
ce ai vedea dincolo de zbaterea lor

rânduri fără poezie

dragul meu, astăzi îmbrac singura rochie de gală
chiar dacă gerul a decolorat-o simplu altădată
nu-mi pasă.  am să port etola cu fulgi 
ca o pasăre care-și deschide larg aripile
să dezvăluie roșul aprins al penelor
 asta o să atragă privirea și rochia
rochia mea verde tomnatec o să treacă neobservată
știi e o flamingo îți șoptesc la ureche în timp ce-ți întind mâna
ca o invitație în lumea unde fiecare are locul lui
strict delimitat. vezi? am evitat cuvântul îngrădit
pentru simplu motiv că nu se cade ca tu să spui în public iac, iac
zâmbesc din ce în ce mai împăcată cu mine
nu pot să scriu cea mai frumoasă poezie de dragoste
și ce? asta nu mă poate opri să dorm îmbrăcată
mereu cu ranița-n spate îngropată într-un teanc de hârtii

Ioana Cătălina Roşculeţ
HOMINES

Oamenii se uită uşor.
Ei sunt trepte pe care urci sau cobori.
Sunt obiecte aninate de gânduri,
Arcuri rupte de atâta încordare.
Oamenii se iubesc greu.
E mai simplă suferinţa. Reţeta ei se vinde la orice colţ de stradă.
Oamenii mor uşor.
Pleacă până dincolo de zare şi uită să se mai întoarcă.
Oamenii locuiesc în patrii imaginare.
Atâta spaţiu pe lumea asta nu-i mai încape şi se mută dincolo de emoţii.
Oamenii cară toată viaţa câte ceva: un gând, un copil, o frunză.
Gândul îl fac scut pentru copilul nenăscut
Şi în frunze îşi măsoară averea.

măşti

Mă privea ca pe o declinare,
Bretonul îi aluneca uşor pe-o măsea,
Faţa începea să i se scurgă în mine
Şi devenea masca mea.
Un transfer fericit de măşti 
Ca de la o conjugare amară către un verb defectiv.
Doamne fereşte să ne plece substitutele feţei
Şi să rămânem goale faţă în faţă
Ochi în ochi, lacrimă crudă.

Niobe 

Niobe era odată fericită. 
Avea mulţi copii şi puterea zeilor.
Se întrecea în zâmbete şi trăia cât pentru alţii.
Şi Latona a întors totul.
I-a arătat că numărul pruncilor nu te face mai bună.
Că trebuie să ştii ce să-ţi doreşti atunci când ai totul.

Din Niobe a rămas o mare durere şi niciun copil, o stâncă plângătoare
Şi o poveste de spus urechilor care nu sunt surde 
De atâta clocot al vieţii.

Toamnă în iarnă

Îmi place să mă gândesc în iarnă la toamnă
Să mătur toate potecile cu frunzele strânse în fiecare minut
Când am trăit ca-n toamnă.
Să risipesc pulberea aerului 
Cu toate culorile vântului
Să mă prefac în prima femeie 
Care e din patria poeziei
Şi locuieşte în teritoriul interzis al virgulelor
Sau între două mari paranteze 
Până la iarna viitoare când o să fie iar toamnă.

LOREDANA STAN
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Frumoasă casă. Din cărămidă, cu acoperiș de 
tablă din aia bună care nu ruginește, cu burlane 
înguste prin care ploaia se duce ca țuica de prune, 
așezată cum trebuie, nici prea în față nici prea în 
spate, lăsând loc exact cât trebuie pentru o grădină 
de trandafiri la intrare și o grădină de zarzavaturi în 
spate, spre magazie. O cărare asfaltată duce la garaj. 
Se vede că demult n-a mai trecut o mașină pe acolo, 
pirul a străpuns asfaltul și florile de piatră au 
năpădit treptele de ciment îmbătrânit, plin de riduri 
și de furnici. Păcat, așa o casă domnească să ajungă 
de izbeliște. 

Un vecin se apropie bucuros să mai schimbe o 
vorbă în pustietatea asta de oraș. Se ridică precaut 
pe vârfuri și se uită peste gard, apoi se urcă pe o 
piatră de râu pe care a pus-o demult acolo special 
pentru asemenea ocazii, să pară și el mai înalt, să fie 
luat în serios.

-Bună ziua, domnu' Radu. Ce mai faceți? Ați 
venit să vedeți casa? Să știți că noi ne-am mai uitat, 
așa, să fie totul în regulă, cum am vorbit. Da' n-a 
venit nimeni să se intereseze. Păcat, mare păcat. Așa 
o casă frumoasă. De ce n-o țineți, măcar pentru 
copii?

Domnu' Radu nu prea are chef de vorbă, îl cam 
enervează vecinul ăsta numai că mai are nevoie de 
el până se termină povestea asta cu casa. De când s-
a mutat la București parcă nu mai are somn, viața lui 
e un amestec de vis și realitate, un fel de 
mahmureală ca după o nuntă la Sinești. Copiii au 
plecat care încotro, nici nu vor să audă de casă în 
afara Bucureștiului, le place  să se amestece în 
mulțime ca viermii de mătase. A încercat să o vândă 
unui șef de brutărie care n-avea destui bani, pe urmă 
a venit un țigan cu “Haideți domnu' Radu că vă dau 
eu juma' dolari și juma' euro”, șmecherii din astea, 
bani falși sau furați, cine știe. Așa că s-a hotarât să o 
dărâme. 

-Domnu' Radu, a trecut nea Fane Brici și a zis că 
vine pe la prânz cu băieții și că să-l așteptați 
neapărat. Faceți ceva reparații?

Vecinul se lasă cu toată greutatea pe gard, mai 
mai să-l dărâme, curios să vadă cine a intrat pe 
poarta de fier forjat. Apoi se retrage grăbit lăsând 
gardul să oscileze amortizat cu tot cu vița de vie care 
nici anul ăsta nu a rodit, cum nici merii și nici cireșii 
nu au mai rodit de când domnu' Radu a plecat la 
București trăgând după el soția și copiii. Ce l-o fi 
apucat să plece că doar avea situație bună, serviciu 
la primărie, mașină nouă din astea pe motorină care 
consumă puțin, cu scaune din piele încălzite și 
faruri de ceață. Până la urmă toată lumea o să plece 
din orașul ăsta prăfuit, care la București, care prin 
Europa după slujbe mai bune, să facă bani, să le facă 
un viitor copiilor ca și cum cineva ar putea să facă 
un viitor din bani. Mai știi, poate că ar putea.

Pe poarta de fier forjat intră Fane Brici, cel mai 
faimos sobar din zonă, om care nu se teme de nimic 
și nu se grăbește niciodată, care a lucrat trei 
săptămâni la o sobă în casa doctorului Ionescu și i-a 
curățat zilnic frigiderul de mâncare precum și 
cămara de băutură. Nimeni nu știe care e numele lui 
de familie dar e clar că porecla Brici vine de la orele 
nesfârșite pe care le petrece așezând plăcile de 
teracotă, ștergându-le de praf și așezându-le iar 
numai ca să le schimbe locul sau orientarea peste 
câteva minute. În marea schemă a lucurilor 
gesturile lui nu modifică trecerea timpului, sunt 
numai elementele unui ritual ancestral, păstrând 
ritmul uniform al vieții fără început și fără de sfârșit. 

Pe aceeași poartă de fier forjat intră și Gălan, un 
băiat simplu și foarte înalt, de peste doi metri, cu o 
față de cal și urechi fluturate ca frunzele de platan. 
Gălan cară două găleți mari cu scule pe care acum le 
trântește în mijlocul curții. Apoi se întoarce în 
stradă să aducă un baros uriaș și un târnăcop de 
artilerie făcut parcă să dărâme baraje de 
hidrocentrală. E băiat bun Gălan dar cam trage la 
măsea, mai pe ascuns, mai la vedere, după 
împrejurări. Stinge tot: vin, bere, țuică, fără Marius Stan

discriminare și fără patimă, în ritmul și cu precizia 
cu care Fane Brici construiește sobe. 

-Gălane, unde e Ălamicu?
-La mașină, fumează.
-Păi nu ți-am zis să nu-l mai lași să fumeze?
-Da' ce, trebuie să-l las io. Fumează pă banii lui.
Asfaltul se topește sub pașii rari dar hotărâți ai 

sobarului. E cald, îngrozitor de cald, ar fi bună o 
ploaie repezită de vară, din aceea cu stropi mari ca 
boabele de struguri, o ploaie să spele trotuarele 
încinse, să sfârâie pietrele de bordură, să curgă 
șiroaie prin gurile de canal, pe sub străzile 
întortocheate până la vărsarea in Ialomița, până la 
Dunăre și la Marea Neagră. Fane își șterge fruntea 
cu o batistă albă de nuntă. Îi plac lui batistele albe. 
Și nunțile îi plac. 

-Domnu' Radu, noi suntem gata. Dați cinci mii 
înainte cum ne-am înțeles și într-o săptămână 
demolăm. Nimic nu rămâne în picioare, casă, garaj, 
coteț, demolăm tot. Da' ceva mâncare și băutură să 
ne aduceți și nouă, să meargă treaba mai repede.

Cinci mii se numără greu, mai ales în bancnote 
mici. Fane le aranjează pe categorii, sute la sute, 
zeci la zeci, toate cu fața în sus, netezite și aliniate. 
În vremea asta Gălan și Ălamicu joacă barbut în 
spatele casei sub privirile curioase ale vecinului. 
Din timp în timp mai trag câte un gât de țuică adusă 
de domnu' Radu, cum a fost înțelegerea. În cele din 
urmă, de gura lui Fane, Gălan se ridică și trece la 
baros. Ușa de la intrare cade prima sub loviturile 
năpraznice. Aveau cheie da' parcă e mai special să o 
crape în bucăți cu barosul, așchii însulițate zburând 
prin aer ca lăstunii. Balamale contorsionate sar în 
toate părțile și pragul zdrobit de durere zace în fața 
casei, pe trepte. Peste pragul ăsta a trecut-o domnu' 
Radu pe soția lui în ziua nunții, pe aici au ieșit copiii 
la joacă ani de zile, prin dreptunghiul acestei uși s-
au perindat musafirii și rudele și tanti Geta care le 
făcea injecții uleioase și preotul și zugravii și 
bunicii de la Alexeni care au murit unul după altul. 

O casă nu se dărâmă ușor. O clădire da. Peretele 
dinspre sud al camerei din față este atacat primul. 
Treptat, fragmente de carămidă se organizează în 
piramide ridicate in cinstea înfrângerii, monumente 
ale tristeții fără de margini. Fane Brici conduce 
ostilitățile pe îndelete, fără grabă ca un un bun 
general ce este, în vreme ce Gălan dă la baros și 
Ălamicu fumează în spatele garajului.  De peste 
gard o femeie frumoasă îi privește ridicată în vârful 
picioarelor pe piatra de rîu, cu ochii mari și bărbia 
tremurândă ca și cum ar fi plâns de curând. E 
frumoasă așa cum îi vine gardul până la piept, cum 
se ține de vița de vie cu disperarea unui pasager de 
pe Titanic, orchestra cântând “Mai aproape de Tine 
Doamne”  în vreme ce peretele dinspre sud a fost 
darâmat deja și prin el pâtrunde viguros iarba.  

Gălan trage tare însă nu prea are spor, casa asta a 
fost făcută bine, cu ciment adevărat și cărămizi tari 
ca piatra. Noroc cu cele de-ale gurii aduse de 
domnu' Radu înainte să se-ntunece. Era cam alb la 
față domnu' Radu, mai să-i vină rău când a văzut 
peretele dărâmat și ușa de la intrare făcută țăndări, 
ușa prin care el a cărat mobila și prin care a adus 
copiii de la maternitate, prin care a intrat de 
nenumărate ori cu brațele pline de flori, trandafiri 
proaspeți roșii și galbeni și albi, parfumați, culeși 
chiar grădina casei în care au trăit cei mai frumoși 
ani și luni și zile. S-au dus și trandafirii, sub 
mormanul de moloz, îngropați de vii.

Dar înțelegerea e înțelegere. Așa cum s-au 
tocmit, casa trebuie dărâmată în maxim o  
săptămână ca să poată omul să facă actele de 
vânzare a terenului până la întâi ale lunii, cum a zis 
primarul.  Asta înseamnă lucru zi și noapte, muncă 
serioasă nu glumă. 

-Domnu' Radu, eu zic că eu și băieții să 
rămânem peste noapte în camera din spate, aia pe 
care o dărâmăm ultima, ca să nu mai pierdem timpu' 
cu naveta. Până ne ducem, până ne-ntoarcem 
pierdem o grămadă de vreme. Numai să ne mai dați 
și nouă ceva de mâncare și niște vin bun, că văd că 
aveți vie.

E aprope miezul noții și Gălan se așează pe o 
găleată întoarsă cu fundul în sus să tragă o țigare. E 
obosit, nici de băut nu are chef, stă numai așa 
fumând și uitându-se la cer. N-a știut niciodată cum 
se cheamă grămada aia de stele dinspre nord dar îi 
place să se uite la ea. E ceva frumos, delicat. Ceva ce 
nimeni nu poate să dărâme.

-Auzi Gălane, unde e Ălamicu?
Cum poate o grămadă de luminițe să se adune în 

ceva așa de frumos? Ceva de neatins, ”intangibil” ar 
zice Gălan dacă ar ști cuvântul. 

-Mă tu nu mai auzi, unde e Ălamicu?
-Nu știu, vorbea cu vecina aia frumoasă.  Cred 

că i-a dat niște bani să-i repare gardu'.
Fane Brici e și el obosit, are o vârstă, umblatul 

ăsta prin curte l-a istovit. Ce bine era când făcea 
sobe. Stătea pe scăunel toată ziua, banii bani, 
mîncarea mâncare, de băutură ce să mai vorbim. S-
au dus vremurile alea. Acum toată lumea are 
calorifere și aer conditionat, termopane, cine mai 
vrea să se-afume cu sobe de teracotă. Păcat. Avea el 
pe cineva care îi făcea rost de plăci de teracotă în 
relief cu tot felul de modele, unele cu flori altele cu 
oameni sau animale. Lumea vroia mai mult cu flori 
dar lui îi plăcea una cu o țărancă voioasă. Ca un 
tablou de Grigorescu ar zice Fane, dacă ar ști cine a 
fost Grigorescu.

Gălan sforăie zgomotos ca un urs sau mă rog, 
așa cum își închipuie oamenii că sforăie un urs. 
Doarme cu fața în sus și mâinile depărtate de corp ca 
și cum ar face pluta pe râu, dus ușurel de apă. Fane 
Brici doarme cu fața in jos, cu mâna dreaptă sub cap 
ținând loc de pernă, ca un patriarh centenar istovit 
de singurătate. E o noapte cu lună, caldă și 
luminoasă, o noapte de furat cai și de jefuit conace.

S-a luminat de ziuă și primii stropi de ploaie 
tropăie pe acoperisul de tablă, apoi se întețesc și 
pornesc la galop. Ehehei ce vijelie s-a pornit și 
miroase a pământ răscolit și a iarbă udă. Ehehei ce 
potop, ce ploaie de vară, sinceră, fără ocolișuri, care 
te udă până la piele. S-a luminat de ziuă și ploaia 
spală orașul de păcate. Fane Brici s-a trezit dar 
așteaptă să iasă soarele, să se facă iarăși cald și bine. 
Cum spuneam, dărâmarea unei case cere atenție la 
detalii, inclusiv vreme favorabilă. Singura 
problemă e că dărâmatul ar trebui terminat în câteva 
zile, să poată omul să vândă terenul. Alfel, nu e nicio 
grabă. Că doar nu se înghesuie lumea să ridice case 
pe criza asta. Abia dacă au bani să le dărâme.

Lui Fane Brici îi tremură mâinile. E precis de la 
frig, n-are cum să fie de la altceva deși îi cam 
tremură mâinile în ultima vreme, așa, pe 
neașteptate. Când îi e lumea mai dragă îl apucă 
tremuratul.  

- Auzi nea Fane, vezi că a venit domnu' Radu.
Sobarul se ridică pe marginea patului, se întinde 

și cască.
- Ce vorbești mă, cum să vină pă ploaia asta?
Gălan e serios și speriat. 
- Eu zic să vii și matale să vezi.
Fane Brici se ridică cu greu și iese pe ușa din 

spatele casei. Noroc că ploaia s-a rărit, aproape a 
stat. O ia ușurel pe lângă casă cu pași măsurați și se 
oprește lângă domnu' Radu. Stau așa amândoi, fără 
vorbă, cu mâinile tremurânde, fără să scoată un 
cuvânt, cu privirea pierdută în peretele de la sud al 
camerei din față care e cum reparat ca și cum nimic 
nu s-ar fi întâmplat.  Intrarea din față are o ușă nouă, 
montată perfect în toc și proaspăt vopsită. Molozul a 
dispărut și se văd iar trandafirii roșii și galbeni și 
albi. În centrul grădinii, lângă tei, a apărut o fântână. 
O fântână lină, cu apă puțină.
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· Opera care rezistă, se debarasează încet-
încet de context, de timpul în care a apărut.
· Se face o critică poliţistă, criticul 

acţionează ca un anchetator care trebuie să-şi 
facă meseria, să reconstituie adevărul pornind 
de la mai multe declaraţii şi fapte, fără să-şi 
permită nici un pic de imaginaţie. Citiţi şi 
cruciţi-vă! Fără imaginaţie eşti mort, eşti 
prizonierul materiei. Unii se apropie de operă 
ca nişte plutonieri. Şi toţi sunt deţinătorii 
adevărului absolut, pe care-l verifică în cărţile 
citite sau răsfoite. Prea puţini se instalează în ea 
construind un text care s-o însoţească, s-o pună 
în valoare, să ne dea plusul de care aveam 
nevoie. Dintr-o impotenţă strict creativă nu se 
nasc decât monştri construiţi prin imitaţie, 
dinafară. Se caută cu îndârjire legături cu 
realitatea, cât mai multe legături cu banala 
realitate. Or, e un adevăr simplu: opera, cât de 
proastă ar fi, îşi are propria realitate. E o 
emanaţie aparţinând unui singur creier. Mare 
cantitate din text e constituită din combinaţii 
produse în subconştient, incontrolabile, şi 
realitatea după care lucrează subconştientul e 
aproape deloc cunoscută. Că trebuie să-i dai o 
anume hrană pe care apoi s-o poţi trece-n 
cuvinte într-un anume fel e, la fel, un lucru prea 
bine ştiut. Aşa de bine ştiut încât l-am cam uitat. 
Critica aduce, cu frenezie, opera în realitate, dar 
se duce pe un teren străin, pentru că e un reflex 
al ştiinţelor specializate în direcţionarea 
realităţii (politologie, sociologie, istorie). Şi ea 
acţionează asupra realităţii, dar mai nevăzut, 
mai încet şi mai în adâncime. Aici nu merge nici 
cu grămada, nici cu graba.
· Literatura e cea mai bună hrană pentru 

subconştient, cel individual, nu cel colectiv. 
Complexitatea unei limbi şi, implicit, 
frumuseţea, flexibilitatea, adâncimea ei este 
construită doar de către scriitor. Nu de istoric, 
sociolog sau mai ştiu eu ce specialist în altceva. 
Ei doar folosesc limba, pentru că e singurul lor 
instrument de comunicare, dar n-o pot inventa, 
reinventa sau potenţa. Fiecare cu rolul lui. 
Literatura, cu toţi cei care mişună în jurul ei, şi-
a cam pierdut specificul (dar poate că tocmai 
starea continuă de căutare e salvarea ei). 
Specificul, el dă viaţă atâtor ştiinţe şi ocupaţii, 
împiedicând amalgamarea, adică haosul.
· Modelatoare de limbă şi de conştiinţă, 

literatura are, paradoxal, foarte puţine legături 
vizibile cu realitatea. Căutăm unde nu trebuie. 
Prea mulţi au pretenţia că o pot desface. Şi nu 
numai că au pretenţia că pot, dar o şi desfac. Şi 
ne obligă să admirăm cadavre mutilate 
îngrozitor.
· Legătura dintre realitate şi literatură. Care 

legătură? Care literatură? Şi care realitate? Pe 
cine interesează, de exemplu, că Ion, modelul 
lui Rebreanu, a murit de fapt de icter negru? 
Eram copil când am aflat lucrul acesta chiar de 
la modelul cu buletin de identitate al Anei, Ana 
Din Realitate, celălalt model al lui Rebreanu. 
Această femeie a trăit toată viaţa cu ruşinea 
Anei din romanul „ION”, care nu există, 
pentru că toţi care veneau pe acolo o încărcau cu 
destinul personajului din roman. Care, repet, nu 
există! În schimb, ea exista şi era la îndemâna 
unor oameni care n-au înţeles nimic. Şi au 

Cu sânge rece

„Regretul e o iluzie cadaverică” spune o voce 
asasină.

S-a întâmplat să fim o poveste cu atâta conținut...

Sunt goală pe dinăuntru cu fiecare minut,

Când umbra feței tale nu mă mai alină.

S-a întâmplat să fim o poveste cu atâta conținut...

Securea dinților tăi mă absorbea,

Eram un hău în bucăți mici de vată,

Abscons gândul părea că vrea să mă bată.

Cu sânge rece îmi aștept raiadul iminent,

Ca sclipirea ta adolescentină să-mi facă inima curbe.

Lumea te știa ca pe tiparul nevăzut al ființei mele.

Eu întreb: de ce m-am îndreptat spre tine?

„Frânge forțele din ochiul tău cristalin

Și ignoră timpul balerin!

Nu întreba: de ce mă îndrept spre tine?

Cușca cu sufletul de foc fantomatic îmi aparține.”

Din ură

Universul imortalizat în ochii tăi îl iubesc lesne,

Pe tine mai greu...

Suferi tot timpul în splendide, vaporoase, tăcute 
lacrimi...

Ți-am înfășurat inima pe un titirez

Și l-am lăsat să facă cercuri

Prin iluzii ce pier

Ca ziua de ieri,

Prin arome și ticuri

Ca de Vivaldi anotimpuri.

Nu mă îndoiesc că te urăsc,

Tot timpul, aici și acolo,

Te arunc înapoi în gol

În visul de dincolo...

Știu de ce o fac: vreau să înveți să zbori, pentru că

Nu mă îndoiesc că în iubire zbori întotdeauna prea 
târziu.

Pentru tine

Zi de zi mi-e frică să privesc peste 

umăr,

te văd gata să mă înghiți, să înfuleci carne din 

carnea mea;

mă recreezi ca pe un balon de Modellino.

Oprește-te! Ai răbdare și vei 

vedea

că e ușor să-mi găsești 

forma adevărată !

Metamorfoza mea pornește din

   neînțelegerea ta.

De-ai ști cine sunt,

te-ai opri

               să mă frămânți cu

mâini uriașe 

ca pentru tine.

Florina-Raluca Voiteanu

Gheorghe DOBRE

distrus un destin real. Literatura depăşeşte 
realitatea ( apoi se leapădă de ea pentru că o 
încurcă ) şi o rectifică după convingerile şi 
puterea( de invenţie, de obiectivare, etc.) celui 
care scrie. Depinde şi de cât de sus a ridicat 
ştacheta şi dacă îl ţin curelele să ducă la bun 
sfârşit o aşa întreprindere. După ce s-a scris, 
Opera e la fel de departe de haosul faptelor ( 
care prin acumulare, cap la cap, suprapuse, 
răsucite, învârtite, dau istoria), încât era 
imposibil ca să nu descopere cineva că ea e ca şi 
cum s-ar fi scris singură. Literatura nu e istorie, 
psihologie, sociologie, politologie, etnografie, 
e propria sa istorie. Care ne păstrează oameni 
întregi. Sau ar trebui. Exemplul Anei mă 
contrazice, urmărindu-mă de mai mult de patru 
decenii. Tot de patru decenii încerc să cred că e 
doar o întâmplare, nu regula.
· Dacă o mie de oameni citesc aceeaşi carte, 

ce carte citesc ei? N-ai de unde să ştii, pentru că 
ei citesc, de fapt, o mie de cărţi diferite, scrise de 
acelaşi autor. Fiecare citeşte cartea lui. Aceeaşi 
mie de oameni, după un timp, citeşte aceeaşi 
carte de la prima lectură. Ce carte citesc ei? N-ai 
de unde să ştii, pentru că ei citesc, de fapt, o mie 
de cărţi diferite, doar autorul e acelaşi. Fiecare 
citeşte cartea lui, diferită de cartea de la prima 
lectură. Deci ei citesc două mii de cărţi.
· Ce este literatura? ( Nici o legătură cu titlul 

cărţii în care au fost traduşi în româneşte 
formaliştii ruşi, printre puţinii care au reuşit să 
opereze pe texte literare fără să le omoare.) 
Probabil o reeditare a genezei. Omul a devenit 
om nu în momentul în care s-a ridicat în două 
picioare, ci atunci când a scos primul cuvât şi şi-
a dat seama că poate face şi stăpâni lumea cu el. 
Până atunci nu existau momente anterioare 
semnificative sau mărunte, ele nu existau pur şi 
simplu, lumea nu exista pentru că nu avea cine 
să o numească, să-i afirme existenţa. În acest 
sens, cuvântul a născut lumea. De aceea Biblia 
începe cum începe. Încăpăţânarea de a reface 
primul mare moment al omenirii când, uimită, 
ia act de propria existenţă, când creaţia şi 
posesiunea prin cuvânt au născut lumea, iată ce 
menţine activă şi înfloritoare literatura. Muzica, 
dansul, desenul şi sculptura puteau fi (erau) 
anterioare, dar lipsea cuvântul, această alcătuire 
total artificială care a crea lumea, înglobând în 
ea şi imaginea şi sunetul. 
· Oameni mici, scriitori mari. Credeţi că 

există aşa ceva? Eu nu.
· Prea puţine poezii la atâţia poeţi. Dacă 

avem o droaie de poeţi, atunci unde sunt 
poeziile? Poate că s-au speriat, sărmanele şi s-
au retras în munţi.
· Paradoxal, în România de la ora asta 

singurii care spun adevărul sunt meteorologii. 
Cred că sfertodocşii noştri, politicieni, bogătani 
sau vedete ar trebui să nu mai dea tone de bani la 
ghicitoarele cu fuste largi. Meteorologii, pe 
sume foarte mici, le-ar ghici mult mai bine 
viitorul.
· Orice pacient făcut bine e un client pierdut. 

Această lozincă a înlocuit jurământul lui 
Hipocrate.
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Raluca Matei

,,Dar cine să mai gândească şi 
îndoiala lucrurilor”

Suisem pe tronul aurit al solitudinii.

De la aşa înălţime, 
Am început să schiţez sub cupole de biserici
Portrete.

Mă pictam şi pe mine.

Dumnezeul meu, mă părăseşti 
Cum ţi-ai părăsit şi fiul 
În cărţile sfinte:
În numele Tatălui, 
Şi al Fiicei,
Şi al Sfântului Duh...

Până nu înlături această îndoială,
N-o să mai pot spune
,,Amin”.

Jumătăţi de măsură

Laïs cu frunze e încoronată
Şi tot murind,
Cuvântul i-a-ngheţat la jumătate.

Cu liniştea pre linişte călcând
Un strigăt mut izbeşte piatra pe dinăuntru.

În grădina Tuileries
Laïs cu frunze –
Când verzi, când triste – 
E încoronată.

Tot murind ea,
Sărutul i-a-ngheţat la jumătate.

Simina Grigore

„Vinul de viaţă lungă”

Spre surprinderea ta, 
am spus sau am cântat:
„Dante a fost eliberat!”

În urma mea,
cuibul păsării albastre zvâcnind.

Am luat asupra-mi vina
de a fi inversat plăcuţele celor două treceri – 
spre rai şi spre iad.
Căci nu există o altă mai sfântă poruncă:
PENTRU CE SUNT ŞI CE MI SE ÎNTÂMPLĂ
NU POATE FI NIMENI VINOVAT.

Strugurii amari nu i-am mai luat
de pe fruntea zeului beat
şi încornorat.

Mă întorc alene,
îmi ocup locul în grupul statuar,
ca o boabă într-un strugure amar.

Oglinda ca mobilier

Imaginea mea din oglinda din hol
se tot fereşte a mă privi în ochi :
în timp ce îmi potrivesc 
masca pentru marea întâlnire,
nu-mi poate găsi privirea. 
(de parcă aş pleca într-un loc
de unde să revin
vie şi nevătămată)
Ce ştie imaginea mea despre mine
 şi despre locul de unde tu nu te-ai mai întors 
nici viu, nici nevătămat?
Hm, nu am oglinda pe hol,
doar că tu te-ai ivit pentru o clipă –
cu ochii plecaţi –
să încui definitiv
uşa în urma mea.

Elena-Daniela Năstase

Zi şi noapte

Conul de lumină ţâşnea abrupt
Din proiectorul dinspre tavan.
Şi ochiul astfel mi s-a rupt
Ochiul de pictor, ochi profan.

Voi veni la noapte în muzeu 
Când toate lumile-s închise,
Am să m-aşez în rama asta eu,
Sfidând luminile prea stinse.

        Rodin

Tu mângâi claviatura zilelor
O dată, şi încă o dată
Ca la o repetiţie 
Ce nu se va transforma 
În ziua cea albă, cea mare,
Cum ştie mustul stătut în soare
Că vin de-mpărtăşanie nu va fi
În ziua cea albă şi mare.

Desigur că poarta infernului
E umbrită de umbre prea negre.

Tu mângâi claviatura zilelor
O dată, şi încă o dată,
Până când mulţimea celor aşteptând
Să dea buzna în ziua cea albă şi mare
Se transformă într-o mare 
De oase albe
O dată şi încă o dată,
Izbind ca valurile, în poartă.

ILEGALISTUL

Domnul Pârjol David, fost coleg 
de celulă cu Ceauşescu, se 
caracteriza printr-un comportament 
foarte cumpătat. Nu avea aviditatea 
ocupării unor funcţii politice însă 
s t ă p â n e a  d e s t u l  d e  b i n e  

materialismul ştiinţific, dându-şi cu 
părerea foarte des asupra unor evenimente 
istorice, politice, economice sau sociale. În 
repetate rânduri, comandantul suprem, absolut 
adică, al tuturor, şeful tuturor funcţiilor în stat, 
purta unele discuţii cu ilegalistul Pârjol. 
Bunăoară, Ceauşescu, în prima perioadă a 
preluării puterii, se lăsa consiliat de către fostul 
său coleg de celulă. 

- Măi Davide, cum să redresăm economia 
naţională, ca oamenii să o ducă mai bine?

Cel interogat, adoptând o mimică de mare 
guru, folosind şi un limbaj tip laudatio, glăsuieşte:

- Apăi, măi Nicule, eu cred că ar fi bine să 
închizi graniţa de la răsărit. 

Surprinzător, a urmat o perioadă de respiraţie 
normală: eliberarea tuturor deţinuţilor politici, 
hrănirea populaţiei, culminând cu refuzul de a 
participa cu armata română la invazia din 
Cehoslovacia. Toate datorate colegului Pârjol.

OMUL PROVINE DIN MAIMUŢĂ SAU 
MAIMUŢA DIN OM?

O zi de mare încărcătură spirituală. Elevii 
clasei a XI-a aparţinătoare unui liceu de înalt 

prestigiu, sub comanda dirigintei Leontina Silica, 
vizitează Muzeul de antropologie din Bucureşti. 
Doamna Silica era însoţită continuu de un 
nemărginit respect. Respectul faţă de mentor venea 
din comportamentul acesteia precum şi din actul 
decizional prin care se consfinţea numirea domniei 
sale în funcţia de şef de catedră a ştiinţei care se 
ocupa cu studiul evoluţiei omului.

În incinta spaţiului expoziţional, şeful de clasă 
Ilie Pintilie, aflat într-o stare de adâncă revelaţie, 
întreabă destul de sincer:

- Doamnă profesoară, procesul de transformare 
a maimuţei în om mai continuă sau nu?

Cea interpelată, cunoscătoare profundă a 
procesului de nutriţie cu produse ecologice 
recomandate de medici renumiţi, sublimă şi 
apetisantă în formele şi proporţiile ei divine, 
răspunde prompt:

- Cred că nu, scumpule! Asta ar însemna un 
regres al ştiinţei!

- Tocmai asta zic şi eu căci, după cum văd, 
procesul este invers, adică omul se transformă în 
maimuţă! Şi muzeul nu ţine pasul.

ÎN SLUJBA MASELOR POPULARE

Starea infracţională a urbei luase proporţii 
alarmante. Numai aşa se putea explica hotărârea 

ministrului de interne ca la ultima şedinţă de 
analiză a situaţiei operative să poată participa şi 
presa locală. Pe mesele din faţa invitaţilor 
predominau rahatul şi apa rece, ca nişte primadone 
în arealul esteticului protocolar. Curios cum mă 
ştiu, arunc o privire foarte discretă asupra 
blocnotessului unei renumite jurnaliste. Într-o 
mirare nedisimulată şi gungurit sfios, citesc: 
„condescendenţă, convergenţă, conivenţă.” 
Transferul în agenda mea de lucru îl fac fără nici o 
taxă vamală.

Prezentarea musafirilor se face într-o 
procedură obişnuită. Pata de culoare o dă chiar 
doamna ziaristă intrată deja în vizorul meu de 
monitorizare, care întreabă:

- Domnule comandant, spuneţi-mi, vă rog, ce 
aport pe linie profesională aduce muncii de poliţie 
armata de consilieri care vă însoţeşte? Cel întrebat 
răspunde foarte operativ într-un limbaj destul de 
laudativ:

- Doamna mea, eu, în prezent, am mari 
probleme cu aparatul digestiv. Diagnosticul 
pronunţat de medic s-ar numi „flatulaţie”. 
Recomandarea primită este aceea ca oriunde şi 
oricând, când simt nevoia de a da vânturi, să le dau 
fără nici o reţinere. Ce s-ar întâmpla, scumpă 
doamnă, dacă în acele momente aş fi singur? Cred 
că, fără nici o greutate ori efort investigativ aş fi 
recunoscut imediat! Păi, zău, eu cred că fac destul 
de bine ţinând pe lângă mine cât mai mulţi 
consilieri, luând astfel măsuri de conspirativitate. 

Vasile Pană



10

ALTAR
 
În templul meu, tu eşti altar,
Smerit, evlavios mă-nchin,
Închei un drum de pelerin,
Dă-mi vin sfinţit din panaghiar.
 
Eşti scrisă-n carte de destin,
Te-nalţ pe-un soclu princiar,
În templul meu, tu eşti altar,
Smerit, evlavios mă-nchin!
 
Ridic deasupra baldachin,
Prin păr îţi trec un vânt solar, 
Ţi-aşez coroană de măslin
Cu flori bogate în nectar!
 
În templul meu, tu eşti altar,
Smerit, evlavios mă-nchin!

ŞOIMI  DRESAŢI
 
Eu ţin pe mână şoimi dresaţi, 
Solii pe care le trimit la tine, 
Pune-ţi mănuşi brodate, de regine, 
Când zarea ţi-i arată profilaţi!
 
Vin din ţinuturile transalpine, 
Au fost crescuţi la curte de-mpăraţi, 
Eu ţin pe mână şoimi dresaţi, 
Solii pe care le trimit la tine!
 
Pe braţu-ntins primeşte-i şi îi ţine,
Să vezi în ochii lor efulguraţi
Privirile-mi aprinse, cristaline,
Din ochii mei de dor desferecaţi, 
 
Eu ţin pe mână şoimi dresaţi, 
Solii pe care le trimit la tine!

VALEA LUPILOR
 
Să rătăcim cărarea, singuratici,
Pe valea lupilor, sub lună plină, 
Înfigă gerul colţii de jivină
În bulgării obrajilor, fantastici!
 
Ne fie urma dâra de lumină
A lanţurilor trase de ostatici, 
Când rătăcim cărarea, singuratici,
Pe valea lupilor, sub lună plină!
 
E viscol sărutarea ta divină, 
Îmbrăţişarea să ne-o dăm năvalnici, 
Să fie ochii stele pe colină
Şi paşii să se piardă enigmatici, 
 
Când rătăcim cărarea, singuratici,
Pe valea lupilor, sub lună plină!

FLACARĂ
 
Cu răsuflarea mea incandescentă,
De-ai fost doar jar, o flacără te fac,
Stelară torţă pe un cer buimac, 
Vulcan în revărsare abundentă.
 
Te strâng la piept, colţ paradisiac,
Să nu te sperii, să nu fii prudentă,
Cu răsuflarea mea incandescentă,
De-ai fost doar jar, o flacără te fac!
 
Străluminarea ta fosforescentă
Mă prinde-n vrajă care n-are leac, 
Într-o vestală am să mă prefac, 
Vreau flacăra să ardă persistentă,
 
Cu răsuflarea mea incandescentă,
De-ai fost doar jar, o flacără te fac!

CAFEAUA
 
Să savurăm cafeaua împreună, 
În ritual de nimenea ştiut, 
Când aburul fierbinte, precaut,
Se-nalţă ca o boare în lagună!
 
Sfidarea regulii e-un început, 
Sunt voluptăţi şi patimi ce  ne-adună
Să savurăm cafeaua împreună, 
În ritual de nimenea ştiut!
 
Pe buza ceştii am recunoscut
Arşiţa gurii tale, e stăpână!
Lasă-mi pe buze rană să rămână,
În veci să nu mă satur de sărut!
 
Să savurăm cafeaua împreună, 
În ritual de nimenea ştiut!
 

 TÂMPLA
 
Dă-mi tâmpla ta care te doare,
În sărutare s-o îngrop,
Vibrezi, eşti frunza unui plop
Şi-n tremur simţi despovărare.
 
Mi-e vindecarea ta un scop, 
Obrajii prind împurpurare, 
Dă-mi tâmpla ta care te doare,
În sărutare s-o îngrop!
 
Pe zările crespusculare
Vin cai de umbre în galop, 
Te strâng la piept, eşti spic în snop,
Îmbrăţişarea-i alinare!
 
Dă-mi tâmpla ta care te doare,
În sărutare s-o îngrop!

VISÂND

Bărbat visând fără să vrea
La pulpa albă a femeii,
Cum vede primăvara mieii,
Printre zăpezi de catifea.
 
Ţineam în palmă porumbeii
Şi gândul mi se zăpăcea,
Bărbat visând fără să vrea
La pulpa albă a femeii!
 
Potop de-arome poartă teii, 
Nectarul lor mă răscolea,
Iar mâna mea te zugrăvea
În panteon, în rând cu zeii!...
 
Bărbat visând fără să vrea
La pulpa albă a femeii!
 

 IARNĂ ÎN BĂRĂGAN
 
Urgie-n Bărăgan, trec haite mari de crivăţ, 
Cu urlete sinistre, de fiare-nfometate, 
Viforniţele lumii au fost desferecate,
La herghelii de viscol n-ai cum le pune hăţ!
 
Stafiile de hornuri au fumuri îngheţate,
S-aprinzi un foc în sobă nu mai găseşti un băţ,
Urgie-n Bărăgan, trec haite mari de crivăţ, 
Cu urlete sinistre, de fiare-nfometate!

Sub troieniri câmpia e o pustietate,
Dar eu mai am o taină, de ea o să m-agăţ,
Iubito,-ntr-o odaie, să-ncingem un ospăţ,
Când arşiţă e-n suflet şi-n inimi puritate!

Urgie-n Bărăgan, trec haite mari de crivăţ, 
Cu urlete sinistre, de fiare-nfometate!

BOABE DE GRÂU
 
Visez să fim două boabe de grâu, 
Îngemănate-n templul unui spic,
Aristele nu-ncerc să le despic,
Boarea de vânt ne legene-n desfrâu!
 
În cânt de ciocârlie te ridic,
Ne prinde secera în tainic brâu, 
Visez să fim două boabe de grâu, 
Îngemănate-n templul unui spic!
 
Ne macine în moara de pe râu,
Să ne frământe pentru mucenic,
Figuri bizare dintr-un mozaic,
Vreau gândului să nu îi punem frâu...
 
Visez să fim două boabe de grâu, 
Îngemănate-n templul unui spic!
 

 CENTURA DE SIGURANŢĂ
 
Mă las în centura de siguranţă
A braţelor tale dezlănţuite, 
Am simţurile nedezmeticite, 
Trec prin furtună de exuberanţă!
 
Acum n-am limite obişnuite, 
Plăcerii mă dedau cu nonşalanţă,
Mă las în centura de siguranţă
A braţelor tale dezlănţuite!
 
Precar e echilibrul de balanţă,
Explozii sanguine, prelungite,
Se-aud în piept, nedomolite, 
Cu sufletul tău intru-n rezonanţă, 
 
Mă las în centura de siguranţă
A braţelor tale dezlănţuite!

IARNĂ
 
E iarnă grea
Pe tâmpla mea, 
Viscol prin păr
Trece-n răspăr!
 
N-am să mă supăr
De-un adevăr, 
E iarnă grea
Pe tâmpla mea,
 
Sau colb de stea,
Ninsori de măr,
Clar se vedea,
Întradevăr,
 
E iarnă grea
Pe tâmpla mea!
 

 MODELARE
 
Cu măiestrie de olar
Vreau sânii să ţi-i modelez,
Părând că-i anesteziez
Sub dansul mâinii, circular!
 
Cu foc în degete-ncrustez
Meridian de ceas solar, 
Cu măiestrie de olar
Când sânii tăi îi modelez!
 
Se-nvârte roata temerar,
Ieşit din minţi, mă fascinez,
În palme-mi scapără amnar
Şi visul nu-l abandonez
 
Cu măiestrie de olar
Vreau sânii să ţi-i modelez!
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Titlul funcţionează ca un macrosemn care orientează 
sensurile nuvelei. Bendorf, Caius şi Martes vin de la război 
şi se duc unde or vedea cu ochi. Personajele sunt construite 
foarte schematic, fără nuanţe. Nu li se oferă lectorilor date 
bibliografice, personajele Bendorf, Caius şi Martes merg  
“cu mâinile la spate, calcă pe miriştea pustie”(1) nu se ştie 
unde. Cronotopul nuvelei nu este exprimat în mod explicit, 
ci există anumiţi indici care prezintă un spaţiu străbătut de 
cei trei în “galbenul prăfuit al câmpului secerat”, adică vara. 
Liniştea domnea peste câmp iar descrierea de tip mimesis 
conferă nuvelei autenticitate: ”soarele scăpătase de tot, lăţit 
mare şi roşu printre vârfurile zdrenţuite ale porumbiştilor 
înalte şi verzi”(2).

În liniştea aceasta mormântală se auzi un sunet gros de 
vapor identificat de ''sfântul adolescent”, cum este numit 
Caius de către Bendorf, ”cu o voce groasă, care a plesnit 
mai adineauri burta cerului din dreptul soarelui apus, a fost 
glas de om”(3). A fost vocea răguşită a lui Constantin 
Pierdutul I., regele nebun al câmpiei, oferă explicaţie Caius. 
Obscurizarea mesajului creează un efect enigmatic la 
nivelul istoriei povestite. La început se aude doar voce lui 
Constantin, fizic el nu este văzut. Naratorul, în persoana lui 
Caius, porneşte de la un efect de ansamblu, este sugerat 
acest efect - glasul- ca mai apoi să selecteze un detaliu 
integrant care funcţionează ca o ramă, ca un cadru. Acest 
cadru are un rol specific, şi anume de a proiecta schema 
narativă. Portretul lui Constantin Pierdutul I., funcţionează 
ca detaliu integrant. Caius inventariază integral acele 
etichete specifice unui model antropologic: corp, siluetă, 
figură, semne particulare: ”Constantin e un rătăcitor 
trenţăros, care traieşte singur şi ascuns, se iveşte rar, şi 
atunci când se iveşte, mai ales dupa seceriş, îşi strigă 
venirea prin acest sunet  gros de vapor. Constantin 
Pierdutul I  este înalt, i-a uitat soarta măsura, mulţi spun că 
atunci când îşi mişcă statura pe câmpie i se vede umbra 
întunecând faţa soarelui.''(4)

Câinele orb din fundul pământului reprezintă o ipostază 
a lumii infernare care în câmpie nu latră tare, nu are putere, 
ci doar mârâie. Popular, se spune că el se teme de apă şi 
tulbură odihna morţilor iar ţipătul lui în noapte avertizează 
lumea în legătură cu moartea, el este un glas oracular în 
marea agonie a lumii., având semnificaţii nefaste.

“Căţelul pământului nu latră în câmpie, se aude numai 
un mârâit depărtat de sub pământ, şi ştiuleţii de porumb 
încep atunci să cadă în praful fiebinte, în timp ce iepurii 
plâng, de frica mistreţilor care s-ar putea să vină cu nările în 
vânt, în căutarea ştiuleţilor căzuţi de boala nopţilor 
prevestitoare de secetă.”(5)

Exista aceasta poveste a câmpului pe care o prezintă 
Caius când ”mijlocul câmpiei începe să geamă“(6).

Câmpia are şi ea o simbolistică aparte. Lipsa de 
perspectivă a peisajului de câmpie exasperează fiinţa, îi 
inoculează o nelinişte a sfârşitului inevitabilă. 

Apariţia lui Constantin Pierdutul I este rară, el traieşte 
singuratic şi numai în anumite condiţii îşi face simţită 
prezenţa, lucru de neînţeles pentru cei din jur, care îl văd ca 
pe un personaj misterios, venit din altă lume, care are 
capacităţii ieşite din comun de a comunica cu cei din  lumea 
cealaltă. Se petrece în această realitate o ruptură, o 
izbucnire de irealitate, de fantastic de  care vinovată pare a 
fi această apariţie. ”Apare seara, la apus, când câmpul e gol, 
când nu mai trece niciun om, nici un car şi nici o umbră în 
afară de a lui pe drumurile dintre mirişti. Se spune că regele 
Constantin Pierdutul vine  atunci să se scalde, în serile rare 
când la capetele câmpiei începe să crească o apă străvezie, 
ireală, un fel de abur prin care păsările nu zboară când trec 
să-şi caute cuiburile, iar lumina de seară a soarelui se 
transformă în chipurile celor care au trăit cândva şi azi nu 
mai sunt, sunt mai ales chipuri de femei care au sfârşit cu 
dragostea netrăită.''(7) 

Personaj supranatural, îi este teamă de oameni, umblă 
aproape fără haine, în schimb, îndrăgeşte animalele, în mod 
special caii. Calul, animal benefic, realizează legătura 
dintre lumea de aici şi cea de dincolo: ”-Dacă vede oameni 
nu vine. Îi e ruşine, vara umblă aproape gol, pe trenţele de 
îmbrăcăminte care i-au rămas pe umeri şi pe şolduri de 
multe ori îi creşte iarbă, numai cu caii se împacă Constantin 
Pierdutul I-iul, dar nu cu orice cai, cu caii fără stăpân, îi lasă 
să-i pască iarba de pe şolduri şi de pe umeri.” (8) 

Reacţia omului la supranatural este una firească: ”-
Domnule Martes, nu vă apropiaţi de Constantin Pierdutul, 
nu-i strigaţi numele, nu-l atingeţi. Întoarceţi-vă, domnule 
Martes, fugiţi, dacă vă apropiaţi şi veţi vorbi, veţi rămâne 
mut…”(9) 

Muţenia este specifică unei înalte iniţieri, fiind 
menţionată în numeroase practici arhaice. În timpul unui 
ritual, cel care se lasă iniţiat are obligaţia de a păstra  
tăcerea. În caz contrar, vraja se rupe, iar ceremonia trebuie 
luată de la capăt. Această credinţă subliniază rolul 
cuvântului de instrument al vieţuirii şi al lumii sociale. 
Spaţiul enigmatic trebuie să fie unul al liniştii depline însă,  
pentru a fi acceptat în el, omul are datoria de a nu-şi trăda 
natura perisabilă. Muţenia este tratată de Caius în latura ei 

Proza S.F.

Constantin Gornea

“Razboiul coclonilor”
“Componenta Sen”
“Sămânţa răului”

Îmi plac cărţile S.F., am mulţi prieteni în ţară şi 
străinatate dedicaţi total acestui gen literar, care 
aduce în prim-plan dimensiunea cosmică a 
omului, o dimensiune spre care am tânjit şi care 
datorită acestor împătimiţi a fost anticipată cu 
multe milenii in viitor.

Dacă primul roman din ciclu are o tentă 
comică, cum sugeraţi încă de la început, al doilea 
nu este aşa iar al treilea întregeşte fericit întreaga 
naraţiune.

Propuneţi cititorului idei şi soluţii inteligente, 
coerente, îndrăzneţe chiar.

În ultimele două romane faceţi dovada 
stăpânirii elementelor de strategie militară, plastic 
şi veridic  exprimată în scenele de război spaţial, 
firul narativ păstrându-şi coerenţa.

Păcătuiţi prin multă, multă logoree inutilă, mai 
ales în primele două volume.

Personajele monologhează ca în spectacolele 
de operetă, diluând acţiunea şi îngropând 
suspansul.

Am radiat ipotetic câte două sute de pagini din 
“Componenta Sen” şi “Sămânţa răului” rezultând 
o naraţiune închegată, plăcută, captivantă.

Personajele acţionează, nu se explică, trebuie 
să fie psihologic complexe, nu schematice. 
Oricum, sub rezerva celor de mai sus, evoluaţi 
bine şi aştept de la dumneavoastră noi romane.  
Dar atenţie…nu mai lungi de două sute de pagini.

 Dan Simionescu
Paris -04.02.2012

Paula-Mihaela Stegărescu    

anormală, văzută ca o pedeapsă, nemaiavând posibilitatea 
de a comunica. Omul pe care îl vedea în faţă atingea 
proporţii gigantice, hiperbolice iar când se apropia de 
namilă, ea dispăru pe nesimţite: ”Martes înainta spre namila 
din faţa sa, care creştea pe măsura ce se apropia, dar brusc, 
statura tulbure de praf îşi luneca trecerea în altă parte. 
Martes se grăbi s-o ajungă, dar ea dispăru într-o porumbişte, 
gemând.” (10) 

Deznodământul aduce acel calm şi o stare de linişte din 
incipit ca şi când nimic nu s-ar fi întâmplat: ”Mergeau acum 
toţi trei alăturaţi, tăcuţi, obosiţi”. (11)

Note de subsol
1) Ştefan Bănulescu, Iarna bărbaţilor, Bucureşti, EdituraEminescu, 1985, p. 

195;
2) Ştefan Bănulescu, op. cit., p. 196;
3) Ibidem, p. 196;
4) Ibidem, p. 196;
5) Idem, p. 197;
6) Ibidem, p. 197;
7) Ibidem, p. 197;
8) Idem, p. 198;
9) Ibidem, p. 198;
10) Ibidem, p. 198;
11) Idem, p. 200;

Arhip

Cronotopul este fixat exact încă de la începutul nuvelei: 
Bucureşti, strada Cheiului, completat de detaliile despre 
personaj: este student al Facultăţii de istorie, venit din 
razboi. Arhilexemul Arhip reprezintă o anagramare  a 
substantivului comun arhetip, adică cel care catalizează şi 
orientează sensurile nuvelei. Personajul  devine centru 
diegetic ocular: 

“Clădirea căminului era lunga, veche, vopsită în violet, 
cu patru etaje, fiecare mai scund cu cât era mai sus, multe 
ferestre aveau ochiurile mascate cu placaj sau chiar cu 
scânduri negeluite, bătute în cuie….Numele meu nu era 
trecut pe listă. Mi-am adus aminte, văzându-mă lipsă, că de 
câte ori în ultimii ani numele meu n-a mai fost, nimeni nu 
ştia dacă mai pot fi cu adevărat, şi ori de câte ori m-am ivit 
din nou am avut sentimentul că trebuie să iau un loc pe care 
mi-l pierdusem şi că multora le stârnesc mirare prin firescul 
cu care îmi umplu iarăşi un pahar de apă sau ridic furculiţa 
dintr-un tacâm care începuse să devină numai o amintire a 
mea''.(1) 

Textul descriptiv reprezintă o inserţie în textul narativ. 
Descriptorul, în mod cert, nu intră în dispută cu naratorul, îi 
preia funcţia. Naraţia este realizată la persoana I marcată de 
numeroşi indici deictici, “mi”, ”m”, completată de un verb 
la gerunziu, ' 'văzându-mă ' ' ,  care accentuează  
simultaneitatea în plan diegetic. Piederea identităţii începe, 
în fond, cu dispariţia numelui de pe listă şi moartea. Însă în 
acestă iluzie, că totul s-a terminat , apare un moment de 
mirare generat de cele mai banale lucruri pe care le poate 
realiza un om.

Seara, în  întuneric, totul se metamorfozează, se creează 
posibilitatea personajului narator de a ipostazia o ocupaţie 
veche, uitată de mult, şi anume torsul de borangic cu 
ajutorul unei vârtelniţe de picior, cine ştie de când uitată din 
vremurile de demult. Astfel, în mod involuntar se realizează 
o legătură cu prezentul din cauza prezenţei acelui obiect 
magic. Femeia  venită din alte spaţii este în vârstă şi grasă. 
Se observă că naratorul reţine o impresie generală, ca mai 
apoi să selecteze o operare a detaliilor: rochie, butucul pe 
care stă. Silueta feminină subliniază lipsa de vitalitate, 
vârsta înaintată a femeii.

“Era seară, fereastra dădea spre o curte alăturată cu două 
case mici, cu multă iarbă şi cu câţiva duzi bătrâni; o femeie 
vârstnică şi groasă, îmbrăcată într-o rochie de stambă 
înflorată, depăna în curte nişte borangic, aşezată pe un 
butuc rotund, m-a privit, continuând să mişte vârtelniţa cu 
piciorul, iar cu mâinile scurte şi albe să facă gheme din 
firele galbene”.(2) 

Descrierea, pare paradoxal, este una de tip 
reprezentativ, care preferă focalizarea oculară, într-un 
cuvânt: descriere de tip voir, îmbinată cu percepţiile 
senzoriale:

“Pereţii erau albi, câteva clipe am închis ochii, să mă 
obişnuiesc cu acest interior alb şi curat. Nici o pată, de-aş fi 
zărit una cât de mică, ochii mei, care stătuseră treji pe 
câmpuri prăfuite şi noroioase, ar fi mărit-o până la 
dimensiunile ameninţătoare ale unei guri de tun. Şi am 
simţit că piciorul mă doare rău şi m-am lungit pe patul de 
lângă fereastră.''(3)

Descriptorul îşi adecvează limbajul la obiectul descris, 
însă exacerbarea nu se lasă prea mult aşteptată, semn că 

textul descriptiv devine un inventar de lexeme, care se 
centrează pe un arhilexem, care este albul în fragmentul dat. 
Antiteza alb-negru vizibilă în mod cert, pare potenţată de 
senzaţia de durere a piciorului. Această descriere operează 
cu imagini care vor  fi reîncărcate semantic de o stare fizică 
şi sufletească disforică, stare cauzată de durerea piciorului.

  Câmpia este prezentă în diferite forme, chiar prezentă 
în versurile unui cântec: “Seara  mea a pierit şi azi ca o 
câmpie ,/ În noaptea tăcută, cu miez de vecie./ Ce nebun să 
bată în lacăte neştiute de sorţi?/ Câmpia n-are porţi.”(4) 
Câmpia devine la Ştefan Bănulescu un simbol, pentru că se 
degajă o anumită stare sufletească, stare care va conduce 
semiotic textul descriptiv, procesul deplasării sensului 
semantic.

Politicos, i se pun tot soiul de întrebări legate de 
identitatea lui şi un scurt comentariu din viaţă. Raspunsul 
vine simplu, cu adverbul de negaţie, semn că personajul nu 
are chef să răspundă acum şi să-l lase în pace, deoarece 
pentru el nu contează identitatea atât  timp cât nu şi-a găsit 
numele pe listă, curiozitatea domnului poate fi satisfăcută 
mai târziu şi este prea târziu.

“-Sunteţi Mereuţă Andrei, student la slavistică anul I, 
fost prizonier, învăţător de profesie, sublocotenent în 
rezervă.

-Nu.
…….
-Fostul locotenent Slivat Domozyski, refugiat polonez, 

căsătorit nelegal cu farmacista Agora Grigorescu, sub 
numele pretins de Radovici, nu puţeti fi. Slivat n-are dreptul 
la cămin, în plus e suspectat de bigamie şi trebuie să-şi 
lamurească situaţia.”(5) 

Plictisit de tot, personajul uită de sine, de ceea ce i s-a 
întâmplat şi notează indiferent: ''M-am ridicat pe coate şi am 
privit în tavan. M-a cuprins oboseala şi, mai mult, mi-am 
lăsat din nou capul pe perna de paie şi am închis ochii.''(6)

 Finalul deschis permite o ambiguizare care oferă 
personajului şansa să-şi continue aventura existenţială ca şi 
când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Note de subsol
1) Ştefan Bănulescu, Iarna bărbaţilor, Bucureşti, Editura Eminescu, 1985, p. 

203;
 2) Ştefan Bănulescu, op.cit., p. 204;
3) Idem, p. 205;
4) Idem, p. 206;
5) Idem, p. 209;
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 Metamorfoza

Prin parcuri descântat parcă ţi-ar creşte părul,
Se veştejeşte noaptea a coji de portocale
Şi-n stol vin lilieci parcă să-ţi dea târcoale
Adulmecând cu strigăt adevărul.

Şi cine să mai ştie a cui e marea vină:
O ploaie răstignită pe cer ca din senin.
La masa ta din urmă cu pâine şi cu vin
Se-adună-un stol de îngeri în lumină.

Nevăzut 

Voi arunca prada pe masă
Într-un muzeu de amintiri
Căci prea puţin, cred, îmi mai pasă
Că aerul tu mi-l respiri.
De vorba cea mai ascuţită
Arând bătătorit pământ
De anul scurs într-o clipită,
De anotimpul unui cânt,
De ochiul împăienjenit
Unde insecte fac orgii,
De asfinţitul răsărit
Templu al stărilor târzii.
În spaţiul nevăzut de mine
Se pregăti-va un festin:
„Credeam că ăsta nu mai vine.”
Puneţi otrava, totuşi: vin!

NORUL CENUŞIU

Ca norul cenuşiu de pe suflet
Rădăcini se întortocheau pe calmul etern;
Vegheam la o mare fără curenţi,
La o maree încremenită,
La strigătul amorţind în gâtlej:
Cum să opresc, Doamne, firul carnivor din înverzit,
Să fiu toamnă, fără să încălzesc
Arterele acestui pământ?

*
Firimituri de la cină s-au rostogolit până la mine,
Peste prea multe octave de stele săritoare.
Am explodat nevăzut ca Emisferele de Magdeburg.

*
Falangele sunt prea rigide uneori
Iar Beethoven prea sacru pentru mine.
Ce disonanţă-n suflet şi-n viori
Ce paturi suprapuse în cămine
Sau mese şi fotolii în casele de lux
Mă-ncercuiesc şi singur un vers îmi mai ramâne – 
Sunt îngropat în treacăt sub timpuriu reflux
Care neantul o să mi-l amâne.

*
Pentru că era pe gustul lor,
am simţit un gust dulce în gură
când material devenise un proces aproape aleator,
sau o teorie a riscului
În orice caz trebuia sa fiu un adept.
« Şi iată-ne fericiţi »,
mi-au zis idolii mei cu ochi, gură şi urechi
străbătând crăpăturile din pereţi
simpatice, transparente şi plimbătoare.
Ei însă aveau stomacul enorm
care digera vieţi,
ochi acoperiţi care absorbeau hărţi şi viscere,
şi mai ales urechi în stare să audă
ritmul inimii mele şovăielnice.

*
Patinând pe oglinzi mă îngrozesc de carne
Schelet de orgi îmi freamătă-nserare
Şi mă înec de lut şi de ulcioare
(În subteran de mult nu se mai doarme).
Peste mări de lumină paşi mulţi s-au petrecut
Nici măcar nu tresar la amintirea lor
Abstractă cum se şterge cu timpul ca un nor
Delimitat pe suflet de contur nenăscut.

                                                     CRIS SEFCIUC

Viscolul care s-a abătut 
asupra sud-estului României a 
măturat totul în calea sa, 
tăvălind câmpurile şi punând 

serios la încercare capacitatea noastră de a rezista.
Obişnuit al locului, nelipsind nici o iarnă, s-a 

deprins cu obiceiurile oamenilor punându-le la 
încercare priceperea, solidaritatea şi spiritul 
gospodăresc, situaţie în care populaţia a fost 
prinsă pe picior greşit, fiind sancţionată crunt.

Aşa cum „iarna nu-i ca vara” şi nici UTC-ul 
nu-i ca PCR-ul, iată că, după ce Crivăţul din 
câmpia rusă şi-a umflat pieptul, a oftat adânc şi 
ne-a îngropat sub munţi de zăpadă făcându-ne 
mici, mici, mici…

Gerul, element surpriză pentru această iarnă 
(sic!), s-a aliat cu viscolul şi s-a aşezat de-a 
curmezişul managementului situaţiilor de 
urgenţă guvernamental blocându-l, năucindu-l.

Venit fără aprobarea celor de la transporturi 
(?!) şi suflând cu aplomb, a reuşit să îngheţe, să 
blocheze şosele, căi ferate, drumuri, minţi…

Iscusiţii strategi cu cârma strâmbă au deschis 
la nimereală manualul lor de istorie şi s-au 
inspirat din practica militară. Astfel, adaptând 
otrăvirile şi pârjolul la condiţiile secolului XXI, 
au pus în practică tăierile, reducerile, închiderile 
şi blocările.

Rezultat extraordinar! Maşini sub nămeţi, 
trenuri îngheţate, case acoperite, oameni, 
animale, morţi, tot… acoperit! Tot!

O mantie albă a acoperit Bărăganul unde 
Crivăţul şi-a interpretat magistral partitura fără ca 
spectatorii prinşi pe picior greşit să poată să-i 
aprecieze prestaţia.

Comandantul, epuizat de partida iniţiată de 
viermii şi ciumpalacii din Piaţa Universităţii, a 
mutat, a schimbat ce-i convenea şi a reuşit în parte 
să mai atenueze din starea de asediu în care singur 
s-a izolat.

Orbit de albul aşezat peste ţară şi-a trimis în 
zonele afectate istoricul extern din fruntea 
guvernului care cu abilitatea-i bine cunoscută a 
comis-o din prima. 

Obişnuit să cerceteze post factum starea 
populaţiei, defect profesional, a zburat peste timp 
şi spaţiu oprindu-se în Ţara Vrancei unde, apăsat 
de istoria şi tradiţia locului, a cugetat adânc şi a 
trecut la suduirea poporului prost şi leneş, care 
nu-i capabil să scoată lopeţile din depozite şi să 
dea cu ele în zăpadă, cunoscută fiind frica 
acesteia, a zăpezii, de lopată.

 Aşa că, în urma zicerilor adânci ale 
premierului istoric extern, ne putem aştepta ca din 
primăvară întreagă lumea românească să treacă la 
perfecţionarea metodei de lopătat pentru a fi 
capabili să ne apărăm. Poate că acest îndemn ne 
va ajuta să lopătăm nu numai zăpada ci şi strategii 
ignoranţi, infatuaţi, nepricepuţi, plini de toate 
deprinderile rele de pe pământul acesta.

După o primă analiză, cârmaciul cu corabia 
înfiptă adânc în zăpezi s-a retras la chilia lui din 
Predeal unde a stat, s-a gândit, iar a stat şi iar s-a 
gândit şi tot aşa până când a decis să lase lucrurile  
să se rezolve de la sine, că oricum nu poate 
valorifica ceva din această stare, şi a convocat o 
adunare rapidă a Divanului ca să se pună de acord 
cu privire la strategiile fiscale europene.

Şi, ieşit în prispa Cotrocenilor, a grăit 
prezidenţial, important şi impozant, a invitat, s-a 
milogit şi a şi atacat tot poporul care nu-i capabil 
să suporte incompetenţa lor.

Aşa că, după ce a băgat de seamă semnele 
disperate pe care le făceau din culise sprijinitorii, 
s-a oţărât un pic la zvonacii care răspândeau 
temerea, reală de altfel, că ţara ar putea să intre în 
pană de curent. 

Ce n-ar da ţara să intre în pană oranj!
În acest context, iarna ruşinată de nesimţirea 

Divanului s-a pierdut cu firea şi a aruncat iarăşi o 
plapumă albă peste ţară, ca să-i ţină de cald şi să 
mai astupe din mizeria cotidiană. 

Acum când aştern aceste gânduri soarele 
începe să-mi zâmbească poate pentru a-mi 
influenţa starea de deznădejde şi furie care m-a 
cuprins, şi să sădească în sufletele noastre 
speranţa că ne putem salva şi vom continua să ne 
opunem tendinţelor de distrugere a fiinţei 
naţionale derulate de câţiva ani încoace.

Şi totuşi există cineva acolo sus care are grijă 
de noi împotriva fiinţelor malefice aşezate, prin 
mijloace dolosive, vremelnic la conducerea ţării.

14.02.2012
Vasile Iordache
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Ca primăvara să vină pentru ea mai repede, 
Alexandra a pictat câmpul sub Ninsoarea Mieilor. 
Fulgi mari de zăpadă cad din înaltul cerului şi se 
zdrobesc de pământ, înroşind cu sângele lor locul. 
Din această jertfă a mielului-fulg, crește o floare, 
încă una... și gata, vine primăvara!

Alexandra se supărase când profesorul ei îi 
atrăsese atenția că „mieii erau prea miei şi mai 
puţin fulgi de nea”! Pe toți îi iritau ironiile lui cu 
privire la „mâna de lemn”, "provincialitatea 
simţirii" sau "lesa avangărzii ruginite". Dacă i-ar 
fi amintit Alexandrei şi de "tragica existenţă 
pastorală la sânul naturii moarte prin asfixierea 
dintre rame", ea ar fi putut să-şi ia adio de la 
includerea în apropiata expoziţie a școlii. Pe 
ultima, o ratase din cauza "Şocului prezent" 
unde cocoțase o colibă cu antenă parabolică pe o 
dună de nisip, cocoțată la rândul ei pe scheletul 
unui dinozaur cu fața unui de actor de cinema, o 
vedetă. Profesorul i-a spus că a "caricaturizat fără 
umor doar o rupere a planurilor cromatice". 
Alexandra n-a înțeles nimic.

În atelierul Liceului de Artă a venit 
electricianul să repare o priză, însoțit de Mircea, 
un elev la liceul economic. Și curentul s-a 
întrerupt. Aşa că Alexandra şi-a luat tabloul cu 
ninsoarea mieilor acasă. Mircea s-a oferit să o 
ajute. Afară, ningea. În dreptul măcelăriei, 
Alexandra a vrut să-și mai vadă o dată pânza. A 
aşezat-o pe trotuar, cu faţa-n sus. A îngenuncheat 
şi a început să amestece fulgii de nea în reavănul 
vopselelor, ca să le mai înmoaie stridenţele. 

Ninge cu miei / din abis / Ni se albesc / 
jertfele-n vis / O povară de os / străbate prin linx 
/ Și fulgeră orb / în plin paradis... Mircea şi-a 
adunat toată noaptea versuri în minte. Se afla 
dinaintea unei intrări ciudate şi, ca să treacă de ea, 
trebuia să aibă o cheie, o parolă potrivită: miel, 
jertfă, fulger, sânger, abis, paradis. Dintotdeauna, 
el s-a știut cu picioarele pe pământ, un viitor 
funcţionar modest într-un birou confortabil. Sau, 
poate, că se înșela, din prea multă comoditate. 
Oricum, cineva prezicea că, dacă ni se întâmplă 
ceva dorit, accidental, virtual chiar, acel ceva are 
în sine o forță ireversibilă cu nenumărate 
consecințe. Totdeauna, cu consecinţe! Ar mai fi și 
ceva ce ține de un anumit destin, dar cine mai 
crede azi în aiurelile astea? În zori, Mircea și-a 
transcris versurile nopții pe un carton. Semăna cu 
un mic tablou scris, nu pictat. Când a ajuns în 
dreptul blocului unde locuia Alexandra și-a recitit 
compunerea. Nu i-a mai plăcut şi a rupt-o. S-a 
mirat cât de complicate îi apăreau acum așa-
zisele versuri, încât nici el însuși nu mai înțelegea 
nimic din ele. Cât de greu e să fii simplu de sincer! 
Citise de curând cu mare dificultate niște pagini 
despre comportamentele mitice obișnuite. Și nu a 
găsit pe nimeni să-i mai explice în plus la ce 
folosește să-ți exteriorizezi o dorinţă firească, 
atunci când aceasta te pune să treci peste limitele 
tale, ca fiinţă umană. De ce să treci peste ele, 
limitele? Ca să ce...? Astfel de întrebări i-au 
îndepărtat pe rând toți prietenii. În ziua 
următoare, a mai transcris câteva versuri 
nocturne, deși nu se deosebeau de celelalte. De 
data aceasta, nu le-a mai rupt, ci le-a dat drumul în 
cutia poştală a Alexandrei: Siluete de gând / pe 
zăpadă de vată / Trag alb de contur / tot spre 
ținta ratată // Scânteiere a verii / la-ntâlnirea cu 
marea / alunecă-n scrum / alungând 
contemplarea...

– Termină cu prostiile, s-a înfuriat Alexandra, 
alea-s versuri!?

– Nu, sunt chei... de intrare! a spus timid 
Mircea.

Victor Nicolae

– Aşa da, mai treacă-meargă, a mimat ea 
îngăduinţa.

– Şi tabloul? Cel în care ninge cu miei... 
– L-am aruncat în debara.
– Uite, ninge!
– Nu văd nimic.
– A rămas o pată de sânge, pe stradă!
– E motorină, e uleiul scurs de pe la maşini.
O rafală de vânt a smuls din tării vârtejuri de 

fulgi mari, pufoşi, şi i-a purtat prin aer fără să-i 
mai zdrobească de asfalt.

Mircea s-a mai întâlnit de câteva ori, 
întâmplător, cu Alexandra. Într-o seară, a 
așteptat-o la intrarea ei în bloc: „Nu-mi dai mie 
tabloul tău?” Au coborât la subsol. Mircea a intrat 
în debara şi a căutat printre pânzele aruncate 
acolo. I-a plăcut un peisaj marin, cu pescăruși albi 
pe stânci, la apus de soare. L-a aşezat pe un 
borcan cu murături şi l-a privit cu luare aminte. 
„Pe ăsta-l vrei?” s-a mirat Alexandra. „Nu. Nu 
mai vreau nimic acum”.

Mircea a apărut tremurând, ud până la piele de 
la ploaia de-afară, în atelierul Alexandrei și i-a 
spus că „îl doare o amintire de oaie rătăcită”.

– Am găsit tabloul ăla, și-a strâns Alexandra 
lucrurile. Hai acum, să ţi-l dau. 

În debara, ea s-a dezbrăcat de trenci şi s-a 
aşezat pe niște sacii de cartofi.

– Vino lângă mine!
Mircea a îngenuncheat între genunchii ei.
– Eşti pe calea cea bună, a respirat ea 

ademenitor.
Mircea a înaintat puţin. Nu reuşea să treacă de 

un obstacol. 
– Bine, nu ştii ce-i bun! și-a pierdut ea 

răbdarea. Acum mi-e foame. Hai sus, în 
bucătărie, la nişte spaghetti amoroso... cu mult 
usturoi!

De mai multe ori, Mircea a zărit-o pe 
Alexandra însoțită de un individ înalt şi costeliv. 
Acasă, deschidea larg uşa de la balcon şi privea în 
gol. Doar o credinţă fără seamăn, greu de 
identificat, l-ar mai fi putut apăra de cele mai 
grave consecințe. Ce păcat însă că această 
credinţă nu i se lăsa atrasă prin nici una din 
poeziile ce-l bântuiau! În mod inexplicabil, ele, 
poeziile, îl împingeau înapoi, în realitate. A mai 
aşteptat-o pe Alexandra o dată, la ieşirea din 
atelier. Ea a trecut în grabă pe lângă el, cu gulerul 
ridicat, a traversat strada şi s-a suit într-o maşină. 
Cu atât i s-a părut mai curios când a auzit-o, a 
doua zi, în spatele lui: „Cu anteriul ăsta, semeni a 
Popa Răspopitul!” Mircea ieșise după niște sticle 
cu apă minerală și aruncase pe el, la repezeală, 
pardesiul tatălui său. Ea căra o sacoşă mare, 
îmbrăcată elegant, înfăşurată vaporos într-un şal 
de mătase fină: „Dacă îmi iei greutatea asta de pe 
febra mea musculară, te ataşez imediat la un 
party!” De cum au trecut pragul, Alexandra s-a şi 
aruncat în braţele unui vlăjgan deja ameţit cu 
vodcă. Mircea și-a găsit un colţ tocmai bun, din 
care să-i privească pe toţi cum se cam plictiseau. 
Pe la ora 10 a apărut şi individul Alexandrei. Îl 
chema Ilia. Pe la 11, Alexandra i-a cerut lui 
Mircea să o urmeze într-unul din dormitoare. Ilia 
se trântise pe pat şi îşi acoperise faţa cu o pernă.

– El e maestrul luminii și al focului, i l-a arătat 
Alexandra cu degetul.

– Dăm foc la casă?
– Mai spre dimineaţă.
Alexandra şi-a scos 

repede fusta. 
– Dezbracă-te și tu... 

de tot.
Vlăjganul cherchelit 

cu vodcă s-a întrebat cu 
glas  tare:  „Ce fac 
porumbeii ăia? Sunt de-o 
oră la separeu, mai aşteaptă 
şi alţii la rând!” 

Ca la o surprindere în flagrant delict, vlăjganul 
a deschis brusc uşa dormitorului. Întuneric. A 
urmat un moment de derută pentru toți curioșii 
şi... luminile s-au aprins puternic, brutal, din 
câteva proiectoare montate prin încăpere. Două 
trupuri complet goale, sub straturi violente de 
vopsea, zăceau întinse pe jos, într-o baltă roşie, 
intensă. Lumina se stingea și se aprindea în 
zgomot de claxoane și guițat de porc înjunghiat. 
Fulgii cădeau din păsări spânzurate de tavan și îi 
acopereau încet pe Alexandra şi Mircea. 
Happening-ul s-a terminat odată cu primul strigăt 
venit din partea spectatorilor. Ilia a ajutat-o pe 
Alexandra să se ridice de pe podea şi au mers 
împreună la baie. Mircea nu s-a mai spălat de 
vopsele şi fulgi. O mioapă l-a întrebat ce-a vrut să 
fie scena aia?

– Pentru fiecare a fost altceva, nu a știut Mircea 
ce să-i mai spună.

– Dar, pentru tine, ce-a fost?
– O senzaţie, o greșeală necesară, unică, 

salvatoare... 
– Astea-s bazaconiile lui Ilia!
Și mioapa s-a ridicat pe vârful picioarelor, şi-a 

lipit obrazul de-al lui, ca să se mânjească de la 
vopsele.

– Acuma, tu m-ai pictat pe mine.
– Doar pe dinafară!
– Când îmi iau ochelarii de pe nas, văd totul pe 

dinăuntru.
– Şi eu, dacă-mi pun la loc fulgii, astea... 

aripile.
Când Mircea a ajuns acasă, toţi ai săi dormeau. 

Nu l-au mai văzut cum a venit gol prin frig şi cum 
s-a întins pe jos, direct pe dușumea. Putea să se 
concentreze mai bine aici, să pătrundă lesne în 
orice decor și-ar mai fi dorit. Alexandra îl trădase, 
se spălase la baie de vopsele, de fulgi și de rolul 
interpretat doar spre a-i șoca pe ceilalți. El încă 
retrăia intens, convulsiv. Descoperea energia 
capabilă să-l transporte dincolo de sensul 
convenţional - în orice caz, dincolo, ăsta era 
cuvântul - ca să pătrundă într-o zonă decisivă, 
unde să-și impună gestul esenţial. Acumulase 
destul. Era ceea ce îşi dorea neapărat să facă. Nu 
se mai temea, fiindcă și Ilia îi spusese că un 
neastâmpăr, o nebunie, o aventură... toate astea 
absorb din noi tot ce-i negativ și astfel ne apără, nu 
ne mai autodistrugem, ci vom recâștiga o nouă 
salvare. 

Mircea s-a ridicat. Nu mai simţea podeaua sub 
tălpi. A trecut de uşa balconului ca printr-o pânză 
de abur. Doar o ninsoare târzie îl mai despărţea de 
imaginea întreagă a oraşului care, de la înălţimea 
etajului şase, se lărgea până spre dealurile din 
zare. Fulgii de nea se repezeau spre el, mari, grei, 
se spărgeau dureros și i se lipeau de trup: siluete 
de dor trag alb de contur... 

Drumul i se deschidea printre tot felul de noi 
revelaţii... 

Și el înainta plin de convingere.  



14

Originalul textului “1453: legătura ruptă” a fost 
donat Bibliotecii de domnul Constantin Ţoiu în 
primele zile ale lui 2012. Ca în fiecare an, îl vizitasem 
între Crăciun şi Anul Nou, şi Domnia Sa m-a 
întâmpinat cu o prezenţă de sărbătoare de bun augur. 
Chipul îi strălucea, cred, de bucuria revederii noastre, 
în uşa liftului de la etajul şapte al blocului din 
Bucureşti de pe bulevardul Elisabeta colţ cu Victoriei, 
unde este “casa mea”. Are o vârstă pe care agerimea 
minţii şi trupul vioi nu o trădează. Nu s-a lăsat de scris, 
deşi rubrica permanentă de la “România literară” a 
suspendat-o din vara trecută “până o vrea Domnul”. 
Şi Domnul se pare că este generos cu viaţa patronului 
nostru spiritual, dovadă fiind şi noua ediţie a 
“Galeriei cu viţă sălbatică” - “un roman cum puţine 
sunt în literatura română” -, apărută în toamnă într-o 
colecţie prestigioasă şi de mare tiraj - “Biblioteca 
pentru toţi” a “Jurnalului Naţional”. 

Înainte de a-l vizita, i-am telefonat ca să prospectez 
terenul, să văd ce mai face, cum se simte, şi l-am 
întrebat ce să-i aduc. Ţine un regim strict, şi în alte 
dăţi, când m-am dus şi eu, ca omul, încărcat cu “toate 
ale praznicului”, cum bine spune cumnatul Costel, 
pregătite de Lili, soţia mea, cărate prin autobuze şi 
troleibuze, a trebuit să le împărţim vecinilor care ne 
priveau nedumeriţi şi îndestulaţi. În afară de două 
sticle de trei sferturi de vin “ fetească albă, sec.” 
Învăţasem, deci, lecţia şi, când mi-a răspuns, “Nimic, 
decât...”, mă aşteptam să aud în telefon reţeta ştiută de 
ani de zile. Surpriză, însă! M-a rugat să-i aduc un 
vin... Eu, care mă tratez de tensiune, numai când mă 
gândesc la acel soi, îmi vîjie urechile şi, vorba 
cumnatului meu, fost senator, actualmente avocat şi 
pensionar neastâmpărat, Costel, “îmi fâsâie creierii”. 
“Negru şi amar”! M-a salvat domnul Nica, vecinul 
meu cu magazin din Centru Vechi, care mi-a 
recomandat vinul de Recaş împreună cu sfaturi pline 
de grijă. În ce să-l pun, că era vărsat ? Tot de la el am 
luat două sticle de câte un litru jumătate de apă plată 
cu o formă mai interesantă, m-am dus acasă, le-am 
trecut în plata mea, de “Izvorul Muntelui”, am rugat-o 
pe Lili să radă etichetele, şi aşa m-am pregătit pentru 
vizită.

I-am telefonat din nou domnului Ţoiu, spunându-i 
că voi veni peste două zile, “marţi, pe la zece 
jumătate.” Era seara, în jur de şase treizeci, noapte 
deja, pripită, de decembrie, soţia se uita pe televizor la 
mondenităţi, iar eu telefonam din biroul alăturat. Uşa 
era, ca întotdeauna, între noi, deschisă. “E foarte 
bine, Sandu!”, mi-a confirmat ora sosirii vocea puţin 
tremurată a marelui scriitor. Şi, pe când eu îmi făceam 
în minte traseul şi orarul acelei zile, vine şi 
atenţionarea cod roşu: “Să fie negru şi amar, altfel e 
nenorocire!” Nu mai ştiu cum am încheiat 

Din Fondul documentar al Bibliotecii Municipale “Constantin Ţoiu”

convorbirea, râdeam doar din tot sufletul ca în faţa 
unei minunăţii. Şi i-am spus soţiei ca o explicaţie la 
izbucnirea mea vulcanică: “Domnul Ţoiu a scris 
capodopere literare şi este el însuşi o capodoperă!” 
Ca doi bătrâni în devenire, am discutat mult pe 
această temă, cum la o vârstă aşa de înaintată să ai o 
libertate a spiritului nealterată şi un simţ al umorului 
copleşitor. Acum, când scriu, mă gândesc, totuşi, că 
avertismentul avea şi un temei real: vinul era luat ca 
medicament pentru circulaţia sângelui – de aceea 
trebuia să fie negru -, iar amarul se potrivea cu 
diabetul dânsului.

...Şi a fost întâlnirea dintre Crăciun şi Anul Nou, şi 
a trecut şi Anul Nou, şi iată-mă din nou în casa 
domnului Ţoiu, stând în fotoliul de lângă geam, cu 
ceaiul lângă mine. Dânsul se aşezase, ca întotdeauna, 
pe fotoliul mare de lângă uşa biroului, ca să mă poată 
privi în lumina ferestrei dinspre bulevardul Elisabeta. 
Am discutat la început despre Liviu Ciulei, marele 
regizor de curând dispărut, despre care, mi s-a părut, 
dânsul nu scrisese cu simpatie în memorii. Erau de 
aceeaşi vârstă, mi-a explicat, şi avuseseră, nu-şi mai 
aduce bine aminte, un diferend legat, se pare, de un 
rol... Fusese, fără discuţie, un mare artist. Eu, care am 
un cult pentru teatrul “Bulandra”, am adus 
argumente din amintirile mele de spectator... Mai apoi 
am vorbit despre Ştefan Bănulescu, relatându-i despre 
ce ne spusese o colegă bibliotecară din comuna lui 
natală, că nu era apropiat de oamenii locului. “Aşa a 
fost şi cu mine la început, parcă abia mă vedea. După 
“Galeria”, însă, am devenit prieteni.”

Textul cu “1453...” era pregătit pe birou. L-am citit 
şi am vorbit despre diferendul la ordinea zilei dintre 
Turcia şi Franţa, iscat de o lege adoptată în 
Parlamentul francez în legătură cu genocidul 
armenilor săvârşit de turci în primul război mondial. 
Răspunsul premierului turc mi s-a părut, i-am spus 
domnului Ţoiu, că reverberează istoria imperială a 
Turciei, care, probabil, nu se poate uita: ameninţările 
verbale la adresa Franţei m-au dus cu gândul, pentru 
o clipă, la asediul Vienei...(Alexandru Buleandră)

CONSTANTIN ŢOIU 
PREPELEAC
1453: LEGĂTURA RUPTĂ...

...Împăratul Constantin vede semnul de foc, îl bate 
pe Maxenţiu, mută capitala imperiului la Bizanţ, care-i 
va purta numele. Până când norocoşii de pe malul 
celălalt al Bosforului, la 1453, fatidicul 1453, cu caii 
lor sălbatici înecară totul într-o baie de sânge...

Distanţa legăturii rupte dintre Roma şi Bizanţ se 
măsoară cu singurul etalon rămas: talpa lui Constantin 
cel mare. Laba uriaşă de marmoră, expusă în aer liber 
în incinta muzeului capitolin şi care îl intrigă pe 
turistul secolului nostru... Căci lecţia aceasta de 
anatomie este ţinută pentru giganţi. O talpă, şi-atât; din 
care trebuie să reconstitui împăratul; un Împărat-
mamut, pe a cărui unghie artistul a stat călare 
fluierând, mai lucrând... Un mădular cât un om întreg 
stând drept, în picioare...

Iată-l pe reformator, pe împăratul indulgent 
ridicându-şi mantia de purpură pentru a intra în apele 
albastrei mări de mijloc în dimineaţa clară şi 
echilibrată a secolului, pornind gânditor spre Levant, 
spre Orientul promis... Sub pasul fabulos Marea se 
rupe în două, pădurile se întunecă..., balansul 
Mediteranei sporind face să se încline către amiază 
cumpăna destinului spre reveria platoniciană, lăsând 
apusului fierul şi logica lui Aristot...

Secole trecură, grandoarea căzu. “Bizantinismul” 
cu cerceii lui de aur (ghilimelele oricărei degradări) 
apăru tiptil pe labele-i iuţi şi mărunte de şoarece...

*
*     *

La rândul ei şi slava otomană, fala turcă, ce bântui 
de la 1453 întreaga Europă se domoli cu încetul, şi care 
acum regretă că fosta ei măreţie e un argument în calea 
unei admiteri în NATO... Dar imperiile plătesc 
totdeauna, în cele din urmă. Aşa merge totul în lume.

(Prelucrare)

Poetul

La naşterea lui,
Şoaptele iscau fluturi,
Sprâncenele curcubeie,
Buzele aripi de cocoare,
Ochii luceferi de ziuă,
Braţele corăbii pe mare,
Umerii cumpene de fântâni,
Iar fruntea boltă-stelată;
Inima,
Inima lui – clepsidră cu vise… 

Presimţire

Parte din mine –
Cel fără chip –
E risipită-n nisip, 
Cel rămas teafăr
S-a furişat în luceafăr,
Dar parcă se mai zăreşte ceva:
Umbra mea…

Echilibru

Pe buza unui gând,
Umbra ei subţire
Îşi căţăra tiptil
Zâmbetul nevinovat de copil…

Vieţi

Eşti semeaţă ca un paltin,
Eu ca salcia mă clatin;
Tu eşti raza soarelui,
Eu o floarea soarelui;
Tu eşti sumbră,
Eu sunt umbră
Şi tristeţile mă umblă.
Tu eşti bolta cerului –
Eu povara dorului.

Iarbă verde…

Iarbă verde când eram
Iezii îi ademeneam
Şi otavă cât am fost
Ciutele-mi găseau un rost;
Chiar şi fân abia cosit
Caii i-am ademenit…
Azi – nutreţ pentru iernat –
Zac în claie neumblat…

Cerbul şi vânătorul

– Cerbule-cerb,
Vreau să te întreb:
Spune-mi, nu văzuşi
Pe unde trecuşi
Mândre căprioare
Rumegând la soare?
– Ba eu le văzui,
Dar nu vreau să spui; 
Tu ai gând mişel,
Puşcă de oţel
Şi pumnale-n tolbă,
Cum să stăm de vorbă?

Cine sunt?

Un roi de cuvinte ciudate
M-a vizitat în vis azi-noapte;
Păreau fluturi
Ameţiţi de săruturi,
Mă ştiau pe de rost,
Cum voi fi, cum am fost,
Iar eu mă-nsinguram la fiece pas
Prin timpul ce mi-a mai rămas…

Marian Ştefan
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Unii afirmă că principala sursă a nefericirii 
noastre constă în faptul că dăm prea multă atenţie 
aparenţelor. Şi cred că au dreptate.

*
*          *

Alţii sunt de părere ca averea a ajuns să fie 
sinonimă cu valoarea personală. Ceea ce 
constituie o mare exagerare.

*
*          *

În cadrul unei populaţii, solidaritatea depinde 
şi de gradul de cultură al membrilor ei. Afirmaţia 
nu este valabilă în cazul unei populaţii formată 
din scriitori!

*
*          *

Se pare că într-o perioadă de tranziţie, cum ar 
fi a noastră, singurul mod de a vieţui onest este să 
fii un individ solitar.

*
*          *

Scriitorii au un mare avantaj, comparativ cu 
alte categorii sociale. Au cei mai mulţi prieteni, 
dacă ne gândim că fiecare carte din bibliotecă le 
poate fi un prieten.

*
*          *

Neliniştea ei seamănă cu cea a unei 
sălbăticiuni care simte apropierea primejdiei.

*
*          *

Ca să dureze, o situaţie trebuie să fie limpede. 
Altfel este un compromis, iar compromisurile 
sunt efemere.

*
*          *

Cei care, la o primă vedere, par suficient de 
inofensivi, capătă cu timpul încrederea totală a 
femeilor, ajungând curând sfetnicii lor de casă.

*
*          *

Unora le plac femeile cu glezne subţiri sau cu 
degete frumoase, altora cele cu sânii impunători 
sau cu nasul fin, dar cui nu-i plac femeile cu ochii 
mari?

*
*          *

Unul dintre dezavantajele bătrâneţii este că nu 
mai poţi schimba două cuvinte cu o femeie pe 
care nu o cunoşti, decât dacă-ţi face cineva 
cunoştinţă cu ea. Altfel rişti să fii privit ca un 
bătrân libidinos.

*
*          *

De obicei, lucrurile pe care un bărbat trebuie 
să le spună într-un  anumit context, el le ştie, dar 
din cauza unei timidităţi pe care nu şi-o 
recunoaşte, nu le spune la momentul oportun. Şi 
astfel se poate pierde o femeie.

*
*          *

În majoritatea lor, bărbaţii cu o faţă mai stranie 
au un succes la femei peste medie, succes pe care 
nici ei nu şi-l explică. Poate de aceea femeile sunt 
atât de neîncadrabile?

*
*          *

La treizeci de ani, ca să-şi păstreze corpul şi să 
se menţină în formă, o femeie trebuie să 
muncească. Depinde numai în ce branşă îşi 
propune să lucreze!

*
*          *

Sunt momente când un creator pasionat poate 
fi captivat de ideile lui până la uitarea de sine, 
încât să dea cu capul de stâlpii de pe marginea 
drumului, aşa cum s-a întâmplat odată cu Marin 
Preda.

*
*          *

Ingrată misiune au cei care dau sfaturi tinerilor 
prozatori. Nu se ştie niciodată, dar în anii 
următori, unii dintre cei respinşi pot produce 
surprinzătoare creaţii literare. Nicolae Breban, 
prost sfătuit de Tudor Vianu, este un exemplu.

*
*          *

O îndoială asupra valorii operei pe care tocmai 
o produce o are, în permanenţă, orice creator.

*
*             *

A nu-ţi găsi timp pentru a scrie se traduce în 
compromiterea actului de creaţie.

*
*          *

Opera şi personalitatea prozatorului sunt două 
noţiuni care se completează una pe cealaltă, fiind 
pe rând cauză sau efect.

*
*          *

Tensiunea creaţiei nu-i permite autorului 
momente de relaxare. El nu se poate odihni decât 
reîncepând să scrie o nouă operă.

*
*          *

Ce poate prima în actul de creaţie, preaplinul 
experienţei personale sau preaplinul lecturilor 
efectuate în timp?  Greu de spus.  Oricum,  nu se 
poate una fără cealaltă.

*
*          *

Se afirmă că operele unui creator sunt din ce în 
ce mai bine realizate cu cât acesta înaintează în 
vârstă. În acest caz, Liviu Rebreanu este o 
excepţie.

*
*          *

Scriind, autorul renunţă la viaţa proprie, 
pentru a trăi o alta alături de personajele sale.

*
*          *

Autorului nu-i pot fi atribuite gândurile, 
sentimentele şi actele personajelor sale. Dar o 
parte din personalitatea lui, din felul lui de a gândi 
şi de a se comporta, fără voinţa lui, se transferă şi 
personajelor pe care le creează. Aşa cum copiii 
moştenesc caracterele părinţilor. 

*
*          *

A te situa la periferia literară înseamnă a fi 
periferic oricum, dar depinde şi la ce te raportezi.

*
*          *

Personajele din zona perifericului nu pot 
deveni, în timp, modele pentru cei care, la un 
moment dat, se consideră în centrul lui de 
referinţă.

*
*          *

Între centru şi periferie se înregistrează 
incontinuu schimb de elemente, ca într-o reacţie 
chimică. Nimic nu este stabil. Nimic nu este 
definitiv. Totul poartă pecetea relativităţii.

*
*          *

Nu există fericire în dragoste decât la sfârşitul 
unui roman englezesc! (Anthony Trollope).

*
*          *

De vină pentru defrişarea pădurilor nu sunt 
hârciogii politici, marii profitori fără scrupule. De 
vină sunt scriitorii care tipăresc prea multe cărţi. 

Ideea a început să prindă şi nu mai este mult până 
vom vedea poeţii şi prozatorii arestaţi din această 
cauză.

*
*          *

Pentru traducerea cărţilor scriitorilor români 
se alcatuiesc liste de aşteptare, ca în cazul celor 
grav bolnavi care au nevoie de organe. Dar cine îi 
autorizează pe cei care întocmesc astfel de liste? 
Cine îi investeşte pe ei cu această încredere? Şi pe 
baza căror criterii? Dacă şi pe strada lor circulă 
acest virus care se numeşte impostură, cine 
cuantifică prejudiciile aduse literaturii române?

*
*          *

Într-o dulce armonie funcţionează în 
comunitatea noastră literară grupuri şi grupuleţe 
alcatuite pe criterii de vârstă, stradă sau cartier, 
sau de apartenenţa la o revistă (Ex. Cultura vis-à-
vis de Contemporanul), la o editură sau un organ 
de conducere la nivel de asociaţie de scriitori. 
Acestea alimentează un permanent schimb de idei 
literare, atât de onorant pentru părţile interesate,

*
*          *

Dacă recepţia critică s-ar exercita numai 
asupra textului, făcându-se abstracţie de cel care 
l-a scris, nu ar dăuna aceasta asupra relaţiilor 
umane dintre critici şi autorii comentaţi, generând 
astfel o stare de anxietate în lumea literară cu 
implicaţii dăunatoare şi asupra producţiei de 
carte?

*
*          *

Când un autor afirmă că pe el nu-l interesează 
comentariile critice asupra ultimei sale opere, 
acesta nu este sincer. Că nu vrea să ţină cont în 
operele următoare despre sugestiile criticilor, asta 
este cu totul altceva. Este ceva care ţine de 
orgoliul personal. Este adevărat că sunt şi critici 
care citesc superficial, sunt şi critici care vor să 
plătească nişte poliţe pentru că, în fond, şi ei eunt 
oameni…dar oricum.

*
*          *

Ca să fie fericit,  un  om  singur are nevoie,  
adesea,  de foarte puţine lucruri!

*
*          *

Indivizii depăşiţi de situaţie, neputincioşi în a 
rezolva ceva,  devin agresivi!

*
*          *

Nimic nu uneşte mai mult doi oameni ca 
sângele cu care, la un moment dat, s-au mânjit 
împreună.

*
*          *

Când este vorba despre bani, ce este luat este 
bun luat!

I.  Neşu 
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Fanariot, domn al Ţării Româneşti în trei 
rânduri (1802-1806, aug.; 1806, oct.-1807, mai; 
1807, iul.-1807, aug) şi al Moldovei în două 
rânduri (1799-1801; 1806, dec.-1807,aug.), 
Constantin Ipsilanti provenea dintr-o familie 
grecească cu origini în Trapezunt (Asia Mică) şi 
era fiul altui domn fanariot, Alexandru Ipsilanti şi 
al Ecaterinei Moruzi. Domniile lui nu s-au 
remarcat prin realizări deosebite, fiind cunoscute 
mai degrabă prin incursiunile lui Pazvanoglu, 
cărora autoritatea domnească nu li s-a putut 
opune, ocupaţiile militare ruseşti şi turceşti, 
dezastrele care au avut loc la începutul sec.al 
XIX-lea (cutremurul din 1802, inundaţiile din 

1
1805 şi incendiul din 1806) etc.  

Domnitorul Constantin Ipsilanti a fost 
căsătorit prima dată cu Rallu Callimachi, iar a 

2doua oară cu Elisafta (Safta) Văcărescu , cu care a 
avut şapte copii, între care şi cunoscutul şi 
nefastul general eterist de la 1821, Alexandru 

3Ipsilanti .  
Ca şi ceilalţi domni fanarioţi, înainte sau după 

el, Constantin Ipsilanti a avut o grijă deosebită de 
înavuţire, pentru a-şi recupera sumele imense 
date la cumpărările sau întăririle de tron, cât şi 
pentru a-şi chivernisi familia, la momentul 
mazilirii. Pe lângă imensele bunuri mobile, 
domnitorul a avut grijă să-şi cumpere mai multe 
moşii, aducătoare de venituri mari, mai ales dacă 
erau în rodnicele ţinuturi de la câmpie. Două 
dintre hrisoavele păstrate de la acest voievod au 
legătură cu pământurile, pădurile şi morile pe 
care familia lui  Constantin  Ipsilanti  le-a 
stăpânit în Bărăganul ialomiţean, la începutul 
sec.al XIX-lea.

Un hrisov din 20 mai 1804, prin care 
d o m n i t o r u l  î ş i  o r â n d u i a  u n  e p i s t a t  
(administrator), în locul arendaşului dinainte, 
arată că în judeţul Ialomiţa familia Ipsilanti avea 
numeroase moşii, de o parte şi de alta a râului, 
respectiv: Uluiţi, Răcoreşti, Bărcăneşti, Manasia, 
Ciochina şi Crăicioi. Aducătoare de venituri 
bune, acestea aveau, pe lângă terenuri arabile şi 
păduri, culturi viticole, iar la Uluiţi erau şi mori, 
pe râul Ialomiţa. Hrisovul îl orânduia drept 
epistat al domnitorului peste acele moşii, pe un 
Drăghici, cel mai probabil dintre boiernaşii 
locului. Cartea domnească glăsuia:,,[Milosteiu 
Bojiiu, Io Constantin Alexandru Ipsilante Voevod 

4i gospod.Zemlii Vlahiscoie.  Fiindcă asupra 
moşiei Uluiţi cu amândouă morile de acolo şi 
celelalte moşii: Răcoreşti, Bărcăneşti, Manasia, 
Ciochina şi Crăicioi, cu viile ce se află pre aceste 
moşii ale casei Domniei mele şi cu pogonaşii lor, 
am rânduit Domnia mea epistat pre [Drăghici], îi 
dăm această domneasca noastră carte la mâinile 
sale, cu care să aibă volnicie a face zapt moşiile şi 
morile şi toate lucrurile casei de la arendaşul ce a 
fost până acum, prin catastiv anume, iscălit de 
acel arendaş, căruia arendaş, fiindcă i s-au 
împlinit sorocul de la zi întâiu mai, are să-i ia şi 
socoteala de venitul ce se va fi adunat, şi de acum 
înainte să aibă orânduitul de Domnia mea epistat 
a căuta şi a strânge veniturile şi câştigurile 
moşiilor şi a morilor după obiceiul pământului şi 
după condica Divanului. De care poruncim 
domnia mea slugilor, scutelnicilor, pogonaşilor şi 
posluşnicilor casei, cum şi vouă tuturor 
locuitorilor ce vă aflaţi şezători şi care vă hrăniţi 
pe aceste moşii, să cunoaşteţi pre mai sus numitul 
de epistat orânduit de Domnia mea, dându-i 
supunere şi ascultare la cele drepte şi cu cale 
datorii ale voastre şi obiceiurilor moşiilor, ca să 
poată căuta şi a strânge veniturile fără de cusur. 

NOTE.
1. Despre domniile lui, vezi Constantin C.Giurescu,Istoria 

românilor.Vol.III.Partea Întîi. Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 
1944, pp.322-326. Vezi, mai nou şi Mihai Ţipău,Domnii fanarioţi în Ţările 
Române.1711-1821. Editura Omonia, Bucureşti, 2008, pp.101-105.

2. Vezi Nicolae Iorga,Portretele doamnelor române. Institutul de Arte Grafice 
,,Lupta” N.Stroilă, Bucureşti, 1937, fig.60.

3. Asasinul lui Tudor Vladimirescu!
4. Cu mila lui Dumnezeu, Io Constantin Alexandru Ipsilante  Voevod şi domn al 

Ţării Româneşti.
5. Şi aşa grăit-am Domnia mea.
6. V.A.Urechiă,Istoria românilor. Vol.VIII. Tipografia şi Fonderia de Litere 

Thoma Basilescu, Bucuresci, 1897, p.510, doc.1.
7. onstantin C.Giurescu,Principatele Române la începutul secolului XIX. 

Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, p.238-239.
8. Despre aceste sate, Ion I.Provianu scria la sfârşitul sec.XIX:,,Spre est de satul 

Manasia se aflau, cu câteva zecimi de ani mai înainte, două sate, Uluiţi şi Răcoreşti, 
care din causă că erau supuse la dese inundaţiuni, au fost strămutate în satul 
Manasia”.Vezi Ion I.Provianu,Dicţionar geografic al judeţului Ialomiţa. Tipografia 
şi Legătoria de cărţi ,,Viitorul” Elie Angelescu, Târgovişte, 1897, p.188.Uluiţi era de 
fapt spre miazăzi. Despre aşezarea şi menţiunile acestor sate, vezi şi Ştefan 
Grigorescu,Notiţe istorice ialomiţene. Editura Pro Transilvania, Bucureşti, 2009, 
pp.101-115.

9.V.A.Urechia,Istoria românilor, VIII, p.573-575, doc.2.

Aşijderea poruncim şi dumneavoastră 
ispravnicilor ot sud.Ialomiţa, ca cele ce va arăta 
orânduitul epistat, să aibă de la domniile voastre 
tot ajutorul cel cuviincios, ca să poată avea 
înlesnire la căutatul veniturilor. Ii sam receh 

5 6gospoda . 1804, mai 20.] ” . Moşia Manasia se 
afla la miazănoapte de râul Ialomiţa, cu vatra 
satului omonim mai spre Gârbovi decât cea de 
astăzi, iar moşia Răcoreşti, cu satul omonim, se 
afla la răsărit, către Alexeni, satul fiind aşezat în 

7
luncă, aproape de râu . Moşia Uluiţi se afla la 
miazăzi de râu, iar satul se afla pe matca veche a 
râului Ialomiţa, în pădure şi aparţinuse Păunei din 
Uluiţi, căsătorită în sec.al XVII-lea în neamul 

8
Cantacuzinilor .

Un al doilea hrisov al domnitorului Constantin 
Ipsilanti era dat tot pentru familia proprie şi 
bunurile sale, fiind vorba de întărirea unei 
cumpărături făcută de soţia sa, Safta Ipsilanti, 
înspre Arţari, moşie aflată mai la sud de Uluiţi, 
aşadar tot în Bărăganul ialomiţean. La 23 mai 
1806, domnitorul îi întărea doamnei sale 
stăpânirea unei funii de 50 stânjeni, partea 
Potârnichească din moşia Filenea, aflată lângă 
moşia Uluiţi. Acea parte de moşie aparţinuse unor 
moşneni ialomiţeni din satul Arţari, care o 
vânduseră doamnei, aceasta având dreptul de 
protimisis. Hrisovul glăsuia: ,,Milosteiu Bojiiu, 
Io Constantin Alexandru Ipsilante Voevod i 
gospod.Zemlii Vlahiscoie. Dat-am această 
domneasca noastră carte prea Luminatei şi prea 
iubitei noastre Doamnei Safta Ipsilante, ca să aibă 
a ţinea şi stăpâni stânjeni 50 de moşie din hotarul 
Filenea, ot sud.Ialomiţa, pentru că aceşti stânjeni 
fiind ai Nicolii şi Păun şi Ştefan şi Gheorghe şi 
Şerban, ce le zic Potârnicheşti, stăpâniţi de dânşii 
în numitul hotar, de-a valma cu alţi moşneni de 
acolo, venit-au aceşti numiţi cu jalba către 
Domnia mea, arătând că ei aflându-se şezători la 
satul Arţarul, depărtaţi adică de moşia Filenea şi 
neputându-se folosi cu nimic din venitul acestor 
stânjeni, voiesc a-i şi vinde, nefiindu-le de 
trebuinţă, fiindcă aceşti stânjeni se înjugă şi se 
alătură cu moşia Uluiţi a Luminăţiei sale, au cerut 
a-i vinde la Luminăţia sa, după protimisis ce are 
cu vecinătatea, care spre dovadă cum că aceşti 
stânjeni de moşie sunt buni şi drepţi ai lor, au 
arătat şi vrednic sinet, adică zapisul scris din leat 
1784, iunie 13, adeverit şi de cei de atunci 
ispravnici ai judeţului, Constantin Racoviţă biv 
vel comis şi Scarlat Veripati biv vel clucer, pe 
care-l dau un Radul şi brat ego Stan şi brat ego 
Ene, moşneni din Filenea, lui Datco şi frate-său 
Manii, feciorii lui… şi prin care arată că aceşti 
stânjeni cincizeci din Filenea, fiind fost vânduţi 
din stânjeni [de] tatăl lui Datco şi a anii şi de 
Marin unchiul lor, la tatăl Radului pârcălabul şi al 
fraţilor lui, a primit de a lor bună voie, de şi-au 
luat de la luminăţia sa vânzătorul taleri 37 şi 
jumătate, drept cât-i avea cumpăraţi tatăl lor şi le-
au dat aceşti stânjeni de moşie, ca să-i aibă în 
stăpânirea lor, precum i-au avut şi părinţii lor, 
după a căror cerere s-a scris din porunca Domniei 
mele ispravnicilor, ca aducând faţă pre moşnenii 
ce vor avea protimisis şi făcându-le ştiută şi 
cunoscută vânzarea ce vor face pre aceşti 
cincizeci de stânjeni, să-i întrebe de sunt muşterii 
a cumpăra sau nu. Şi a venit înştiinţare de la 
ispravnici, însoţită şi cu osebită adeverinţă 
iscălită de Iane Bogatul şi Radu Bogatul şi Stoica 
pârcălabul şi Niţul sin Stan, răzeşi ce au stăpânit 
până acum deavalma frăţeşte cu numiţii 

vânzători, prin care scriu că e neavând trebuinţă a 
cumpăra, volnici sunt mai sus numiţii să vândă 
aceşti stânjeni ai lor, veri la cine vor voi. După 
care, făcându-se tocmeala cu numiţii vânzători, 
au şi vândut aceşti stânjeni Luminăţiei sale prea 
iubitei noastre doamne, stânjenul pe taleri 25, prin 
zapisul lor ce s-a văzut de Domnia mea, iscălit de 
numiţii vânzători şi de acei patru răzeşi ai lor şi 
adeverit atât de ispravnicii judeţului şi de Prea 
Sfinţia Sa Părintele Mitropolitul ţărei, chir 
Dosoftei, cum şi de dumnealor cinstiţii şi 
credincioşii boieri veliţi ai Divanului Domniei 
mele şi aşa ca dreaptă cumpărătoare, cu porunca 
Domniei mele şi cu hotarnic rânduit la faţa 
locului, serdar Scarlat Cerchez, s-a şi deosebit 
aceşti stânjeni din hotarul moşiei Filenea şi s-au 
lipit lângă moşia Luminăţiei sale, precum văzu 
Domnia mea şi cartea numitului hotarnic, scrisă 
de la 30 ale trecutului martie, cu coprindere, că 
faţă cu ceilalţi oameni străini, au pus sfoara din 
hotarul Uluiţilor la capul moşiei dinspre Ciocile şi 
dând stânjeni patruzeci şi cinci, au pus piatră 
hotar şi la mijlocul moşiei puind sfoara, din malul 
heleşteului şi trecând peste eleşteu dinspre răsărit, 
în margine unde s-au împlinit iarăşi stânjeni 
patruzeci şi cinci, asemenea au pus piatră hotar şi 
la celălalt al moşiei, peste Ialomiţa, despre 
slemnea Ialomiţei, pe marginea matcei Ialomiţei, 
în dreptul unui pisc mare ce este peste matcă, de 
cea parte până în dreptul unei curmături ce este 
iarăşi peste matca Ialomiţei, s-au dat stânjeni 
şasezeci, fiindcă la acest cap se mai lăţeşte moşia 
şi se adună câte trele aceste trăsuri în sumă de 
stânjeni cincizeci pe deplin. Drept aceea dară, ca o 
cumpărătoare dreaptă şi adevărată, făcută de faţă 
cu toţi câţi s-au cuvenit, o întărim şi Domnia mea, 
ca să stăpânească Luminăţia sa aceşti cincizeci 
stânjeni de moşie cu pace, pre unde s-au ales şi s-
au deosebit prin mai sus numita hotărnicie. Ii sam 

9
receh gospoda. 1806, mai 23.” . Era vorba aşadar 
de moşneni din comunitatea Arţarilor, care având 
partea lor intrată în devălmăşie departe, spre 
miazănoapte, lângă moşia Uluiţi a familiei 
domnitorului, ieşiseră din devălmăşie şi îşi 
vânduseră partea, pe baza dreptului de protimisis, 
soţiei domnitorului, doamna Safta Ipsilanti. 

În deceniile următoare, întinsă moşie a 
Uluiţilor, cu satele Uluiţi, Răcoreşti şi Manasia, 
precum şi moşia Bărcăneştilor, cu satul omonim, 
au trecut de la Safta şi Constantin Ipsilanti în 
proprietatea copiilor acestora. Pe la anul 1835, 
aceste moşii aveau să fie cumpărate de principele 
sârb Efrem Obrenovici, care a strămutat locuitorii 
din vetrele satelor Uluiţi, Răcoreşti şi Manasia pe 
o vatră nouă, cu numele de Manasia, unde se află 
şi astăzi.   

 Prof.Dr. ŞTEFAN  GRIGORESCU
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Unul dintre cele mai importante metocuri ale Mănăstirii 
Slobozia a fost Schitul Apostolache din Măstănești, ctitorie 
a comisului Apostolache de pe la 1645. Așa cum am mai 
arătat, în 1652, Apostolache a închinat schitul din 
Măstănești la M-rea Dochiaru. Ulterior, în 1677, din cauza 
decăderii schitului, acesta a fost trecut în administrarea 
mănăstirii din Slobozia, la rândul ei metoc al M-rii 

1Dochiaru . Nu mică ne-a fost uimirea când am aflat că 
Apostolache comis aparține aceleiași familii care l-a dat pe 
ctitorul mănăstirii din Slobozia, Caragea. Mai mult, într-un 
articol din 1945, istoricul Constantin Karadja susține că 
Apostolache este frate cu Ianache Caragea, ctitorul 

2mănăstirii din Slobozia . Numeroasele erori științifice 
strecurate în articol de C. Karadja ne-au determinat să 
întreprindem o mică investigație legată de familia 
comisului Apostolache.

Dacă în secolele XV-XVI elementele grecești au 
pătruns timid în țările române, în prima jumătate a sec. al 
XVII-lea înregistrăm o adevărată invazie a grecilor din 
Fanar în Moldova și Țara Românească. Aceștia ajung să 
ocupe cele mai importante funcții politice și ecleziastice, să 
constituie moșii impresionante, să ctitorească numeroase 
mănăstiri și biserici. În 1632, Matei Basarab a ajuns  la 
domnie pe fondul unei puternice reacții antigrecești. A 
conștientizat însă rapid că fără sprijinul grecilor din Fanar 
nu putea păstra tronul țării și din această cauză a renunțat la 
politica antigrecească. Aceeași atitudine a avut-o și față de 
familia Caragea. Dacă la urcarea pe tron el a confiscat 
averea lui Ianache Caragea, inclusiv Mănăstirea Slobozia, 
curând, după ce constată personal influența uriașă a familiei 
Caragea la Constantinopol, a bătut în retragere, întărind 
închinarea Mănăstirii Slobozia la Dochiaru, făcută pe patul 

3de moarte de ctitorul ei .
Probabil că aceeași politică a permis intrarea pe scenă a 

lui Apostolache comis, pe care-l găsim atestat pentru prima 
dată spre sfârșitul anului 1635, când cumpără primele părți 
de moșie pe apa Cricovului, lângă Măstănești, județul 

4Saac(azi, localitatea Apostolache, județul Prahova) , pe 
care le va spori pe tot parcursul vieții.

Nu am reușit să identificăm părinții lui Apostolache, dar 
cronicile timpului ne dezvăluie numele fraților săi: banul 

5Pavlache Caragea și comisul Costea Caragea . Numele 
celui de-al patrulea frate( pe care C.Karadja îl confundă cu 
Ianache postelnic) este dezvăluit chiar de Apostolache în 
actul de închinare a Mănăstirii Măstănești către Dochiaru: 

6Iordache armaș . De asemenea, Apostolache a avut 2 surori: 
Bălașa, căsătorită cu Toma Vlastos, postelnic și mare retor 

7 8al Patriarhului de la Constantinopol ,  și Asanina .
Banul Pavlache, cunoscut și ca Pavlache din Clejani, se 

pare că a fost cel mai influent dintre frați, exercitând între 
anii 1626-1632 dregătorii precum cele de mare comis, mare 
spătar și mare ban. După o perioadă de absență, reapare în 
actele timpului în 1635 (cam în aceeași perioadă cu 
Apostolache) și se stinge din viață pe la 1646, fiind 

9înmormântat la Mănăstirea Babele .
Comisul Costea Caragea a pus în mare pericol planurile 

de îmbogățire ale lui Apostolache. După bătălia de la 
Nenișori(1639), Vasile Lupu obține mazilirea lui Matei 
Basarab, Schimni-Aga fiind trimis la domnul Țării 
Românești cu actul de mazilire. Cronicarul Radu Popescu 
ne spune că “Vasile-vodă au trimis pre Costea Caragea cu 
Schimni-Aga, învățându-l, îndată ce va merge și va da 
cărțile de măzălie, să apuce pre boiari cu vorbe bune și cu 
făgăduieli de la Vasile-Vodă; mai vârtos că Costea avea pre 
frații lui, pre banul Pavlache și pre Apostolache, boiari 
mari, să grăiască cu ei, să întoarcă și pre ceilalți.” Matei 
Basarab reușește însă să-l  izoleze pentru o vreme pe 
trimisul Porții și cu multe daruri obține anularea actului de 
mazilire. Între timp, “Costea Caragea, omul lui Vasile-
Vodă, fiind conăcit peste Argeș, de ceia parte, de o laturi( că 
tot se temea), dacă au văzut aceasta, au încălecat cu doi 
feciori ai lui, și au luat Argeșul în jos, și pe la Ciocănești au 
trecut la Dărstor; și s-au dus la Vasile-Vodă , de i-au spus 

10patima și isprava ce au făcut ”.
Apostolache se pare că nu s-a lăsat implicat în 

aventurile politice ale fratelui său. El rămâne prezent în 
actele timpului ca un cumparator foarte activ de moșii, iar 
influența sa politică este în continuă creștere. Acest lucru se 
datorează, probabil, noii sale familii. Îl găsim căsătorit cu 
jupâneasa Voichița din Ojogeni, fiica lui Ianiu slugerul și a 

11Vlădaiei. Voichița este soră cu Marica  și cu Ianache 
12postelnic . De asemenea, este nepoata lui Radu Cocorăscu 

(fiul lui Vlad logofăt din Bărbulești), cel care timp de două 
decenii a fost mare logofăt al lui Matei Basarab și unul 

13dintre cei mai de încredere dregători ai domnitorului . 
Apostolache, la rândul său, ajunge foarte apropiat de Radu 
Cocorăscu, uniți fiind se pare de interesele materiale 

1. Vitalie Buzu, Istoricul mănăstirii Slobozia, în “Helis”, anul IV, nr.2, februarie 
2006, p.14-17.

2. Constantin Karadja, Note despre câțiva boieri ai lui Vasile Lupu(din familia 
Caradja), în „Revista istorică”, 1945, p.129.

3. Vezi mai pe larg, Vitalie Buzu, Cu privire la tradiţia târnosirii mănăstirii din 
Slobozia, în “Helis”, anul IV, nr.10, octombrie 2006, p.10-11.

4. Documenta Romaniae Historica(în continuare, DRH), vol. XXV, B(Țara 
Românească), București,1985, p.132, doc.117.

5. Radu Popescu, Istoriile domnilor Țării Românești(1290-1688), în “Viața și 
opera lui Radu Popescu”, publicată de N.Simache și Tr. Cristache, București, 1943,  
p.132. De asemenea, Constantin căpitanul Filipescu, Istoriile domnilor Țării 
Românești, cuprinzând istoria munteană de la început până la 1688, publicate de 
Nicolae Iorga, București, 1902,  p.123. 

 6. DRH, vol.XXXVII, B, București, 2006,  p.233, doc. 261.
 7. Ibidem, p.297-298, doc. 320.
 8. Constantin Karadja, op.cit, p.129. Deși autorul susține că Toma Vlastos era 

căsătorit cu Asanina, a doua soră a celor patru frați, documentele îl contrazic.
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Moldova(sec.XIV-XVII), București, 1971,  p.146.
10. Radu Popescu, Istoriile domnilor Țării Românești(1290-1688), p.132.
11. Gheorghe Ionescu, Istoria Cotrocenilor, Lupescilor(Sf. Elefterie) și 

Grozăveștilor, București, 1902, p.48.
12. DRH, vol.XXXV, B, București, 2003, p. 206, doc.184.  
13. DRH, vol.XXXVI, B, București, 2006, p. 173, doc. 153.
 14. Ibidem.
 15. Ibidem, p. 174-175, doc. 154.
 16. Ibidem.
17. Gheorghe Ionescu, op.cit.
 18. DRH, vol.XXXVII, B, p. 231- 233, doc. 261.
 19. Ibidem, p. 299-300, doc. 322.
 20. Constantin Caradja, op.cit, p.128.
 21. Cf. d-lui Ștefan Grigorescu, căruia îi mulțumim pe această cale.
 22. DRH, vol.XXXV, B, p. 351, doc.333.
 23. DRH, vol.XXXVII, B, p. 299-300, doc. 322.

Prof. Vitalie BUZU

comune. Într-o scrisoare din iulie 1651, Radu mare logofăt i 
se adresează lui Apostolache comis cu formula de „al 

14nostru fecior” .
Achiziția de moșii a fost  cu siguranță preocuparea 

preferată a lui Apostolache. Așa cum declară el însuși în 
testamentul său( sau diată)  din 20 iulie 1651, “puținii bani 
ci am avut au fost afară, di m-am hrănit cu ei și am 

15cumpărat moșii” . Așa cum am arătat mai sus, foarte multe 
pământuri a cumpărat la Măstănești și în vecinătatea acestei 
așezări. Dar a cumpărat foarte mult și în județul Ialomița. 
Aceeași diată făcută soției sale, jupâneasa Voichița, ne arată 
că majoritatea moșiilor lăsate moștenire se aflau în 
Ialomița: Togozeni, Ojogeni, Lipirești, Bărbulești, 

16Nenișori, viile de la Tohani(singura excepție) . Voichița 
păstra și moșiile primite zestre de la părinți, printre care se 

17afla și Făcăeni . 
O altă parte importantă a averii Apostolache a lăsat-o 

ctitoriei sale. Pe 25 iulie 1652, Matei Basarab întărește 
închinarea ctitoriei comisului de la Măstănești Mănăstirii 

18Dochiaru de la Muntele Athos , inclusiv cu moșiile de la 
Păpeni(Ialomița), Făcăeni(Ialomița), Popești(pe Siret), 
Măstănești(Prahova de astăzi), Lindicești(Ialomița) ș.a.  cu 
vecini, mori, vii, animale, toate cumpărate  de Apostolache.

Zelul creștinesc al lui Apostolache a fost dovedit nu 
doar  prin ridicarea unei mănăstiri. Așa cum ne arată 

19documentele, el a întreprins un pelerinaj la Ierusalim . 
După părerea aceluiași C. Caradja, Apostolache ar fi fost 
proprietar al moșiei Togeni, vechea denumire a satului 
Hagieni, “așa numit după Apostolache, care era “Hagi”, 

20fiindcă întreprinse un pelerinagiu la Ierusalim…” . Deși 
suntem de acord cu etimologia denumirii Hagieni, din 
documente nu rezultă că Apostolache ar fi stăpânit moșia. 
Probabil, C.Caradja  a confundat Togeni cu satul Togozeni, 

21acesta din urmă aflându-se însă lângă Slătioarele .
Deținând importante moșii din județ, fiind apropiat de 

Radu Cocorăscu, de Udrea și Colțea Doicescu, de Preda 
sluger din Rădulești, Apostolache comis ajunge să dețină și 
cea mai importană funcție administrativă din județ, cea de 
ispravnic al Orașului de Floci. De fapt, este al doilea 
ispravnic atestat documentar al Flocilor, prima mențiune 
datând din 9 decembrie 1650, atunci când  întărea  

22Mănăstirii Flămânda o danie . Nu rămâne însă multă vreme 
în această funcție. În 1651-1652, constatăm din documente 
mai mult preocuparea sa de a pune ordine în avere,  
scriindu-și testamentele și închinând mănăstirea de la 
Măstănești la Muntele Athos. Tot în 1651 a avut loc, cu 
siguranță, pelerinajul la Ierusalim. În noiembrie 1652, 
Toma Vlastos, venit de la Constantinopol pentru a 
revendica o parte din moștenirea lui Apostolache, vede 
„zapisele lui Apostolache comis făcute cu blăstem la mâna 
jupâneasei lui, Voicăi și la mănăstirea lui, încă de când se-au 

23fost dus el la Ierusalim” . Or, am arătat mai sus că diata 
făcută soției sale datează din 20 iulie 1651. 

În ianuarie 1652 îl mai găsim pe Apostolache 
cumpărând moșii și obținând diverse privilegii pentru 
mănăstirea sa, iar în vara aceluiași an se stinge din viață.

În concluzie, putem afirma cu multă convingere că 
Apostolache comis nu a fost frate cu Ianache Caragea, dar 
trebuie să fi avut un anumit grad de rudenie cu acesta. Timp 
de aproape două decenii, Apostolache a fost implicat ca 
mare boier atât în viața politică și economică a țării, cât și, în 
special, în evoluția  județului Ialomița în calitate de mare 
proprietar, ctitor și ispravnic.

Ion Alecu

Care/va/să/zică

Aşa a fost să fie: am 
apucat şi iarna lui 1954 şi 
pe aceasta a lui 2012. •  
Până la această iarnă, 
singura amintire, care-mi 
făcea chiar plăcere, era aceea a 
datului cu sania, chiar din vârful casei în care 
locuiam, până la colţul străzii, până la care mai 
erau alte două case. • Sigur, la vremea aceea, 
eu nu aveam nici o grijă. • Nici acum nu pot 
zice că am fost asaltat de griji, dar nici nu pot 
spune că nu m-au  încercat destule, mai ales că 
orăşeanul, nu-i aşa, suportă mai greu decât cel 
de la ţară statul fără lumină spre bunăoară; asta 
e, s-au produs, ca să zic aşa, nişte mutaţii, dar 
să nu intru în alt subiect de discuţie… –, mă 
gândesc însă cu groază:  dacă eram şi acum 
acolo la ţară? • Nici nu îndrăznesc să-mi 
imaginez aşa ceva! • Pentru că eu, acolo, la 
ţară, am trăit într-o altă lume. • O lume în care, 
într-adevăr, mai era câte unul care, cum se 
zice, mai trăgea şi la măsea ori trăgea mâţa de 
coadă, dar cei mai mulţi, SATUL cum s-ar 
zice, era SAT, cu oameni care-şi vedeau de 
treburile lor, de familiile lor. • Pentru că, dacă 
nu şi-ar fi văzut de cele ale lor, nu cred c-ar mai 
fi fost nici România de astăzi, cu întreaga ei 
avere. • Că această avere a fost prăduită…  • 
Prăduită de oameni, desigur, de-aia zic: despre 
oameni nu putem vorbi atât de de uşor, de lejer, 
ca şi cum am vorbi despre nişte obiecte 
oarecare…  • Oamenii sunt o altfel de avere, 
averea ce se gestionează şi se gospodăreşte cu 
totul şi cu totul… altfel decât bunurile 
materiale, dar, iată, iar alunec către un alt 
subiect de discuţie… • A venit, într-adevăr, 
stafia roşie peste aceşti oameni, stafie ce le-a 
schimbat chiar percepţiile, dar românul a 
rămas ROMÂN, care nu poate fi catalogat 
leneş sau  beţiv spre a se concluziona, la nivel 
de prim-ministru, că din cauza acestor vicii s-a 
întâmplat ceea ce s-a întâmplat în satul 
românesc în aceste zile de iarnă 2012… • „Din 
cei 80 de oameni sau 64, câţi au murit, unul 
singur a murit în maşină, restul au băut şi 
au adormit acolo”, declara rânjind ciracul 
pedelist Mircea Toader, lider al deputaţilor în 
Paralamentul României. • Opteci sau şaizeci şi 
patru, nu contează, parcă ar fi fost vorba de 
mărunţiş în piaţă, nu de oameni…  • De fapt, 
pentru de-alde Mircea Toader nici nu e vorba 
de oameni. • Care oameni? • Nişte 
ciumpalaci… • L-aţi auzit pe acel Berca 
vorbind? • N-o să vină Apocalipsa, zicea, vă 
spune au, n-o să vină. • Vă spune eu, Berca, n-o 
să vină, pentru că eu sunt cine sunt, mai presus 
decât voi, înţelegeţi, ciumpalacilor? • Acesta 
era mesajul! • Pe care, cum s-a văzut, l-am 
înghiţit, fără nici un fel de sancţionare…  • Ca 
şi acel mesaj cu puturoşenia, cu beţia, presa 
obedientă exersând chiar eseuri pe această 
temă, temă constituindu-se, fireşte, în lung 
prilej de vorbe şi de ipoteze… • Apoi, textele 
de lege citite şi răscitite (e situaţie de urgenţă, 
nu-i situaţie de urgenţă?), texte întoarse şi pe 
faţă şi pe dos, speculaţiile politice şi câte şi mai 
câte, toate pe fundalul unui concediu 
prezidenţial la munte, sfârşit prin nişte 
declaraţii ce nici măcar nu mai merită 
comentate… • Oricum, cu sau fără vrerea celor 
care le ştiu şi le fac pe toate, primăvara va veni. 
• Să fim  siguri! • Da,  primăvara  vine  sigur, 
n-are rost să mai sperăm, SPERANŢA NU 
MAI ARE RĂBDARE… 
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Nu l-am cunoscut personal. Am citit însă şi auzit deseori vorbindu-se despre dânsul. De 
regulă, laudativ şi recunoscându-i-se titlul de ctitor al Muzeului de la Maia. Nu este puţin lucru, 
ştiind că la noi, la români, astfel de gesturi sunt rare şi se produc îndeobşte după ce respectivul nu 
se mai află printre cei vii. Dându-i Dumnezeu viaţă lungă (19 aprilie 1908 – 25 martie 2009), 
dânsul a avut măcar satisfacţia să-şi vadă visul cu ochii. 

Poate că a fost un om dificil pentru cei în mijlocul cărora a trăit. Puţini i-au înţeles pasiunea şi 
dăruirea cu care şi-a urmărit idealul: Muzeul. Pentru cei mulţi o noţiune abstractă, pentru 
dânsul o şcoală de educare şi formare a omului în spiritul iubirii de Dumnezeu, al preţuirii 
trecutului, al valorilor culturale naţionale şi universale. Gândindu-mă la vremurile pe care le-a 
traversat, cred că a fost într-adevăr un om deosebit. Deosebit de ceilalţi prin modul de a gândi şi 
făptui. Nu ştiu cât a fost de iubit. Pe unii i-a convins, pentru alţii a părut un visător orgolios, iar pe 
cei mai mulţi i-a dominat prin toleranţa sa exigentă. Tuturor însă li s-a impus, câştigându-le 
respectul. 

Cu astfel de reflecţii am rămas în urma lecturii unui manuscris pe care mi l-a pus la dispoziţie 
domnul Daniel Teodorescu, lăsându-mă să bănuiesc că se intenţiona publicarea lui. Sunt 37 de 
pagini purtând titlul Aşezământul de artă şi cultură religioasă Maia Catargi. O spun cu strângere de 
inimă, aşa cum a fost conceput şi realizat, textul nu poate fi publicat. El este însă un document 
uman extrem de interesant, din cuprinsul căruia, eliminând ceea ce nu mi s-a părut semnificativ, 
am încercat să reconstitui biografia spirituală a celui care a fost preotul Alexandru Marinescu. 
Am reţinut îndeosebi acele pasaje ce cuprind informaţii preţioase despre comunitatea în 
mijlocul căreia a trăit, visat şi creat, dar şi despre formaţia sa intelectual-umană. Pentru a da 
cursivitate şi continuitate cronologică textului, am efectuat unele mutări de paragrafe, am 
eliminat tacit greşeli de dactilografiere etc. Subtitlurile introduse de noi în text vor doar să scoată 
în evidenţă ideile principale ale autorului.

Marian ŞTEFAN

VISUL DE O VIAŢĂ

Foarte mulţi vizitatori se întreabă şi mă 
întreabă, obsesiv, cum mi-a venit ideea de a 
înfiinţa un muzeu şi încă la ţară. Răspunsul e greu 
de dat, dar şi uşor, căci este chiar istoria vieţii 
mele.

În 1921 eram copil de ţară, într-o familie cu 9 
copii. Cu certificat de absolvire a 5 clase primare 
m-am prezentat la examenul de admitere la 
Seminarul din Bucureşti. Locuri pentru bursieri – 
50, iar concurenţi 350. Durata examenului: 15 – 29 
august. Examenul consta din: vizita medicală şi 
muzica (ambele eliminatorii), apoi limba română 
– scris şi oral; matematica – scris şi oral; geografia 
şi istoria – oral (cu exemplificări de localităţi, 
porturi, fabrici, monumente istorice etc.).

A fost prima mişcare a mea din mediul familiei 
către oraş, primele clipe când, vag, s-a conturat 
ideea muzeului. Nu a fost ceva instantaneu, ci 
visul care a durat din 1921 până în 2003. E rugul 
nestins care a mistuit sufletul meu, forţa care a 
făcut din mine un hrisov viu, un cronicar, un 
colecţionar, un coordonator, un ocrotitor de bunuri 
de patrimoniu.

Stampe bucureştene

Venind la oraş, pentru prima dată am văzut 
tramvaiul cu cai pe traseul Tribunal-Calea 
Rahovei (capete de linie Depozitul Antrepozite şi 
Uranus). Altă linie era Piaţa Sf. Gheorghe-Calea 
Moşilor (capete de linie Piaţa Obor şi Târgul 
Moşilor). Altă linie: Piaţa Matache-Gara de Nord-
Griviţa-Cimitir şi retur. Erau alese străzile pavate 
cu calupuri de piatră. Tramvaiele erau tractate de 
câte doi cai, conduşi de un „vatman“, care şedea pe 
platforma deschisă, dar acoperită, pe vânt, viscol 
sau zăpuşeala verii. Avea hăţuri. Caii nu erau 
loviţi, aveau un mers al lor, trap măsurat. Nu toate 
traseele aveau linie circulară de întoarcere, ci se 
luau caii de la un capăt al vagonului şi se mutau la 
celălalt, schimbându-se direcţia de mers. Pe 
Uranus şi Calea Rahovei, strada fiind în pantă, se 
mai ataşa un cal la suiş, apoi revenea în vale. 

Dar pe mine m-au fascinat trăsurile, cupeurile, 
caleştile trase de cai-zmei, cu harnaşamente de 
lux, birjele hodorogite de mahala. Pe capră – un 

birjar de meserie, în nelipsita uniformă, manta 
lungă, strânsă pe corp cu o cingătoare de culoare 
vie. Nemiloşi, sileau caii, care adesea cădeau la 
pământ. 

Am apucat iluminatul cu gaz, lămpile pe stâlpi 
cu bec de ardere existând doar pe marile artere. 
Uzina de gaz era pe bulevardul Mărăşeşti, peste 
drum de Parcul Carol I. Uzina avea angajaţi 
„lampagii“, care, seara, aprindeau lumina, iar 
dimineaţa o stingeau.

Atunci am luat cunoştinţă de marile clădiri ale 
Capitalei: Gara de Nord, Gara Obor, cele de la 
Băneasa, Dealul Spirii şi Cotroceni, apoi Palatul 
Justiţiei, Palatul Poştei, Palatul Agriculturii, 
Universitatea, Arsenalul Armatei (pe Uranus), 
Pirotehnia Armatei etc.

M-a încântat Dâmboviţa, cu valurile ei 
tălăzuind agale, pe ambele maluri, taluzate, 
străjuind sălcii pletoase şi flori naturale. O feerie! 
Erau faimoasele poduri Şerban Vodă, Bibescu, 
Tribunal, Mihai Vodă etc. 

Şcoala şi modelele

Prima zi de şcoală: clădirea Seminarului 
Central, impresionantă ca mărime, dotată 
academic, cu laboratoare, muzee experimentale. 
Ultima sală, pe coridor, cu toţi pereţii având 
rafturi, era o bibliotecă generală pentru întreaga 
şcoală, cu 16.000 de rarităţi. 

Influenţa capitală a venit însă din partea 
profesorilor, preoţi sau laici. Despre Barbu Catargi 
am aflat în clasa a IV-a (1924), când profesorul 
universitar de talie mondială Nicolae Cartojan ne 
preda limba română. Făceam analiza literară a 
„discursurilor social-politice“ ale celor doi titani 
ai oratoriei, Mihail Kogălniceanu şi Barbu 
Catargi. Scoteam, pe caiet, ideile centrale din care 
decurgeau detaliile, argumentaţiile de fier... Mare 
pedagog profesorul savant Nicolae Cartojan! 

Au fost apoi mediul spiritual ce domina 
Capitala şi ţara – un real reviriment salutar în 
epoca dintre cele două războaie mondiale –, 
Universitatea, instituţiile culturale, o puzderie de 
muzee, expoziţii, atenee, teatre, tipărituri. Dar mai 
ales gândirea: Nicolae Iorga, Ioan Petrovici, Nae 
Ionescu, Lucian Blaga, Nichifor Crainic, Pamfil 
Şeicaru, Simion Mehedinţi... Tot atâtea modele 
pentru mine.

Dar, în contextul de mai sus, cea mai puternică 
şi hotărâtoare influenţă a fost aceea a ilustrului 
savant, cercetător, etnograf, istoric, pedagog, 
academician, patriot, om de cultură mondială 
Dimitrie Gusti. Cu echipele sale multidisciplinare, 
formate din specialişti şi studenţi, a cutreierat 
„satul românesc“. De la Dimitrie Gusti am învăţat 
enorm, ca martor ocular; în primul rând, cum se 
poate făuri un Muzeu al Satului chiar în mijlocul 
Capitalei.

Muzeul din suflet şi gând
 

Cu tot bagajul meu cultural, cu visurile, cu 
ideea mea, cu dulăpiorul meu modest, cu cărţile 
mele „sfinte“, cum le mângâia neîntrecutul 
gânditor Nicolae Iorga, cu tandreţea şi inevitabila 
pasiune tinerească de a realiza, iată-mă, în 1937, 
paroh al Parohiei Maia Catargi. Clipă superbă a 
vieţii mele...Trebuia să mă integrez profund în 
lumea fantastică a satului. Mentorii, educatorii, 
erudiţii noştri profesori ne avertizaseră: „Pregătiţi-
vă bine, integral, pentru a face faţă în lumea 
satului, unde puteţi avea succese, dar şi ratări“... 

Anul 1937 a fost crucial: eram paroh cu sporite 
obligaţii profesionale, administrative. Prin lucrare 
în plus, devin etnograf, istoric, colecţionar, 
donator, aşez definitiv bazele mult visatului 
Muzeu. Mi-am dat seama că satul Maia e propice 
unei vaste lucrări culturale. Am fost provocat a 
face cercetări, pentru a afla originea satului, 
vechimea. Prin datele adunate am dat naştere 
lucrării  „Monografia satului Maia şi Bisericii 
Parohiale Maia Catargi“. Nu este o lucrare închisă, 
ci se pretează la bogate consemnări de evenimente 
survenite.

Din 1937, prin căsătoria cu aceea pe care timp 
de 64 de ani credincioşii o numeau „Maica Ileana“, 
am căpătat forţe noi, ajutor nepreţuit în toată 
lucrarea mea. Muzeul a luat fiinţă chiar în 1937, nu 
în incinta Bisericii, ci mai întâi în casa proprie. 
Colecţionar, donator, păstrător „ca pe ochii din 
cap“ a fost Ileana. Obiectele le-a şters de praf, le-a 
ferit de umezeală şi de prădători, le-a aşezat cu 
grijă în toate ungherele casei proprii. De câte ori a 
fost nevoie le-a „aerisit“, le-a verificat inventarul. 
În 1996, toţi cei prezenţi s-au minunat ce uriaşă 
zestre de patrimoniu a fost transferată la Muzeu 
din locuinţa familiei preot Marinescu.

Satul, fântânile, pădurea...

Satul Maia ne-a făcut o impresie excelentă încă 
de la sosirea noastră aici. Aşa îmi fusese 
recomandat şi de la centru: sat/comună mare de 
şes, 800 de case, 1.100 de familii, numai români, 
fără nici o urmă de sectanţi. Sat de câmpie, 
Bărăgan. Să ne închipuim un cerc cu raza de 4-5 
kilometri în centrul căruia se află comuna Maia, iar 
în jurul ei sunt aşezate localităţile Adâncata, Patru 
Fraţi, Dridu-Snagov, Dridu-Sărindar, Fierbinţii de 
Sus, Fierbinţii de Jos, Fierbinţi-Târg, Micşuneştii 
Mari, Netezeşti, Nuci, Sudiţi, Merii Petchii, 
Brazii. Gări apropiate: Adâncata la 7 kilometri, iar 
mai târziu cea de la Fierbinţi, la 11 kilometri.

Surse de apă pentru nevoile casnice şi agricole 
se găseau suficiente. Pentru tarlaua mare din luncă 
este Prahova, comuna fiind îndestulată de apă şi 
prin Lacul Maia, lung de 8 kilometri, cu izvoare 
naturale mai jos de Netezeşti şi care desparte satul 
în două. Pentru nevoile casnice, fiecare gospodărie 
are fântână. Fântânile cu „cumpănă“, podoaba 
satului odinioară, au dispărut definitiv. În partea de 
est a comunei se găseau, la venirea noastră aici, 4 
vestite fântâni: a lui Ciotârcă (pe malul lacului), 
cea de pe „linia cu salcâmi“, alta la punctul „Ţapu“ 
şi o alta pe şosea, la punctul Cristache Cojocaru, la 
ieşirea din comună, în vale spre Adâncata, zisă 
„Fântâna Dinică Miloi“. În ce consta ineditul lor? 

(continuare în pag. 19)
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(urmare din pag. 18)

În loc de tuburi din beton se foloseau colaci din 
piatră. Aceşti „colaci“, segmente de cerc, erau din 
piatră calcaroasă de Buzău. Erau ciopliţi de 
meşteri pietrari, aduşi şi asamblaţi perfect în 
interiorul fântânei, fără lianţi. Din Buzău erau 
aduşi cu carele cu osii din lemn trase de boi. 
Bătrânii povesteau că iarna erau aduşi cu săniile.

Se respecta un ceremonial: fântâna era săpată 
în cinstea morţilor şi, la sfinţire, lângă ea, se punea 
o cruce, tot din piatră de Buzău. Fântâna de pe 
malul lacului (1800) avea o cruce masivă, cu 
inscripţie chirilică. Prin revărsări succesive ale 
lacului, fântâna s-a acoperit de mâl şi a fost 
părăsită. Crucea mare, pentru valoarea sa istorică, 
a fost adusă de noi în curtea Bisericii Maia Catargi 
şi aşezată lângă noua fântână.

La două din aceste fântâni, Ciotârcă şi Miloi, 
erau şi două „jgheaburi" mari, în formă de prismă, 
lungi de 1,60 metri, late de 70 centimetri şi înalte de 
60 de centimetri. Erau confecţionate tot din piatră 
de Buzău. Aceste prisme scobite se foloseau la 
adăpatul animalelor (au dispărut în timpul 
războiului). Bătrânul preot Chiriac Georgescu, 
decedat în 1942, ştia de la tatăl său, preot 
Gheorghe, că pentru fundaţie la stâlpii gardului de 
fier din partea de răsărit au fost plantate blocuri 
prisme masive din piatră fasonată tot la Buzău. Iar 
pentru întărirea stâlpilor în blocuri, nu s-a turnat 
beton, ci o compoziţie de plumb.

Tot pe raza comunei era pădurea, parte din 
„Codrul Vlăsiei“, ce se desfăşura pe traseul, 
aproximativ: Sălcii (Prahova)-Maia-Dridu-Greci-
Căldăruşani-Moara Vlăsiei-Baloteşti-Buftea etc., 
mergând până în munţi. Pe tot traseul indicat mai 
sus se văd azi doar rămăşiţe izolate. În prezent, în 
punctul „Carabulea“, se găseşte un tufan (stejar), 
cu un trunchi şi o coroană de mărimi 
impresionante. Este declarat monument al naturii. 
ştim sigur că „La Tufan“ a fost cândva un sat, 
numit Carabulea, el fiind prima vatră a satului 
Maia. Din cauza ciumei, satul s-a mutat sus pe 
mal, unde se afl[ acum. Sunt mărturii în jurul 
copacului: câteva cruci şi, în colecţia şcolii Maia, 
rămăşiţe de unelte din piatră. Profesorul 
Brătulescu, unul din apropiaţii savantului Nicolae 
Iorga, publică într-o revistă o informaţie care se 
intitula „Sate din judeţul Ilfov desfiinţate“. Printre 
cele 7 sate menţionate se număra şi Carabulea.

...şcolile, biblioteca, ţăranul

La venirea noastră în Maia, am găsit viaţă 
spirituală, culturală şi socială aşezate. Am găsit 
două localuri de şcoală, prima pentru băieţi, a doua 
pentru fete, cu câte un director fiecare. Şcolile, 
bine rânduite, cu personal didactic suficient, cu 
activităţi extraşcolare multiple: cor, serbări, 
expoziţii etc. Am găsit o grădiniţă, a cărei clădire 
există şi astăzi (în ea funcţionează însă o 
cârciumă). Căminul cultural era amenajat în două 
săli de clasă. Acest cămin cultural era o filială a 
Ateneului „Antim Ivireanul“ din Bucureşti, fiind 
condus de preotul Alexandru Scărlătescu-Maia. 
Lunar, echipe de studenţi veneau şi însufleţeau 
scena de la Maia. Am găsit aici bibliotecă cu 
difuzare de cărţi pentru acasă (erau aduse înapoi 
după ce erau citite). Animator al bibliotecii era 
învăţătorul Costea Scărlătescu; făcea muncă 
gratuită. Cu bune rezultate am găsit „Banca 
Populară“, dând credite poporului interesat. De 
asemenea, existau aici moară, cu valţuri pentru 
făină, mălai sau uruială, fabrică de ulei, maşină de 
treierat. Apoi serviciile publice: primărie, post de 
jandarmi, şapte prăvălii, ce aprovizionau satul cu 

tot felul de produse etc.
Conştiinţa mă obligă a aduce un cuvânt de 

mulţumire adâncă ţăranului în general şi, în 
special, celui din Maia, care s-a identificat cu 
idealul şi aspiraţiile mele. Cu acest ţăran am 
muncit cot la cot pe câmp, ne-a ars soarele, ne-am 
rugat, parcurgând toate etapele, suferind şi 
bucurându-ne împreună. ţăranul din aceste locuri 
are farmecul lui, se conduce după legi bine 
întipărite în conştiinţa sa, are o filozofie greu de 
depăşit sau înlocuit. El e un tezaur de cultură, 
istorie, tradiţie, folclor, are dramaturgia sa 
specifică, paralelă cu viaţa. Ţăranul plugar n-a 
împărţit noaptea cu cronometrul, ci pe străji, după 
mişcarea stelelor. Are o idee empirică de 
astronomie, se conduce după poziţia Carului mare 
şi Carului mic, Calea lactee, „Ddrumul robilor“, 
luceafărul de dimineaţă, luceafărul de seară şi aşa 
ştie exact orele zilei. Ziua se orientează după cel 
mai perfect ceas ceresc, ceas rotund şi fără capace, 
care nu se întoarce şi care nu se uzează, nu are 
nevoie de reparaţii şi se cheamă Soarele. Soarele 
măsoară soroacele, dă lumină, căldură, viaţă. Nu 
iese la plug ţăranul decât la sfârşitul lui martie, 
după ce dă o ploaie bogată, să spele natura de toate 
otrăvurile iernii. Ţăranul plugar nu seamănă decât 
atunci când căldura din sol este trecută de 8 sau 9 
grade. La fel, el nu iese la ogor decât când ies aburi 
din pământ. Cum află gradele? Pune palma pe sol, 
o lipeşte de obraz şi află care este temperatura 
solului.

Aceasta este filozofia ţăranului, caracteristică 
satului, lumea fantastică pe care toţi profesorii 
noştri ne sfătuiau să o cunoaştem bine, pentru că ea 
este farul, lumina care izgoneşte întunericul, spre a 
se naşte viitorul.

Unde-i parcul, unde sunt veveriţele,
unde-i castelul?

Parcul care înconjura „Castelul“ semăna cu 
marile parcuri din Bucureşti. Parcelat, dotat cu alei 
mari şi mici, flori după sezoane. Lacul Maia era 
curăţat de ierburi, apa primenită, iar în mijloc se 
afla o insulă, cu un debarcader, mese, scaune, 
bărci. În 1937 mai existau două lebede, apoi locul 
lor a fost luat de gâştele şi raţele noastre băltăreţe. 

Exista o faună din cele mai diverse, zeci de 
specii, mii de păsări cuibăreau în acest mediu 
natural, era un concert uluitor... Spectacol 
ecologic rar întâlnit, oferit de veveriţe. Jucăuşe, 
şirete şi ingenioase, plecau din parc, de sus, la 
vânat în sat. Din pom în pom, puţin pe pământ, 
sărind de pe gard pe o crenguţă, pe cuptor sau 
vreun coteţ, ajungeau la furat nucile din pom. 
După care plecau, dar reveneau de 3-4 ori pe zi.

Dispărând flora, a dispărut şi fauna. Din tot ce a 
fost nu mai este nimic, câteva ciori veterane, şi 
atât! Castelul ruină, parcul ruină, amintiri. 

La venire, m-a impresionat clădirea din parc, 
„Castelul“. Era intact, dar nelocuit. Era bine 
întreţinut. Avea camere jos şi la etaj, baie, turn 
medieval, dependinţe, sobe de teracotă din Italia, 
lămpi străine, un biliard în sala de intrare de jos. 
Complexul era administrat de nepotul lui Barbu 
Catargi, care se numea tot Barbu. Era ajutat de 
soţia sa, Alexandrina, născută Cantacuzino, de un 
inspector contabil, Steclaci, un supraveghetor şi 4-
5 oameni de serviciu. Era o plăcere să vezi 
interiorul. 

În timpul ultimului război au fost aduşi 
prizonieri în Târgul Fierbinţi. Neavând condiţii de 
cazare acolo, după o lună au fost transferaţi la 
Maia şi cazaţi la „Castel“, unde au rămas până la 
1.10.1944. La început au ocupat „Castelul“, dar 
crescând numărul lor, s-au construit bordeie de 

lemn acoperite cu pământ.
După război, „Castelul“şi parcul, complexul de 

la Maia în general, pornesc spre ruină. 
Nesiguranţă, debandadă, distrugeri de la care nu 
scapă nici „Complexul“. Alegerile din 1946, CAP-
ul, confiscări de tot felul etc. Complexul, în special 
„Castelul“, intră în demolare. Mă sesizez şi anunţ 
Miliţia. Răspuns: „Nu ne băgăm, nu-1 avem în 
obiectiv!“. Încerc la primărie: „Nu răspundem, nu-
1 avem în inventar!“. Cer sprijin la CAP: „Nu 
avem ce face cu el!“. Partidul, în dese rânduri, a 
simulat măsuri de protejare, dar fără efect. Oricine 
venea şi dorea relaţii, era îndrumat la mine. Am 
fost interesat ca să apăr Biserica Maia Catargi.

Cine a distrus „Castelul“? Sigur, Majestatea Sa 
Poporul, dar cu concursul tacit al mai marilor zilei. 
M-am strecurat prin acea furtună sălbatică, 
salvând tot ce se mai poate vedea în prezent în 
Muzeu.

Spectacol criminal: arderea cărţilor

Între 1944-1990 ni s-a impus un mare val de 
inculturalizare: biblioteca mea, cu cărţi strânse 
între 1921 şi 1950, a fost complet arsă; biblioteca 
şi arhiva bisericii verificate din scoarţă în scoarţă şi 
drastic epurate. Un bun coleg, învăţător, intim 
prieten, care cunoştea bine topografia casei şi a 
Bisericii, avizează organele superioare abilitate că 
am o bogată bibliotecă. A venit de la Securitate din 
Bucureşti un domn colonel, însoţit de un specialist 
de la Arhivele Statului. Acasă n-au mai găsit decât 
câteva cărţi de cult şi de bucate. Specialistul a 
controlat întregul catalog şi a selectat 108 cărţi 
„dubioase“, spre a fi predate la Arhivele Statului. 
Toate cele 108 cărţi erau de o rară valoare; toate din 
hârtie de lux, îmbrăcate artistic, cu titluri şi 
imprimări în aur, cu conţinut din toate domeniile, 
mai ales istoria culturii şi civilizaţiei universale. 
Cum ajunseseră acele cărţi la mine, la Biserică? 
Un prieten din copilărie, lucrător la Fabrica 
Vulcan, de pe strada Rahova, stătea în gazdă pe 
strada Sălaj, în cartierul Ferentari, la un redactor al 
unei reviste din Cluj. Redactorul era evreu şi nişte 
evenimente suspecte l-au silit brusc să părăsească 
Bucureştiul. şi-a luat rămas bun de la prietenul 
meu, i-a predat cheile întregii case, spunându-i: 
„Sus la etaj e o bogată bibliotecă; fă ce vrei cu ea, 
sau doneaz-o, căci eu chiar azi plec în Israel şi nu 
mai vin niciodată. şi, de bună credinţă, cu acte în 
regulă, prietenul meu a donat-o Bisericii Maia 
Catargi, căci nu era străin de gândul meu, 
Muzeul  

...Firul din caierul amintirilor vieţii mele e pe 
sfârşite, aştept transferul în transcendent...

Preot Alexandru Marinescu
Maia Catargi, 2003, august 10

1. Din textul rezumat, am extras şi numele altor 
donatori, pe care îi amintim aici:

Maria Constantinescu din Buzău, mama 
Ilenei Marinescu, familia Maria şi Nicolae Moşoi 
din Târgul Fierbinţilor. Am găsit excepţionale 
valori la Biserica parohială Maia Catargi, s-au 
păstrat cărţi vechi şi alte bunuri (între care şi un 
caiet manuscris cu materiile predate atunci în 
şcolile locale: aritmetică, geometrie, igienă, 
ştiinţele naturii, retorica, biologia etc.) în casa 
bătrânului preot Chiriac Georgescu. Printre 
donatori s-au mai aflat Vasy Alexandrescu 
(Bucureşti),  inginerul Dumitru Stan, Virginia 
Ghimpă, magistrat Ion şi Ileana Dumitrescu, 
Ion şi Tatiana din Cernăuţi, Ralf Gold (Canada), 
Carmen Deaş din Bucureşti, Lidia Andronescu, 
doctorii Constantin şi Maria din Ploieşti, Mircea 
Mihai Junior, Ruxandra-Mihaela, Diana-
Doina, Violeta şi Daniel Teodorescu, inginerul 
Ivanciu din Bucureşti, Filofteia Bozdoc, 
Constantin şi Ionica Dobre, pensionari din 
Braşov. 

.(1)
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Am plecat din Buzău pe 
data de 28 ianuarie, vacanţa o 
primeam după Sărbătorile 
Sfinte, trebuia să ne iasă din 
cap apartenenţa la vreo 
credinţă sau tradiţie. Eram 
programaţi să venim acasă de 
7 noiembrie şi apoi în plină 
iarnă, dacă se putea să fim 
înghiţiţi de vreo urgie naturală 

şi să ne ia locul alţii, cei care vor fi 
uitat şi care vor ţine cont de ce dorea să facă cu poporul 
român noua orânduire.

In tren a fost veselie. Tinerii se veselesc din te miri 
ce. Am cântat, ne-am hârjonit intre noi, ne-am dat 
mari cât se putea, eram un grup cam de douăzeci de 
elevi pe care trenul avea să-i semene prin gări până la 
Făurei, pe alţii de la Făurei spre Urziceni până la gara 
Scutelnici. Aici au coborât toţi. De la Făurei au 
început să cadă de sus primii fulgi. Ningea cu fulgi 
mari, mi-am lipit obrazul de geamul trenului şi 
priveam în depărtarea câmpiei nesfârşite pe care urma 
să o străbat până la ai mei. M-a apucat frica. Dacă se va 
declanşa viscolul? Cum ajung eu peste câmp 15 km de 
la gara Scutelnici până la Cocora?

Aveam 15 ani. Mai crescusem, eram ceva mai 
puternic, dar cum să merg de unul singur , jumătate 
din drum în toiul nopţii. Trebuia să mă gândesc bine, 
să iau cea mai bună hotărâre care să mă salveze. 
Devenisem conştient de cuvântul viaţă, eram hotărât 
să n-o pierd prosteşte în câmpia fără hotar a 
Bărăganului, acum când simţeam că se va pune 
vreme, cum zicea bunica. Mă gândeam să cobor la 
gara Grindu, trecem printr-un sat mare, măcar mă voi 
opri la o casă oarecare şi voi fi îngăduit o noapte, 
oamenii din părţile acestea sunt ospitalieri şi săritori la 
nevoie.

Când am ajuns la Meteleu, toţi colegii de licee au 
coborât, unii s-au dus în sat, gara trecea prin marginea 
localităţii, alţii vreo patru s-au dus la Brăgăreasa, tot 
aproape de gară.

Unde să merg eu? Cei din Brăgăreasa mă tot 
îndemnau să merg cu ei şi să mă opresc peste noapte 
acolo.

Mi-a venit o idee. Aveam în Arcanu o verişoară 
căsătorită de câţiva ani.

Merg la Arcanu, am rude acolo şi o să mă ducă 
cineva până acasă. Eram bucuros că n-am rămas pe 
capul cuiva şi am pornit voiniceşte. Zăpada venea de 
sus din ce in ce mai tare. Până să ajungă trenul la 
Meteleu o se aşezase de 4-5 cm. Era frumos, ningea ca 
în poveşti, vântul mai aştepta încă în tainiţele lui, mă 
bucuram să prind în palme fulgii mari care se topeau 
instantaneu. Era o zi cu moină. Am pornit hotărât către 
Arcanu. Am parcurs distanţa in ritm susţinut, îmi 
venea să cânt de bucurie că voi ajunge acasă , îmi era 
tare dor de toţi. Le voi face surpriză, nu ştiau că mă voi 
întoarce, nu le mai scrisesem demult o scrisoare. Chiar 
şi un timbru pe un plic avea valoare pe vremea aceea şi 
însemna bani.

Am ajuns în Arcanu cam cu două ore înainte de 
căderea serii. Am întrebat de familia Gheorhghe 
Vişan. Locuiau chiar în centru lângă şcoală. Verişoara 
mea Lenuţa m-a primit cu bucurie, la fel şi soţul ei care 
s-a hotărât repede să pună un cal la o sanie şi să plecăm 
peste câmp la Cocora. Aveam de străbătut 12 km.

Ce l-a îndemnat pe nea Gheorghe Vişan să plece 
imediat?

De ce nu s-a gândit măcar o clipă la ce urma să se 
întâmple în câteva ore în această pustietate care este 
Bărăganul iarna, sub furtunile de zăpadă.

Primii km. i-am parcurs ca intr-o alunecare prin 
altă lume. Îndemnat permanent, calul a prins ritmul 
unui trap întins pe care nu l-a părăsit până ce am ajuns 
la drumul ce desparte moşia Macoveiului de cea a 
Cocorei şi Coliliei. Căderea fulgilor se înteţea cu 
fiecare clipă, peste câmp se aşeza stratul de zăpadă 
pufoasă, care acoperea întinderile nesfârşite ale 
ogoarelor semănate cu grâu. Era o linişte prevestitoare 
de rău. Auzeam doar zgomotul copitelor calului, din 
când în când fornăielile şi glasul lui nea Gheorghe 
cuprins de emoţie. Jos alb, sus o culoare albă-gri, care 
cobora spre pământ dintr-un cer dispărut departe 
deasupra acestei uriaşe căderi de fulgi mari şi pufoşi.

-Ce zici nea Gheorghe ajungem înainte de a se 
întuneca?

Aurel ANGHEL

N-am primit răspuns, lui nea Gheorghe nu-i 
plăceau întrebările in asemenea clipe. La ce se gândea 
oare? 

Ca din senin crivăţul şi-a făcut simţită prezenţa. 
Tocmai făcuserăm o întoarcere de 90 de grade şi 
aveam de mers cam doi km pe direcţia V-E. Din stânga 
simţeam cum puterea vântului creşte cu fiecare minut. 
Fulgii mari păreau cernuţi şi veneau peste noi direct de 
sus  în poziţie verticală şi-au modificat traiectoria. 
Vedeam acum înşiruirea lor în linii oblice, păreau 
firele de urzeală din războiul de ţesut trase de sus în jos 
în poziţie oblică. Calul scotea din ce în ce mai des nişte 
sforăieli rău prevestitoare. Mi-am întors faţa către nea 
Gheorghiţă. In sprâncene se aşezaseră deja fulgi care 
nu se mai topeau, avea figura tipică a unui Moş 
Crăciun din poza pe care o aşezam pe steaua, făcută 
dintr-un ciurel vechi. 

Gândul acesta m-a făcut să zâmbesc şi să mă 
încălzesc .Eu eram darul pe care în această după 
amiază de ianuarie îl ducea părinţilor şi fraţilor mai 
mici? Cu acest gând am alungat frica ce mă învăluise 
la un moment dat. Începusem să simt frig şi la 
picioare. Moina fusese împinsă de crivăţ şi dusă peste 
satele din apropiere, Cocora şi Colilia.

-Uite, că am ajuns la puţul lui Ciutacu, suntem 
aproape de Colilia.

Cuvintele au fost rostite cu o asemenea intonaţie, 
încât 

înţelegeam că încordarea din toată fiinţa vizitiului 
meu se 

apropia de final. Am intrat in Colilia. La acea oră 
întunericul pusese stăpânire peste sat. Am traversat 
localitatea în aceeaşi linişte desăvârşită. Pe uliţă nici 
ţipenie de om. Câinii se retrăseseră demult în copcile 
din şurile de paie, ei ştiau mai bine decât oamenii ce 
avea să urmeze în acea noapte. Am ajuns în dreptul 
bisericii, m-am închinat şi am rostit o scurtă 
rugăciune. La capătul uliţei principale, am cotit spre 
stânga şi am zărit casa lui nea Marin Fieraru- 
”arventistu”, cum i se spunea in Colilia. De aici eram 
ca şi acasă. Mai aveam doar doi km. de parcurs. Calul 
a simţit şi el că se apropie sfârşitul călătoriei şi 
îndemnat de nea Gheorghe cu un bici uşor a pornit-o 
voiniceşte spre Cocora. În dreptul hanului de la Urâta 
zăpada se strânsese în troian. Calul s-a oprit, vizitiul s-
a dat jos, mi-a lăsat mie hăţurile, el s-a dus , a l-a luat 
de căpăstru şi-a făcut curaj şi a trecut prin această 
zăpadă de câţiva metri lăţime. Până în marginea 
satului s-a mai dat jos de câteva ori.

Intram în Cocora. În dreptul casei la Mitică al lui 
Căţea se pusese un troian cât un stat de om. M-am dat 
jos, l-am strigat pe Nea Mitică, i-am cerut o lopată, ne-
am apucat să ne facem loc. Calul nu mai voia să 
înainteze. Pe uliţa noastră care era aşezată pe direcţia 
N-S zăpada alerga in fuioare groase dar nu se hotărâse 
să stea locului. Eram, în poarta casei noastre.

M-am trezit strigând cât puteam de tare:
-Taăăă.Tatăă, mamaăăă, mamăăă, dar cine să mă 

audă. Crivăţul lua strigătele mele şi le lovea de zidul 
casei lui Cotineaţă. Poarta de la intrare era astupată 
până la jumătate. In jurul casei se formase un troian de 
peste un metru.

Am sărit gardul, am bătut în uşă. A ieşit tata, de 
bucurie, mi-am pierdut cunoştinţa , am căzut în braţele 
lui.

M-am trezit în pat , lângă mine stătea mama şi mă 
mângâia uşor pe frunte.

A doua zi casa noastră era complet astupată. Nea 
Gheorghe a stat o noapte la noi, apoi s-a mutat la 
Pişătoru, socrul lui şi vecinul nostru. A rămas în 
Cocora până la 15 martie când s-au tăiat drumuri prin 
nămeţii de peste 3-4 m.

La şcoală m-am întors abia la 15 aprilie.
Am ieşit din casă după o săptămână. Atât a ţinut 

urgia zăpezii din iarna anului 1953. Din casă am ieşit 
printr-un tunel pe care l-am făcut, trăgând la început 
zăpada in tindă. 

Ce aproape de noi este fericirea! Trăim şi nu o 
vedem. Valeriu Gafencu ne îndeamnă: “căutaţi 
fericirea în sufletele voastre. Nu o căutaţi în afara 
voastră. Să nu aşteptaţi fericirea să vină din altă 
parte, decât dinlăuntrul vostru, din sufletul vostru, 

unde sălăşluieşte Domnul Iubirii, Hristos. Dacă veţi 
aştepta fericirea din afara voastră, veţi trăi decepţii 
peste decepţii şi niciodată nu o veţi atinge”

Pe atunci eram doar bucuros. Nu-mi dădeam seama 
cât eram de fericit.

Fericirea de acum  este să scriu, să refac drumul 
înapoi, către vacuitatea albului imaculat, pe care l-am 
simţit in acea iarnă de pomină, albul pe care l-am tăiat 
bucăţi mari şi l-am cărat în drum ca să ne salvăm casa 
şi acareturile. De câte ori nu m-am gândit la acele zile 
unice din viaţa mea , şi de câte ori nu am povestit, 
uneori nici nu cred că păreau verosimile pentru alţii 
aceste întâmplări. Scriindu-le am măcar o scuză. 

-E multă imaginaţie, autorii o mai iau razna. 
Aş dori să mă creadă măcar unii dintre cititori... cei 

care vor înţelege că mă aflu permanent în acel timp al 
vârtejului de zăpadă ca început şi sfârşit de călătorie  
prin viaţă.…

Cred că iarna aceea cu atâta zăpadă, cu atâta trudă 
ca să putem scoate casa din nămeţi a fost cea mai 
frumoasă vacanţă din viaţa mea. A fost încă un semn 
pe care mi l-a dat Dumnezeu să rămân acolo cu ai mei, 
indiferent ce se va întâmpla cu noi. Atunci am văzut 
cât de mult ne iubea bunica, cea care ne-a aruncat zile 
în şir pâinea pe hornul casei. Atunci am putut vedea 
încă o dată cât de puternic era tata , care nu s-a oprit 
săptămâni în şir din aruncatul zăpezii. Vedeam in el 
forţa care îl mai ţine încă in viaţă. Am mai văzut şi cum 
se ajutau intre ei vecinii noştri, rudele noastre…

Tata făcea  cu cazmaua cuburi de zăpadă perfecte. 
Am fi putut construi igluuri pentru o aşezare de 
eschimoşi. Făcuse un sistem de trepte pe care arunca 
zăpada formată în cuburi şi bătută bine, noi o căram, 
apoi în uliţă care se  astupase de tot. Stratul de zăpadă 
întrecea de două ori gardul. Îmi amintesc că nu era nici 
supărat nici disperat. Ba chiar se bucura că ne are pe 
toţi lângă el şi că ne poate pune la treabă.

La prânz ne retrăgeam la masă, era cald şi bine în 
căsuţa noastră. Avusese un porc mare, aveam varză 
murată, mama pregătea sarmale, mâncam friptură de 
porc, beam vinul acela roşu fără asemănare care sărea 
din pahar, ne dădea lapte covăsit, seara cântam 
bucuroşi cu sora mea Rada şi cu mama. Fraţii mai mici 
se uitau cu uimire la mine cum cântam la vioară, era 
raiul de pe  pământ mutat din cer intr-o casă acoperită 
complet de zăpadă. Fericirea este a cântecului. Când 
cânta, in clipa aceea de graţie suntem fericiţi. Atunci 
suntem fericiţi. Atunci suntem alături de Dumnezeu. 
Sunt clipele noastre e transcendenţă. Iată ce 
mărturisea Ana Magdalena, soţia lui Bach:”Am intrat 
odată neaşteptat în odaie, pe când scria solo de alt”Ah 
Gologota”.Cât m-a tulburat când am văzut faţa lui, de 
obicei atât de calmă şi de un roşu aprins atât de 
proaspăt,cenuşie şi năpădită de lacrimi!El nu m-a 
observat, m-am furişat încet afară şi m-am aşezat pe 
treapta din faţa uşii sale şi am plâns şi eu”mai departe 
în lacrimi şi sfinţi Cioran notează:”dacă ar dispărea 
muzica, toate bucuriile şi durerile pământului n-ar 
putea stoarce o lacrimă de esenţa celei izvorâte din ea”

Atunci în acea iarnă eram toţi fericiţi. Cântam atât 
de mult cu mama şi cu sora mea. Eu cântam cu vioara, 
eram atât de bucuros să le pot arăta că nu stătusem doi 
ani degeaba departe de ei. În singurătatea şi înstrăinare 
din cei doi ani Dumnezeu îmi dăduse cea mai 
frumoasă dintre ocupaţii, să învăţ să cânt la un 
instrument. Ce-ar fi fost viaţa mea fără vioară şi fără 
plânsul ei minunat? Dar fără bucuria şi veselia fără 
margini a trilurilor ei de regină a tuturor 
instrumentelor?

Trebuia să lucrăm repede şi cu multă grijă, să 
protejăm mai întâi acoperişul, să depărtăm zăpada de 
zidurile şi ferestrele casei. Fiind făcută din paiantă, 
pereţii ar fi tras umezeală şi s-ar fi dărâmat în 
primăvară.

Dar ce contau toate astea, când mă aflam deja de 
două luni cu ai mei şi nici gând să mă mai întorc la 
şcoală?

 Simţeam cum Dumnezeu ascultase rugăciunile 
mele şi mă adusese din nou acasă, acolo unde era cel 
mai bine şi mai frumos pe această lume. Nu voi uita 
niciodată acest timp al celei mai mari căderi de zăpadă 
din istoria ţării noastre trăită de generaţia mea..

Mă întorc acum din nou în acel timp, găsesc 
amintirile vii şi proaspete, le transcriu în cartea mea şi 
mă bucur că măcar aşa ele nu vor fi uitate…

Fragment din romanul „PÂRNOD”
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Douăzeci de ani au trecut. Ascunsesem bine în memorie 
amintirea frumosului locotenent şi a destinului său tragic. Mi-
a readus-o citirea câtorva ştiri despre dezastrul din Japonia. 

Simţul onoarei, al datoriei dus până la sacrificiu m-a 
fascinat dintotdeauna şi n-am încetat o clipă să mă întreb: 
„Oare eu aş putea?”. În liceu, dirigintele făcuse un sondaj de 
opinie printre noi, întrebându-ne care este modelul nostru în 
viaţă şi carieră. Care mai de care îşi aleseseră regi, prinţese, 
preşedinţi, artişti şi artiste, fotbalişti, personalităţi, ce mai. A 
râs toată clasa când am dat eu răspunsul: cei doi 
transmisionişti de pe Titanic. Îmi amintesc că dirigintele a 
făcut ochii mari şi mi-a zis: „Bravo, măi piticanie! Ai putea să 
ne spui şi de ce?” Ştiam prea bine de ce, dar aveam un nod în 
gât, pe de o parte fiindcă mă emoţiona mereu amintirea 
sacrificiului celor doi, pe de alta, fiindcă ăia râseseră şi-mi era 
ciudă. Dirigintele, cu sensibilitatea-i caracteristică, a înţeles 
şi, după ce m-a expediat cu „Stai jos!”, a explicat el în locul 
meu: „Râdeţi, râdeţi, dar habar n-aveţi de ce! Transmisioniştii 
de pe Titanic au fost ultimii, cu excepţia Căpitanului, care au 
părăsit vasul înainte ca acesta să se scufunde. Nimeni nu i-ar fi 
putut obliga să rămână în post contrar voinţei lor, în 
debandada aceea. Şi totuşi, au rămas până la sfârşit, 
transmiţând mesaje SOS. Unul din ei a scăpat cu viaţă, celălalt 
nu. Mai contează? Oricum, acum au ajuns amândoi oale şi 
ulcele. Dar cine ştie câte vieţi n-au scăpat cu SOS-urile lor. 
Asta înseamnă onoare şi simţ al datoriei. Că despre tăria de-a 
te sacrifica pe tine pentru altul nu vă cer, de pe acum, să 
înţelegeţi. De multe ori, nici noi, adulţii nu pricepem aceasta. 
Voi măcar atât să reţineţi: că sunt, au fost şi, probabil, vor mai 
exista astfel de oameni.” În clasă se lăsase o tăcere grea. Iar eu 
mi-am câştigat, timp de o săptămână, stima colegilor şi 
dreptul de-a primi, în fiecare zi, un covrig de la chioşc, „din 
partea clasei”. Şi, bineînţeles, porecla de „transmisionista”. 

* **SOS. Save our souls!  De ce nu our bodies?  Interesant 
cum omul, la ananghie, trimite un ultim mesaj de ajutor pentru 
salvarea sufletului, nu a trupului.

Uneori, te poţi situa faţă de viaţă la distanţă de-un SOS. 
Aşa cum, alteori, te poţi afla faţă de dragoste, la distanţă de-
o… grenadă. 

Pe tânărul şi frumosul locotenent Vasea (Vasili Vasilievici, 
un basarabean, venit în ţară încă din copilărie) l-am cunoscut 
când eram în ultimul an de facultate. Era comandantul unui 
pluton la Arma Geniu şi, totodată, cercetător ştiinţific. 
Drumurile ni s-au intersectat într-unul dintre laboratoarele 

***
ICECHIM -ului. Lucram în paralel la acelaşi studiu despre 
explozivi (eu având lucrarea de Diplomă, el – pe cea de 
Doctorat), urmând ca, la final, să confruntăm rezultatele. Se 
zvonea că era musai să obţinem rezultate remarcabile, întrucât 
concluziile cercetării vor fi ulterior folosite la elaborarea unei 
lucrări mai ample a renumitei academician doctor inginer – 
mai popular, coana Leana – care, sătulă de succesul răsunător 
avut cu polimerii, „poftise” la cercetări în domeniul 
explozivilor, cu care urma să rupă gura târgului. Până una, 
alta, ne rupeam noi oasele şi ne zdrobeam minţile – câţiva 
studenţi în ultimul an, câţiva militari genişti şi o armată de 
cercetători ştiinţifici, profesori şi asistenţi universitari, o 
întreagă desfăşurare de forţe. În anul V de facultate, an 
terminal, în semestrul al II-lea, nu mai aveam cursuri. Astfel 
că ne ocupam numai de lucrarea de Diplomă. Şase zile pe 
săptămână lucram în laborator, între 8 şi 10 ore. Ajungeam la 
Cămin istovită, adormeam (cu gândul la Vasea) şi a doua zi 
abia aşteptam să ajung în laborator. Niciodată n-am fost o 
studentă mai silitoare ca atunci. Da, eram îndrăgostită de 
Vasea, deşi nu cred că era cazul s-o mai spun. Colegele mele se 
văitau că nu se mai termină odată calvarul; eu speram să nu se 
termine niciodată. Îmi era de ajuns să-l văd printre rafturile 
pline cu sticluţe de reactivi, alteori nici măcar nu-l puteam 
vedea, îmi era de ajuns să-i aud vocea. Vasea nu ştia că-l 
iubesc. Singurul care-şi dăduse seama de „problema” mea era 
Zahangescu – Şeful de laborator, care-mi era şi îndrumător de 
proiect şi, în consecinţă, îmi urmărea atent toate mişcările. Mă 
văzuse spărgând sticlărie, „lucrând” cu aparate nebăgate în 
priză, depăşind cu mult culoarea de viraj la titrări, acel slab-
roz pe care trebuia să-l prinzi cu fineţea mâinii şi-a ochiului 
totodată devenind de nenumărate ori grena sau violet. 

Astfel că, într-una din zile, mă luase deoparte şi-mi 
vorbise grav: 

- Eşti îndrăgostită. 
Roşisem toată. N-aş fi avut motiv. Dar uite-aşa, crezusem 

că acesta-i secretul meu pe care nu voiam să-l împărtăşesc 
nimănui, ca pe ceva mult prea drag pentru a fi arătat şi altora. 
M-a asigurat că nu mă va divulga, dar mi-a pus în faţă două 
alternative: ori lucrez cum trebuie, ori îmi schimbă lucrarea de 
proiect şi, implicit, laboratorul. Desigur că am ales prima 
variantă, deşi nu mi-a fost deloc uşor să-l văd pe Vasea la 
câteva mese mai încolo şi, totodată, să nu-mi tremure mâna 
când trebuia s-aduc la semn cu picătura sau să cântăresc 
cantităţi de ordinul miligramelor, cu precizie de patru 
zecimale. Totuşi, nimic nu era mai greu, nimic n-ar fi fost mai 
cumplit decât să plec de lângă Vasea. Abia suportam ziua de 
duminică, singura în care nu-l vedeam, şi nu ştiam cum să fac 
să treacă mai repede. Dormeam jumătate din zi, iar cealaltă 
jumătate mă gândeam la el. Zahangescu mă sfătuise să nu mă 
mai chinui astfel, ci să mă duc la el să-mi declar dragostea. Şi-
apoi, oi vedea: „Ori la bal, ori la spital”, zisese. Ce să faaac? 
Nici picată cu acid sulfuric! Cum să mă duc la un bărbat să-i 

Loredana Dalian

spun „Ştii, te iubesc!”? Preferam să-i dau de înţeles într-un 
mod mai subtil sau chiar deloc, băgându-mi nasul în reacţiile 
mele chimice, preferam să-mi chinui sufletul punându-mi o 
mie de întrebări decât… hodoronc-tronc. Asta numai el putea 
s-o facă. Mai mult, nici măcar nu ştiam ce-i cu el, dacă o fi sau 
nu însurat (ce-i drept, n-avea verighetă, dar acesta nu era un 
indiciu, că la vremea aia făceai rost atât de greu de orice, chiar 
şi de verighete), poate avea o logodnică, o iubită… În sfârşit, 
recunosc că eram într-o situaţie doar o idee mai fericită decât 
cea a colegei mele de cameră îndrăgostită de Clark Gable în 
rolul lui Rhett Butler. Deşi nu sunt chiar sigură că situaţia mea 
era mai fericită decât a ei. Măcar ea se consolase cu ideea că 
Gable, oale şi ulcele,  n-o să-nvieze să vină s-o ceară de 
nevastă. Şi nici Rhett Butler n-ar fi ieşit din peliculă pentru 
chestiunea în cauză. Eu, în schimb…

Într-o zi, Vasea n-a mai venit. De obicei, îşi lăsa vestonul 
în hol, pentru a-şi pune halatul peste cămaşă. Venea înaintea 
mea. De fapt, ziceai că doarme acolo. Imediat ce intram în 
linie dreaptă pe holul întunecos, îmi aruncam ochii pe cuierul 
din stânga. Prezenţa vestonului kaki, cu cele două stele mici 
pe fiecare epolet, îmi transmitea o siguranţă, o linişte şi o 
bucurie de nedescris. Era semnul că el se află acolo, că îi voi 
auzi vocea profundă, de bass, răspunzându-mi la „bună 
dimineaţa”, că frumoşii ochi negri se vor opri o clipă asupra 
mea, că întreaga lui fiinţă se va concentra, măcar pentru o 
secundă, asupra fiinţei mele, cu o înclinare uşoară din cap şi 
un zâmbet abia schiţat în colţul gurii. Eram în stare să mă 
hrănesc ziua întreagă din acest moment. 

De vreo două ori, se întâmplase să nu văd vestonul. Inima 
începuse să-mi bată altfel, aerul devenise dens şi-mi ploua în 
suflet cu tristeţe. Dar asta nu făcuse decât să-mi amplifice 
bucuria revederii imediat ce deschisesem uşa laboratorului şi 
dădusem cu ochii de el la masa de lucru. Îşi îmbrăcase halatul 
peste veston, iarna era un frig cumplit în laboratoarele 
ICECHIM-ului. Dar, oricât de frig ar fi fost, nu se compara cu 
frigul care mă cuprinsese – în plină vară – în ziua în care nu mai 
văzusem nici vestonul, nici pe Vasea. Mi-am zis că, cine ştie, o 
fi avut şi el o problemă care l-a determinat să întârzie. Dar nu 
ştiu de ce nu mă puteam convinge deloc. M-am apucat de 
lucru, fără tragere de inimă. Pentru prima dată, laboratorul mi 
s-a părut urât, strâmt, am observat – tot pentru prima oară – cât 
de crăpată era faianţa de pe mese. Am ţipat la colegul meu de 
echipă fiindcă nu-mi găseam mănuşile antiacide. Nici para de 
cauciuc pentru pipetare. Pe care n-am mai avut răbdare s-o 
caut, astfel că m-am apucat să trag reactiv din sticlă cu gura 
prin pipetă (oricum eram obişnuită, pare nu găseai decât în 
ICECHIM, în laboratoarele din facultate sărăcia era mare). În 
timp ce efectuam această operaţiune de mare fineţe (un pic 
dacă măreai presiunea, te trezeai cu reactivul pe limbă sau chiar 
în gât), cineva a venit cu vestea: Vasea murise. 

S-a dus naibii pipetarea mea la mililitru, habar n-am ce 
cantitate din reactiv am înghiţit. Mai ştiu doar că m-am lăsat 
târâtă la duşul de urgenţă de colegul la care tocmai ţipasem 
înainte, stropită cu multă apă pe gura încleştată, pălmuită ca să 
mi-o descleştez, inundată în cavitatea bucală. N-a mai fost 
nevoie să-mi introducă degetele pe gât să-mi provoace voma; 
am vomat singură, de bună voie şi nesilită de nimeni. Apoi m-
au apucat frigurile, tremuratul; m-au învelit degeaba în pături. 
Am refuzat Salvarea, iar Zahangescu nu m-a trimis cu forţa la 
spital, aşa cum era de aşteptat. Dimpotrivă, îi uimise pe toţi 
când le-a strigat: „Lăsaţi-o în pace! Nu de doctor are nevoie!”. 
Doar el şi cu mine am ştiut că nu de la reactiv îmi fusese atât de 
rău. 

M-a trimis la Cămin şi mi-a spus să stau cât am nevoie. Dar 
a adăugat că ar fi mai bine să vin la cercetare, decât să stau 
închisă în casă. Mi-a mai zis că, dacă vreau, încă îmi mai poate 
schimba lucrarea, că nu-i târziu. N-am vrut. Am dorit să 
continui, chiar dacă numai eu ştiu cum nu m-am dezintegrat în 
particule fine ori de câte ori am mai călcat de atunci în 
laborator. Dar atât mai puteam să fac în amintirea frumosului 
brunet cu ochi negri şi voce de bass. 

Mi-am luat lucrarea de Diplomă cu nota 10. Dar nu m-am 
putut bucura.

Rezultatele cercetării n-au mai interesat pe nimeni. La 
scurt timp, a venit revoluţia, „academiciana” fusese executată, 
ICECHIM-ul lăsat în paragină, iar cercetările în domeniul 
chimiei – date uitării. 

Vasea nu mai apucase să-şi susţină Doctoratul. Pentru că, 
înainte de toate, Vasea era militar, Vasea avea un înalt simţ al 
onoarei şi al datoriei. Dar asta n-ar fi fost suficient să-i aducă 
moartea. Vasea avea, în plus, ceva ce nu ştiu câţi dintre noi 
avem, militari sau nu: simţul sacrificiului. Murise ca să-i 
scape pe alţii. 

Cu o zi înainte de a afla noi vestea, fusese la aplicaţii cu 
plutonul pe care-l conducea. Pentru prima dată, le dăduseră să 
dezamorseze muniţie adevărată. Pentru a elimina stresul la 
care sunt supuşi în astfel de operaţiuni, la aplicaţii, geniştilor 
începători nu li se spune când urmează ca muniţia oarbă să fie 
înlocuită cu cea de război. Doar comandantul de pluton ştie. În 
duminica aceea, pentru plutonul lui Vasea venise ziua. Iar 
pentru el, venise ceasul. Unul făcuse o greşeală, iar el şi-a dat 
seama că e inevitabil ca, în următoarele secunde, să se producă 

o explozie şi că urmează să moară 
cât mai mulţi. Regula spune că, 
dacă te arunci peste o grenadă, 
î n a i n t e  s ă  e x p l o d e z e ,  t e  
dezintegrezi tu, dar există mari 
şanse ca ceilalţi să scape. Asta 
făcuse Vasea. Îşi salvase plutonul, 
cu preţul vieţii lui. 

La vreo săptămână de la 
tragedie, mă căutase un soldat. Era 
„aghiotantul” lui. Îl însoţea peste 
tot, chiar şi-n laborator. 

- Domnişoara inginer, nu ştiu 
cum să-ncep… mă cheamă Ristea. 

Ştiam. Mi-l aminteam pe 
Vasea cum îi rostea numele: „Du-te, 
Risteo, şi dă-le de mâncare la căţei!” „De unde, tovarăşu' 
locotenent, pe sărăcia asta?” „Risteo, nu mă face să-mi pară 
rău că te cunosc! Au fost vremuri de foamete şi mai mare! Vezi 
că găseşti un pachet în geanta mea; am luat nişte resturi de la 
Popotă, că ăia tot le-aruncă”. 

- Eu… am fost prieten cu tovarăşu' locotenent Vasilievici. 
Căpitan, post-mortem… N-am grade, domnişoara inginer, 
sunt un pârlit de soldat, da' m-a iubit ca pe fratele lui. 

Apoi a continuat printre lacrimi: 
- Şi pe dumneavoastră v-a iubit. Ce dragă îi mai eraţi! 

Numai mie-mi spusese. Da' dumneavoastră n-avea curaj să v-
o spună. Zicea că pesemne n-aveţi ochi pentru el, credea că 
nici nu ştiţi că există. L-am contrazis. Eu am altfel de şcoală. 
Văzusem, de-acolo din colţul meu, ceea ce alţii nu văzuseră, 
iar tov căpitan nu îndrăznea să creadă. Dar se hotărâse. Până la 
urmă, se hotărâse. În ziua aia nenorocită, se trezise vesel şi 
cânta. Când l-am văzut aşa, mi-a venit şi mie să fluier. „Tu ce-
ai, Risteo, azi? Nu cumva fluieri a pagubă? Ori te pomeneşti c-
oi fi şi tu îndrăgostit?” „Nici una, nici alta, tovarăşe 
locotenent. Da' când vă văd aşa vesel, m-apucă şi pe mine…” 
„Foarte bine! Să te-apuce, Risteo! Bucură-te, că-n curând ne-
nsurăm! Auzi tu? Azi e duminică, mergem la aplicaţii, dar 
mâine, cum intră în laborator, cum îi spunem. Nu mai amânăm 
nicio secundă. Vezi, dacă m-o părăsi curajul, să nu mă laşi! Te 
duci tu la ea şi-i spui: A zis tovarăşul Vasea că vă iubeşte şi vă 
roagă să fiţi nevasta lui. Ordin! Ai înţeles? Că dacă nu, Curtea 
Marţială te mănâncă!” „Am înţeles, tovarăşe locotenent, să 
trăiţi! Da' bine că v-aţi hotărât odată, că prea vă perpeleaţi…” 
“De, măi Risteo! Auzi, voi, la ţară, cum le spuneţi fetelor că le 
iubiţi?” “D-apăi ce, le spunem? Noi nu umblăm cu 
farafastâcuri d-astea boiereşti. Semn din ochi, mişcare din cap, 
bluza descheiată, mâna pe sub fuste, misiune îndeplinită!” 
“Ţărani cocliţi ce sunteţi! Mă îngreţoşezi!” “Cocliţi, necocliţi, 
tov lent, da' noi, când punem capul pe pernă, dormim. Nu ca 
dumneavoastră, perpeleală la foc mic, când pe-o parte, când pe 
alta.” Mă iertaţi, domnişoara inginer, aşa i-am zis. Şi el a râs. A 
fost ultima dată când l-am auzit râzând. Înainte să plecăm la 
poligon, a devenit deodată serios şi-a zis, mai mult pentru el: 
„Trebuie neapărat s-o cer. Se apropie sfârşitul de an, după aia o 
să plece, cine ştie pe unde o să ia repartiţie şi dac-am s-o mai 
văd.” N-a mai apucat, zicea-i-aş de viaţă!, a luat cu el cererea-
asta. Şi eu nu ştiu dac-am făcut bine sau rău că v-am spus. Da' 
am zis că-i mai bine să vă spun, că v-am văzut eu şi pe 
dumneavoastră cum îl mai sorbeaţi din ochi… pe sub ochelarii 
ăia de protecţie. Dacă vreţi să vă duc la mormânt…

- Nu. Nu vreau, Risteo. Când mă gândesc la el, vreau să 
văd un bărbat înalt, brunet, cu ochi negri, nu un morman de 
ţărână. Ia banii ăştia şi cumpără-i o lumânare şi-o floare. Du-i-
le de la mine şi spune-i c-ai avut dreptate. N-aveam doar ochi, 
ci şi minte şi inimă pentru el. N-am respirat în ultima jumătate 
de an decât ca să-i aud glasul şi să-l ştiu prin preajmă. Du-te, 
Risteo! 

- Ce floare să-i iau? 
- Nu ştiu. Una cu petale multe. Dar, vezi, ai grijă, să se 

termine la „mă iubeşte”!
- Adică cum? 
- Nu ştii jocul acela? Când eram copii, îl făceam cu frunze 

de salcâm. Rupeam câte una şi ziceam: mă iubeşte, nu mă 
iubeşte, mă iubeşte…

- Aha! Am înţeles!
- Şi nu uita… să hrăneşti câinii!
Uneori, ne hotărâm prea târziu. Alteori, poate că nu 

întâmplător amânăm. Bine-ar fi să putem ca, dintre toate 
lucrurile ce se lasă amânate, cu cel puţin unul să nu ne jucăm, 
amânându-l la nesfârşit, aşa cum nu ne putem juca nici cu 
muniţia neexplodată: cu sentimentele noastre de iubire. Dacă 
urâm un om, ne grăbim să i-o spunem. Dacă ne supără, ţipăm 
degrabă la el. Când iubim, facem tot posibilul să ne ascundem: 
după sticluţe de reactivi, în spatele ochelarilor antiacizi sau 
pur şi simplu… după deget. Ori în spaimele noastre de a nu fi 
ridicoli, greşit înţeleşi sau neaveniţi. Uitând că, într-o zi, poate 
să vină vremea de a dezamorsa muniţie de război, adevărată, 
nu făcătură, din cea oarbă. Şi că diferenţa de la fericire la 
nefericire se poate reduce la… o grenadă. Sau, ca în jocurile 
copilăriei, la o petală. 

* Save our souls (en)  - Salvaţi sufletele noastre
** Our bodies (en) – Trupurile noastre
*** ICECHIM – Institutul de Cercetări în Chimie
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Într-o perioadă în care ţara se confruntă cu 
urgiile unei ierni siberiene, la care se adaugă 
convulsiile sociale, politice şi problemele vieţii de zi 
cu zi, a discuta despre cultură şi viitor ca despre un act 
de normalitate pare cel puţin ciudat. Trăim vremuri 
tulburi şi preocupările noastre prioritare sunt de 
natură materială, parcă pentru a-i da dreptate lui 
Aristotel că oamenii trebuie mai întâi să trăiască şi 
abia apoi să trăiască frumos. Prinşi în vârtejul 
existenţei cotidiene şi a grijii obsesive de a ne adapta, 
nu avem vreme de reflecţii adânci. Sau răspundem 
din perspectiva unui hedonism de joasă speţă şi a 
unui orizont existenţial limitat. Suntem antrenaţi 
într-un ritm de viaţă stresant şi încercăm să ne 
adaptăm într-o lume trepidantă, tot mai greu de 
înţeles. 

Cu toate acestea, suntem obligaţi, prin natura 
lucrurilor, să vedem şi dincolo de realitatea palpabilă. 
Să sperăm că momentul dificil pe care îl traversăm va 
fi depăşit, că vom putea privi înainte de pe alte poziţii 
ce sunt educaţia şi cultura pentru şcoala de mâine. 
Dintr-o astfel de postură am căutat să răspund 
întrebărilor unei liceene, Elena DUMITRU pre 
numele ei - devenită reporter -  pentru o revistă 
editată pe plan local de Colegiul Naţional ,,Grigore C. 
Moisil” din Urziceni. Chiar dacă de atunci au trecut 
câţiva ani, credem că întrebările şi răspunsurile nu 
sunt perimate. Ne exprimăm speranţa că  cititorii 
revistei ,,Helis”ne vor împărtăşi această opinie.(G.S.)

Reporter: La ce s-ar reduce, în ziua de azi, idealul 
unui om?

- Chiar dacă întrebarea pare simplă, răspunsul nu 
este nici pe departe uşor şi nu poate fi nici univoc. 
Însăşi noţiunea de ,,ideal” este polisemantică, idealul 
însemnând fie ceea ce este perfect, desăvârşit, fie ceea 
ce se referă la domeniul ideilor, fie scopul suprem spre 
care se îndreaptă în mod conştient şi metodic 
activitatea creatoare umană în toate domeniile ei. 
Bănuiesc că la acest din urmă sens te referi, ca atare voi 
încerca să-mi susţin opiniile referindu-mă la un „ideal 
educaţional”, la ceea ce aşteaptă societatea din partea 
membrilor ei, precizând că nu există un singur ideal şi 
că istoria a arătat mutaţii semnificative cu privire la 
acesta. 

La limită, am putea spune că idealul educaţional al 
Spartei antice a fost ,,militarul”, cel al Atenei antice era 
,,kalokagathion” (omul frumos şi bun), cel al Angliei 
de acum câteva sute de ani fiind ,,gentleman”-ul, aşa 
cum în Germania a fost propus în secolul al XIX-lea ca 
ideal ,,omul de caracter” etc., fiind greu de crezut că 
unele din ele ar fi actualmente depăşite. Cunosc prea 
puţin despre idealurile altor naţiuni din ziua de azi, dar 
cred că problema trebuie văzută din perspectiva 
tinerilor unei Românii aflată într-o interminabilă 
,,tranziţie spre economia de piaţă”, viitorul acestora 
dovedindu-se, din păcate, sumbru. Trăim într-o 
societate în schimbare, supusă unor continue mutaţii 
economice, sociale şi culturale şi avem spectrul 
obsedant al zilei de mâine, grija pentru asigurarea 
existenţei cotidiene absorbindu-ne aproape total. Aşa 
se explică faptul că între ,, fi” şi ,, avea” accentul cade 
pe a doua preocupare.

 Nu mai preţuim oamenii după valoarea lor 
intrinsecă, ci după ceea ce posedă (bani, autoturisme de 
lux, confort de tip occidental etc.), ceea ce înseamnă 
efectiv o răsturnare a valorilor, materialismul – sau, 
mai degrabă, materialitatea vulgară - câştigând net în 
bătălia cu spiritualitatea. Televiziunile uită adesea să 
invite în studiorile lor pe adevăraţii oameni de cultură, 
dar ecranul ne este invadat de felul de învârtiţi deveniţi 
miliardari în ultimii ani, realizaţi din punct de vedere 
material, cu succes în afaceri şi cu tupeu cât încape, dar 
cam certaţi cu limba română şi normele gramaticale, 
deşi ne oferă sfaturi despre cum să reuşim în viaţă, ca şi 
cum ei înşişi ar fi idealul spre care trebuie să ne 
îndreptăm. Ar fi absurd să dispreţuim valorile 
materiale, dar ar trebuim să reflectăm mai mult dacă nu 
cumva, punând prea mare preţ pe lucruri, riscăm să nu 
preţuim propria viaţă. Cred că idealul tinerilor de azi ar 
trebui să fie preocuparea pentru realizarea propriei 
împliniri şi pentru a deveni cetăţeni demni ai ţării lor, 

adică pur şi simplu oameni. Ei nu trebuie să uite că au 
de învăţat toată viaţa (la 80 de ani, Goethe prefera ca 
semenii lui să i se adreseze cu “domnule student” 
tocmai pentru că se considera un perpetuu şi modest 
învăţăcel, în spiritul învăţăturii măreţului atenian 
Socrate), căutând să devină competenţi în domeniul de 
activitate pentru care optează. Avem datoria să ne 
cultivăm după propriile puteri, mai mari ori mai mici cu 
care suntem înzestraţi, iar tentativa de a ne autodepăşi 
nu poate fi decât benefică, chiar dacă nu ne este uşor. 
Nu ar strica să ne amintim mereu de celebra maximă 
latină ,,Per aspera ad astra” (Pe căi aspre către stele).

Reporter: Dvs. aţi afirmat că ,,în ziua de azi nu se 
mai citeşte ca în trecut; totuşi, ce v-a determinat să 
scrieţi cartea ,,Introducere în gândirea unor mari 
filosofi” şi să o publicaţi?

- Într-adevăr, Editura Didactică şi Pedagogică din 
Bucureşti mi-a publicat cartea amintită, considerând 
chiar că merită să fie reeditată. Cu riscul de a fi 
considerat lipsit de modestie, îmi permit să citez câteva 
rânduri trecute în consideraţiile introductive: “Ne 
place sau nu, în lume se citeşte astăzi mai puţin decât 
înainte. Cartea şi universul tipăriturii, ceea ce 
sociologul canadian Marshall Mc Luhan numea 
inspirat <<Galaxia Gutenberg>>, au cunoscut 
reculul în faţa ofensivei informaţiei electronice. 
Trebuie să ne împăcăm cu gândul că viitorul aparţine 
computerelor, iar actualele biblioteci vor deveni 
anacronice. Nu ştim dacă acest lucru înseamnă un 
câştig în plan spiritual - problema rămâne oricum 
deschisă - şi ne vine greu să acceptăm că tipăriturile, 
care au format zeci de generaţii, şi-au pierdut valenţele 
formative. Chiar dacă s-ar putea să ne înşelăm, 
credem, totuşi, că miracolul numit carte va mai juca un 
rol important în viaţa omenirii încă multă vreme de 
acum înainte”.

Fenomenul constatat este, din păcate, real. Vedem 
pe micul ecran filme americane, cu locuinţe dotate cu 
toate facilităţile, dar în câte dintre ele putem vedea 
rafturi de cărţi? Putem observa interioare pline de 
aparatură electronică, dar nu şi aceste podoabe ale 
înţelepciunii numite cărţi şi considerate, probabil, 
perimate. Într-o perioadă în care,,însăşi acceleraţia se 
accelerează”, cărţile au ajuns să obosească, nimeni nu 
mai are timp de lectură şi de analize psihilogice pentru 
că în concepţia occidentalilor “time is money” şi poate 
fi utilizat şi altfel. Fenomenul însă este generalizat, 
fiind extins la nivel mondial. 

Mi-am scris cartea cu gândul la cititori, dar în 
primul rând la elevii mei, cu speranţa că ei vor găsi 
răgazul necesar de a o parcurge şi că aceasta va putea 
contribui la formarea şi dezvoltarea personalităţii lor, 
la alegerea unui anumit fel de viaţă şi la adoptarea unei 
anumite maniere de comportament, de fapt acel triptic 
filosofic ce ţine de cunoaştere, valorizare şi acţiune. Ei 
sunt aceia care, în cele din urmă, vor putea aprecia dacă 
scopurile declarate ale cărţii au fost sau nu îndeplinite.

Reporter: Ce credeţi că trebuie schimbat în 
mentalitatea tinerilor şi ce îi determină să gândească 
astfel?

- Un proverb arab arată că ,,Oamenii seamănă mai 
mult cu vremea lor decât cu taţii lor”, adevăr de care ne 
putem convinge noi înşine. Tinerii noştri nu trăiesc sub 
un clopot de sticlă, ei receptează pulsul unei societăţi în 
permanentă mişcare şi observă că astăzi aproape totul 
se învârteşte în jurul banilor. Un gânditor pe nedrept 
ingnorat - îl am în vedere pe Karl Marx cu ale sale 
,,Manuscrise economico-filosofice din 1844” - a 
sesizat în secolul al XIX-lea că, pe cât de mare este 
puterea banilor, pe atât de mare e şi puterea mea. Eu 
sunt urât, dar cu bani îmi pot cumpăra cea mai 
frumoasă femeie, deci banii anulează efectul urâţeniei 
mele. Ca individ sunt olog, însă banii îmi procură 24 de 
picioare, ceea ce înseamnă că nu sunt olog. Sunt rău, 
necinstit, lipsit de scrupule, stupid, banul însă este 
respectat, deci şi posesorul lui. Eu sunt lipsit de spirit, 
însă banii fiind adevăratul spirit al lucrurilor cum ar 

putea posesorul lor să fie lipsit de spirit? Şi apoi, de 
vreme ce îmi pot permite să cumpăr oameni de spirit, nu 
am eu oare mai mult spirit decât toţi oamenii de spirit?  
Nu transformă deci banii mei incapacitatea mea în 
contrarul ei? 

Ar merita să reflectăm mai mult asupra observaţiilor 
pline de miez ale lui Marx, cu atât mai mult cu cât 
spiritul vremurilor noastre pare să fie similar cu acela al 
secolului al XIX-lea, când gânditorul german a aşternut 
aceste rânduri. Un proverb românesc de tranziţie 
afirmă că ,,Omul fără bani miroase a prost”. Cum pe 
plaiurile noastre nu prea a fost lipsă de fosfor, cine şi-ar 
dori să intre în această categorie?

Nu este rău că tinerii noştri se gândesc să 
dobândească rapid banii care le permit să-şi acopere 
multiplele lor nevoi, problema este aceea că aici există 
riscul dorinţei de înavuţire rapidă cu orice preţ, chiar al 
unui ,,pact cu diavolul” pentru a-ţi atinge scopul, adică 
dezumanizarea şi alienarea propriei persoane. Banul 
trebuie câştigat prin muncă cinstită, iar demnitatea 
noastră trebuie păstrată în orice împrejurări.

Reporter: Ce putem face ca lumea să se schimbe în 
bine?

- Şi aici ne situăm pe un teren cu nisipuri mişcătoare, 
noţiunea de ,,bine” fiind relativă: ceea ce este bine 
pentru individ sau grup de persoane poate fi rău din 
perspectiva altora. Cum altfel am putea interpreta 
imaginile şocante văzute la televizor după atacul 
terorist de la 11 septembrie 2001 soldat cu prăbuşirea 
Turnurilor Gemene din New York, când în societatea 
arabă oamenii jubilau pe stradă ca în faţa unei mari 
victorii obţinute împotriva americanilor? Cineva 
observa că fiecare se străduieşte să mântuie lumea de 
răul celuilalt, urmarea fiind intoleranţa şi fanatismul ce 
se manifestă pregnant azi, soldate cu victime 
nevinovate.

Visăm la ,,o lume mai bună şi mai dreaptă” din care 
să dispară războaiele, ura, intoleranţa, nedreptatea de 
orice fel. Să nu uităm că oamenii diferă nu doar după 
culoarea pielii, ci şi în ceea ce priveşte cultura, religia, 
concepţiile despre lume şi viaţă, interesele. Să 
acceptăm acest pluralism şi să găsim acel ,,modus 
vivendi” sau fel de a trăi, care să permită acomodarea 
reciprocă şi respectul faţă de felul diferit de a fi al 
celuilalt.

Să lăsăm pe seama politicienilor strategiile privind 
viitorul lumii şi să ne întrebăm ce putem face noi înşine 
ca individualităţi pentru ca lumea să devină  mai bună. 
Nu avem decât să învăţăm necontenit, să dăm dovadă 
de modestie intelectuală, să muncim pentru a ne asigura 
o existenţă demnă nouă şi familiilor noastre, să 
rămânem mereu oameni care nu uită de semenii lor 
aflaţi la greu, conducându-ne după valori precum 
binele, adevărul şi frumosul. Cugetătorul rus Nikolai 
Berdiaev susţinea că scopurile supreme ale vieţii nu 
sunt de ordin economic sau social, ci de ordin spiritual, 
că măreţia unui popor, contribuţia sa la istoria 
umanităţii nu sunt dependente de puterea statului, nici 
de dezvoltarea sa economică, ci de cultura spirituală. 

În calitate de cadru didactic, am căutat să induc de la 
catedră aceste idei elevilor pe care i-am pregătit, 
convins că binele nu este o abstracţie, acesta putând fi 
realizat de fiecare din noi atunci când avem conştiinţa 
datoriei împlinite în domeniul nostru de activitate. 
Înainte de pretinde de la alţii, trebuie să fim exigenţi cu 
noi înşine. Să găsim raportul optim dintre ceea ce 
oferim şi ceea ce primim de la societate. Să fim oameni 
de caracter, câştigându-ne respectul şi preţuirea 
semenilor noştri. Să ne iubim ţara (cu riscul de a fi 
persiflat, nu cred că noţiunea de patriotism a căyut în 
desuetudine) şi, dacă ne vom găsi menirea şi împlinirea 
pe alte meleaguri, să nu uităm de unde am plecat.

 Să nu uităm nici de morala românească ori de bunul 
nostru simţ. Oriunde ne vom afla, să fim înainte de toate 
OAMENI pe care ceilalţi să se poată bizui. 
Îndeplinindu-ne conştiincios datoria, ar trebui să avem 
permanent în vedere cuvintele marelui geograf Simion 
Mehedinţi: “Viitorul atârnă de ceva mai sigur decât de 
geniu şi de talent, atârnă de munca noastră, a fiecăruia”. 
În calitate de oameni, avem puterea de a ne modela şi de 
ne autoeduca în spirit umanist. Ar fi păcat să irosim 
această şansă.
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PARTIDUL COMUNIST ROMAN 
COMITETUL JUD. IALOMITA
Nr.1105\27 .01.1946  

Către 
REGIONALA P.C.R BUCURESTI

                             
RAPORT POLITIC
pe luna ianuarie

SARCINI
În cursul acestei luni sarcinile care au stat în faţa 

partidului în judeţul nostru au fost: 
Prelucrarea sarcinilor şi liniei trasată de Conferinţa    

Naţională a Partdului din Octombrie
Raportul C.C. ţinut de  tov. Gheorghiu-Dej
Statutul
Raportul tov. Ana Pauker.

SARCINI ORGANIZATORICE  
Consolidarea organizaţiei noastre de partid.
Întărirea Partidului în lărgime şi adâncime.
Organizarea şcolilor de cadre pe plăşi cu elevi din 

elemente săteşti.
Sprijinirea Guvernului de largă concentrare 

democratică Dr. Petru Groza, Consolidarea P.U.M. întărind 
colaborarea cu P.S.D.

Întărirea colaborării cu celelalte organizaţii şi partide 
democratice din Guvern în vederea alegerilor.

Prelucrarea Conferinţei de la Moscova.
Întărirea şi sprijinirea organizaţiilor de masă (Sindicate, 

Fr. Plugarilor, A.P., T.P., U.F.A.R., A.R.L.U.S., 
Cooperative).

Continuarea cu desăvărşirea reformei agrare.
Sprijinirea măsurilor economice luate de Guvern.

ÎNTRUNIRI
În ziua de 21 Ianuarie1946 am organizat sub egida 

A.R.L.U.S. Filiala Călăraşi,comemorarea a 22 ani de la 
moartea lui V.I.Lenin.

Au participat cca. 800 cetăţeni.
Au luat cuvântul:
Dl. Dr. Dobrescu,despre Lenin.
Tov.Inv. Florin Dumitrescu a declamat poezia V.I. 

Lenin de Maiakovschi.
Prof Vasilescu a deschis şi închis întrunirea.
În general vorbitorii au fost bine,având teze extrase din 

materialul nostru,pe care li l-am pus la dispoziţie.
În privinţa participării marea majoritate au format-o 

ofiţerii şi intelectuali din oraş,numărul muncitorilor a fost 
ceva mai redus.

Atmosfera a fost bună.
În ziua de 24 Ianuarie C.E.C.P de pe lângă C.T.Ialomiţa 

cu concursul Tineretului Progresist şi Apărării Patriotice a 
organizat un festival artistico-cultural.

Programul acestui festival a fost foarte reuşit s'au 
declamat poezii progresiste,s'a jucat piesa”Ion Roată şi  
Unirea.

A vorbit despre însemnătatea zilei Dl. Căpitan pandur 
Marinescu.

Au participat peste 1000 de cetăţeni,majoritatea 
tineret.Atmosfera tot timpul a fost foarte bună. 

RAPORTUL DE FORŢE POLITICE
Situaţia P.S.D. în oraş şi judeţ este staţionară .Din 

discuţiile pe care le'am avut cu fruntaşii P.S.D. din judeţ, ar 
reeşi  că au oarecare teamă de P.N.Ţ. Maniu.In sânul 
învăţătorimei Social  Democrate sunt nemulţumiri cu 
privire la numirea de directori de şcoli şi inspectori.

CELELALTE PARTIDE    
Partidul Liberal-Tătărescu se reduce la unele 

consfătuiri  cu cadrele din judeţ. Au plecat şi prin judeţ în 
plasa Urziceni însă peste tot li-se fac primiri ostile.Unele 
încercări de a organiza întruniri în sate au fost primite de 
săteni cu huiduieli ( cazul comunei Model şi Roseţi de unde 
au fost luaţi la goană).

P.N.Ţ.-Maniu a început să se mişte.Au avut o 
consfătuire cu cadrele din oraş şi câteva din 
judeţ.Participarea la această consfătuire a fost slabă.

Ca influenţă politică în judeţ,cea mai mare o are Frontul 
Plugarilor împreună cu Partidul nostru.

SITUAŢIA ÎN PRODUCŢIE
Fabrica de cărămidă şi  olane”Hagianoff” Urziceni 

lucrau înainte de Crăciun peste 150 de muncitori,a 

SJAN Ialomiţa
Consilier superior Rodica Druncea

(urmare din nr. 104, decembrie 2011) concediat o parte din ei,motivând aceasta că trebuie să 
revizuiască instalaţia şi maşinile pentru campania de 
primăvară.În prezent lucrează 60-70 muncitori.

Depozitul de fermentare C.A.M.Urziceni lucrează din 
plin cu aproape 200 muncitori,majoritatea femei.

La atelierele Feteşti producţia-cu toate lipsurile-este în 
creştere faţă de luna trecută.

SITUAŢIA ÎNSĂMÂNŢĂRILOR
Avem in judeţ 396 tractoare din care 235 proprietate 

particulară.Cele 161 de tractoare proprietatea Statului sunt 
repartizate celor 8 centre de staţiuni de maşini,fiind 
adăpostite in remize. 

Din cele 161 de tractoare 34 sunt în stare de reformă şi 
40 reparabile.

Lipsesc piesele de schimb pentru tractoarele stricate.De 
asemenea lipsesc şi fondurile necesare. În privinţa 
carburanţilor s'au luat măsuri de aprovizionare şi s'a 
distribuit până acum centrelor de maşini 8 vagoane de 
combustibil.Judeţul nostru are de însămânţat în campania 
de  primăvară 333.403 Ha.,având la dispoziţie cantitatea de 
seminţe necesare pentru acoperirea acestei suprafeţe.

Starea semănăturilor de toamnă este bună.N'au suferit 
de pe urma îngheţului pământul fiind acoperit de zăpadă.

COOPERATIVE
În judeţ sunt:22 cooperative de tip nou şi 33 de tip 

vechi.S'au distribuit în cursul acestei luni cooperativelor 
din judeţ următoarele mărfuri:

4.200Kg. cue,2500 caele,224 topoare,1800 sape,100 
casmale.

Mai au în depozitul Federalei 1.500 Kg. Fier balot şi 
cca. 1 ½ vagoane sape. De asemenea  mai au repartizate 
I.N.C.O.P. următoarele mărfuri pe care trebuie să le ridice: 
40.000 m. americă,2.000 Kg. cue,500 găleţi,lanţuri,sape  şi 
diferită fierărie.

SITUAŢIA SANITARĂ 
În judeţ sunt 15 cazuri de tifos exantematic(Călăraşi 3, 

Urziceni 1 ,Jilavele 7 , Amara 3 ,Iazu 1 , Dichiseni 1 
).Organele sanitare au personal suficient şi medicamente. 
Lipsesc mijloacele de transport.

SECŢIA ORGANIZARE , INSTRUCTAJ   
Avem constituite  Comitete de Partid în 3 plăşi ,Călăraşi 

,Feteşti şi Ţandărei.
Avem în tot judeţul 195 celule de Partid. Organizaţii cu 

peste 100 de membrii avem în com. Coşereni, Bărcăneşti 
,Dragalina , Buliga , Independenţa , Carol I , Amara  şi 
Mărculeşti.

Numărul membrilor de partid a crescut în cursul acestei 
luni de la 5981 cu adeziuni rezolvate + 379 adeziuni 
nerezolvate la 6565+100 nerezolvate.

Subiecte prelucrate în şedinţe :
Cu ajutorul Comitetului Regional prin Tov. Doreanu s'a 

prelucrat cu secretari şi o parte din birourile celulelor din 
oraş şi judeţ:

Prima parte a raportului Tov. Gheorghiu – Dej 
,Rezultatul Conferinţei de la Moscova şi sarcinile care stau 
în faţa noastră în urma acestei Conferinţe.

Au participat la această  şedinţă 75-80 secretari de 
celulă ,o parte din activul de partid din Călăraşi şi din plasa 
Călăraşi , în total 250-300 activişti.

Tot cu ajutorul  Tov. Doreanu s'a prelucrat acelaş 
material cu secretarii de celule,activul de partid local şi 
celulele şi organizaţiile de partid C.F.R. din plăşile Feteşti , 
Slobozia , Ţandărei şi Urziceni.

Participarea la aceste şedinţe a secretarilor de celule din 
plăşi a fost de 50-60%

De asemenea a mai prelucrat materialul  cu secretarii de 
celulă din plasa Căzăneşti.În plasa Dragoş  Vodă materialul 
a fost prelucrat în şedinţele de celulă de Tov. Ungureanu.

S'au mai prelucrat :
Statutul
Raportul Tov. Ana Pauker
În urma prelucrării materialului cu secretarii de plăşi 

s'au observat o înviorare a muncii de partid în 
judeţ.Frecvenţa la şedinţe s'a înbunătăţit ajungând până la 
80%.

Nivelul politic al şedinţelor la oraş cât şi la sate este 
mulţumitor.

În oraşele Călăraşi , Feteşti ,Ţăndărei , Slobozia şi 
Urziceni şedinţele se ţin la sediul Partidului.

În sate la sediul F.P.sau în case particulare.
Celulele C.F.R. ţin şedinţe în întreprinderi
Resortul funcţionează mulţumitor. Nu are încă un 

număr suficient de tovarăşi.
Colaborarea cu celelalte resoarte nu este încă suficientă.
În munca noastră organizatorică mai avem încă lipsuri. 

Avem Plăşi  fără responsabili sau plăşi cu responsabili slabi 

{ Căzăneşti , Lehliu , Slobozia }.Sunt celule care nu ţin 
şedinţe regulat.{în plasa Slobozia am găsit celule care n'a 
ţinut şedinţă de la sfârşitul lui iulie}.

Plăşi slabe: Lehliu şi Slobozia.

SECŢIA CADRE
Secţia a mai fost întărită cu încă 2 tov. aşa că partea 

tehnică a secţiei se face destul de bine. S'a mers pe teren în 
control la şedinţele de celulă în plasa Călăraşi.

Există colaborare în cadrul secţiei precum şi cu celelalte 
secţii.

Mai are încă lipsuri în munca de control pe teren. Acum 
cu întărirea secţiei vom căuta să lichidăm şi această lipsă.

SECŢIA DE EDUCAŢIE POLITICĂ
Această secţie a început să funcţioneze mai bine faţă de 

luna precedentă.Am organizat 2 şcoli elementare cu elevi 
ţărani una în plasa Feteşti şi alta în plasa Călăraşi. Şcoala 
Călăraşi a avut la început 20 elevi din care 18 au terminat 
cursurile.Calificativele obţinute de elevi la sfărşitul şcoli au 
fost : 3 foarte bine,8 bine, 3 suficient şi 5 insuficient.Şcoala 
Feteşti la început 17 elevi,au terminat 11 , calificativele 
fiind : 3 foarte bine, 6 bine, 1 binişor,unul slab. La .şcoala 
Feteşti au trimis elevi 6 comune din 14,iar la Călăraşi 7 din 
18.La şcoala Călăraşi s'au evidenţiat tov. Dumitru Deliu , 
Gheorghe Florea şi Ştefan M. Florea.

La şcoala Feteşti tov. Teodor Dragnea,Vasile 
Tudorache,D-tru I. Nicolae.Rezultatele slabe obţinute ca 
participare se datorează faptului că secţia nu a pregătit cum 
trebue aceste şcoli.

În cursul acestei luni a plecat în judeţ o echipă teatrală în 
cadrul  T.F.-de la Feteşti-gară au fost trimise în cursul lunei 
în plasă 6 echipe artistico-culturale. Biblioteci avem la 
Călăraşi , Feteşti – oraş ,Feteşti gară şi Slobozia .În restul 
judeţului materialul nostru se află în bibliotecile F.F. 
.Bibliotecile sunt slab consultate. Căminele sunt  în curs de 
organizare,o parte şi-au început activitatea.Informarea 
presei s'a facut,însă nu a apărut nimic până acum ( Ne vine 
ediţia de Moldova ).

Răspândirea Scântei se face slab. Sistemul 
abonamentelor nu dau rezultate; avem veşnic 
reclamaţiuni.Ne gândim să introducem sistemul de 
abonamente colective pe comune sau pe sate.S'au distribuit 
în cursul acestei luni celulelor din judeţ următorul material : 
3.000 statute, 300 rezoluţii ,300 rapoarte ale C.C.,300 
rapoarte tov. Ana Pauker,1.000 carnetul activistului Nr. 6-7 .

Se vând in judeţ cca 3000 foi Scânteia zilnic la chioşcuri 
şi abonamente.Din toate gazetele Scânteia este cel mai 
răspândit în judeţ . Ziare de perete de partid sunt în curs de 
organizare la Ciulniţa C.F.R., Slobozia –gară şi oraş şi 
Ţăndărei gară.

Cu toate că secţia de Educaţie Politică a funcţionat mai 
bine ca luna trecută totuşi mai are încă lipsuri în ceea ce 
priveşte pregătirea şcolilor elementare ţărăneşti ;difuzarea 
Scântei, difuzarea broşurilor şi materialului de 
partid,strângerea banilor pentru broşurile  şi materialul 
difuzat ,creerea echipelor de îndrumători ai opiniei publice. 
Control şi ajutor din partea secţiei pentru munca de 
Educaţie Politică în judeţ.

ORGANIZAŢIILE DE MASĂ      
Fr. Plugarilor
Are în judeţ un număr de 62.625 membrii din aceştia 

5.227 sunt membrii de partid.
Au comitete în fiecare comuna şi plasă ,ţin şedinţe însă 

neregulat.
Au organizat în cursul acestei luni 62 întruniri pe sate. 

Lucrările de reforma agrară sunt gata în plăşile Căzăneşti , 
Slobozia şi Dragoş Vodă . Nu au cadre suficiente.

Sindicate
Numărul sindicaliştilor din judeţ sunt de 8.387 în care 

intră muncitori , funcţionari publici  şi particulari 
,muncitori agricoli ,pescari,vânători ,cultivatori  de bumbac 
şi muncitori C.F.R.,din aceştia 1.193 sunt membrii de 
partid.

În ziua de 13 Ianuarie s-a ţinut o adunare cu toţi 
sindicaliştii la care au participat peste 1.000 de 
sindicalişti.S'a prelucrat circulara C.G.M. în legătură cu 
realegerea comitetelor sindicale şi de întreprinderi .

Comisia Locală care până acum câtva timp era foarte 
slabă a fost întărită şi acum pregăteşte realegerea 
Comitetelor.

Sindicatul C.F.R. Feteşti a realizat lucruri frumoase 
trimiţând pe teren în fiecare duminică echipe culturale 
artistice la ţară unde au organizat serbări , şezători .

Funcţionează slab sindicatul funcţionarilor publici 
,sindicatul muncitorilor agricoli,unele secţii sindicale 
C.F.R. (Ţăndărei ,Slobozia , Urziceni) .

(continuare în numărul viitor)
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Îţi scriu simplu, e drept, destul de târziu, cu inima 
cerului, 
dintr-un sicriu.
De aici, 
să mă-ntorc nu mai pot. În mine învie diavolul mort.
Să nu întârzii plecarea,
găseşte-mi cealaltă inimă arsă de foc 
şi lasă mărfarele sufletului să care la margini de veac 
disperarea.

Când ticluiesc această scrisoare,
mirarea tocmai coboară o fiară dintr-o înaltă strigare 
de unde, 
puţin mai înainte, 
moartea – 
femeie stilată şi, neîndoios, de onoare – 
sustrăsese în taină, 
un pumn de nămol, pentru cântecul vieţii sălbatic şi gol.

O reumatică stare se înscăunează, insidios, la intrare.

Sosesc în degrabă măreţii bărbaţi,
îngeri cheflii,
dolofani şi guşaţi,
crocodili îmbuibaţi cu alcool, 
un bivol zbanghiu şi un cocoş mototol. Fierbinţeala
cuprinde întreaga suflare. Mai este un deal de urnit.
Mai e de înjunghiat vara primară. 
Şi cum descălecară, 
orizontul, 
pitulat la subsol într-un vis de fecioară, 
o zbugheşte voiniceşte, 
prin zăpadă, 
la moară;
îmi strecoară în flacăra sângelui o uliţă întunecoasă,
apoi deşartă fericirea în cramă. Şi nu mai ajunge acasă.
Cu fata morgana încarcă-n vagoane sălbăticiunea din 
lucruri
şi ia la întors din floarea de ţipăt, rătăciţi, vreo doi 
muguri.

Învinşii dau cu toţii în nins, de li se văd inimile 
cum se rostogolesc în abis.

Rezervat, 
bancherul sentimentelor întemniţate în ploi anunţă sec 
că doi şi cu doi nu mai fac patru. Iaca, de-acum –  
să ştie tot datul –, 
rezultatul, conform corolei de tei, este trei. Uneori, 
cinci. 
Şi se opreşte aici.

În momentul acesta,
aşteptarea amână zborul păsărilor călătoare
şi, poate, de aceea, madamele de viţă domnească, 
crescute-n esenţă de lemn sideral,
în loc să lenevească în neglijeul sumar,
aşează în dreptul inimii un cântec de risipire. 

Ei, şi, de aici, adevărul se dărâmă grandios în ruşine.

Glonţul iubirii se răscoală în rană. Mărăcinele sângelui 
năvăleşte 
năprasnic afară. 
Şi, brusc, 
meseria de a muri se transformă într-o linişte fără margini. 
Suplă. 
Zglobie. 
Adâncă. 
Prin care ţâşneşte năpârca dorului de ducă.
După colţ, 
la fereastra pictată în plâns, râde cu buze de flori un cais.
   – Nu e bine – strigară-nadins ibovnicii focului viu –,
inamicii durerii o să ridice din lacrima livezii un sens 
interzis!

Vezi tu…, vremea, acum, intră în alt paşaport. 
Vântul aleargă isteric prin pod vrajbele toate. 
Înalţă deşertăciuni. Noapte de noapte. Clipă de clipă.
Cu viforniţa aprinde un înger păgân. 
Tăciuni. 
Şi furtuni. 
Şi sufletul meu, bărcuţă pe învolburatele ape.
Un lup urlă doina de însingurare în urechea unei ursitoare.
Din ce în ce mai aproape. 
Din ce în ce mai departe, teribila moarte a secretului viu.

Ah, Moartea…  – 
de altfel, o femeie de treabă, frumoasă  –, 
a fugit cu mine de-acasă, cu gând curat, ivoriu,
să îmi strecoare-n artere, dintr-un pumn de nămol, 
cântecul vieţii.
Sălbatic. 
Şi gol. 
De aceea,
astăzi, îţi scriu cu inima cerului, dintr-un sicriu!

A mai trecut un an, dar cine ştie

În câte existenţe am fost bătrân ca azi?

Zăpezile ce-au fost săpatu-mi-au în piele

Memoria curată a altor noi zăpezi.

Nu vreau, nu ştiu să mă gândesc la viaţa

De dincolo de viaţa ce-o trăiesc;

Vagi amintiri aprind lumini şi umbre

În peşterile nopţii prin care mă târăsc.

Strigaţi-mă cu un nume şi poate

Veţi auzi purtat de vânt un murmur,

O şoaptă, un zvon curat, sublim;

Sunt eu, sau nu sunt,

Sau vocea voastră strigă,

De dincolo, de pe un alt tărâm!

20.01.2012

Ascultă, prietene!
Cineva strigă în sângele tău,
Sau plânge?
Lupii melancoliei ţi-au invadat globulele 

albe,
Vampirizând acest anotimp rece şi 

capricios.

Cine suntem?
Cine suntem?
Câteodată ne reamintim,
Dark, hărţuiţi de felinele nebuniei,
Ne prefacem că uităm.

Eu, tu, ei,
Suntem despărţiţi de oceanul unei nopţi,
Luminată fugar de mistuirea stelelor 

căzătoare.

29.01.2012

*

*

 F.M.Ciocea

Viorica Gheorghe

Punct de sprijin

Taie timpul cărare 
şi privirea ta
e punct de sprijin.

Dacă obosesc, 
poartă tu povara!


