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Iniţiativa ambiţioasă a Consiliului Judeţean Ialomiţa de a descoperi şi pune în valoare specificul cultural, 
social, istoric şi economic al zonei, de a-l afirma şi de a-l integra în amprenta naţională s-a materializat într-o 
primă conferinţă-dezbatere, desfăşurată pe 24 ianuarie, care a avut ca temă „Contribuţia ialomiţenilor la Unirea 
Principatelor Române”. Prezenţa numeroasă, peste aşteptări, i-a făcut pe organizatori să mute întâlnirea în 
Galeriile Arcadia ale Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Slobozia. Domnul profesor Vasile Silvian 
Ciupercă, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa, a prezentat liniile de forţă ale Proiectului cultural 
Calitate şi excelenţă în manifestările culturale ialomiţene, fiind convins că zona noastră are cu ce se mândri, are 
ce arăta, lună de lună, toate manifestările culturale ialomiţene conţinând calitate şi excelenţă.

Au demonstrat-o cu prisosinţă comunicările ştiinţifice prezentate de prof. Vitalie Buzu (Prezenţe ialomiţene 
în procesul de înfăptuire a Unirii Principatelor Române ); prof. Gheorghe Valentin ( Reforma agrară de la 1864 
în judeţul Ialomiţa); prof. Ioan Man (O prietenie inedită: Alexandru Ioan Cuza-Evanghelie Zappa); dr. 
Georgeta Filitti ( Contribuţia lui Barbu Catargiu la înfăptuirea şi consolidarea Unirii Principatelor Române ). 
Expoziţia tematică a fost prezentată de către directorul Muzeului Judeţean Ialomiţa, arhg. Dr. Florin Vlad. 

Fanfara municipiului Slobozia a cântat Hora Unirii în faţa Centrului Cultural, pe ritmul căreia toţi cei 
prezenţi şi-au dat mâinile şi au dansat. 

Ziua de 24 ianuarie a continuat cu vizite de documentare la Broşteni ( ruinele conacului Zappa, biserica şi 
mormintele familiei ) şi Maia (Aşezîmântul de Artă şi Cultură Religioasă Maia-Catargi, biserica, secţia 
muzeală, cavoul familiei ).

La evenimente au participat: prof. Vasile Silvian Ciupercă, preşedintele C.J.I., Ştefan Muşoiu şi Ioan 
Martin, vicepreşedinţii C.J.I., Constantin Stoenescu, secretarul general al Judeţului, prefectul judeţului, 
conducători de instituţii, oameni de cultură, public larg, reprezentanţi mass-media locale şi centrale.

Problema prozei feminine a fost complet 
neglijată, considerată un accident sau o 
întâmplare într-o istorie a literaturii jalonată de 
nume masculine. Critica şi istoria literară mai 
nouă sau mai veche ocolesc, din motive încă 
necunoscute, dihotomia între literatura femeilor 
şi a bărbaţilor, deşi ea există, chiar dacă nu a atins 
o fază acută. Ca să justificăm afirmaţia de mai 
sus, cercetăm masivele volume ale distinsului 
profesor Eugen Simion, Scriitori români de azi 
(Vol I-IV), dar în cele peste trei mii de pagini nu 
descoperim decât trei nume de prozatoare din 
perioada respectivă (Dana Dumitriu, Rodica 
Adameşteanu şi Rodica Palade). Cam aşa stau 
lucrurile şi în recentele şi masivele Istorii ale 
literaturii de Ion Rotaru, Nicolae Manolescu sau 
Alex Ştefănescu. De-abia acum se nasc semnele 
de întrebare: ori femeile nu s-au aplecat spre 
proză – poezia este mult mai bine reprezentată - 
ori au avut mai multe greutăţi de întâmpinat, 
poate n-au avut curajul necesar să abordeze o 
specie dificilă precum romanul care cere timp şi 
răbdare, ori apetitul (gustul) cititorului nu mergea 
în această direcţie.  

Pe de altă parte, nici critica nu s-a aplecat cu 
seriozitate să analizeze fenomenul decât foarte 
târziu. Un studiu consistent pe această temă îl 
realizează Radu Voinescu în lucrarea Spectacolul 
literaturii, Editura Muzeului Literaturii, 
Bucureşti (2003), căreia îi consacră un capitol 
foarte documentat, intitulat „Literatura feminină 
de azi”. Aici urmăreşte atât problematica poeziei, 
cât şi pe cea a prozei, în context cultural 
universal, fără a epuiza subiectul, de altfel foarte 
vast, dar reuşeşte să sintetizeze câteva elemente 
care să-i confere specificitate, cu alte cuvinte să-i 
definească genul proxim.

Titi DAMIAN(continuare în pag. 3)

Iarnă la Slobozia
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Este foarte adevãrat cã 
politica este prin excelenţã 
domeniul imposturii. Aceastã 
afirmaţie se studiazã în 
şcolile de politologie şi nu 
este una ofensatoare, ci 

s t imula toare .  Economie ,  socio logie ,  
administraţie, psihologie şi ştiinţe juridice; cam 
la asta se rezumã teoria cu privire la cunoştinţele 
pe care un politician trebuie sã le posede ca sã 
„intre în pâine”. Şi totuşi, niciodatã ele singure 
nu sunt suficiente ca sã-l scoatã pe împricinat 
din categoria impostorilor. Fãrã umilinţã şi 
caracter, toatã „ştiinţa” lor nu face doi bani în 
conducerea societãţii. De multe ori nici mãcar 
acest adaos moral nu schimbã lucrurile, cel mult 
le face acceptabile.

La fel de adevãrat este cã toate revoluţiile 
sunt pline de impostori. Un singur revoluţionar 
a fost „de profesie”, Che Guevara, idolul 
primarului Constanţei. Numai cã pe vremea lui 
„reţeaua de socializare” funcţiona pe baza 
bileţelelor „citeşte şi dã mai departe” sau prin 
porumbeii cãlãtori. O revoluţie este un lucru 
serios în mãsura în care se desfãşoarã în 
realitatea nevoilor umane simple şi esenţiale, 
acestea fiind invariabil de o tristeţe îngrozitoare. 
Una este sã ţii deasupra capului o bucatã de 
carton pe care scrie „mi-e foame!” şi alta sã 
transmiţi acelaşi text printr-o „tabletã” de ultimã 
generaţie. Fãrã umilinţã şi caracter, nici 
revoluţionarul nu-şi poate depãşi condiţia de 
impostor. 

„Cureaua de transmisie” (vorba lui Lenin) 
între popor şi clasa politicã nu mai este de foarte 
multã vreme strângerea de mânã. Privitul în 
ochi s-a transformat în privitul pe „sticlã”. 
Televiziunile şi ziarele fac astãzi oficiul de a 
modula (în sensul de „a manipula”) transferul 
de informaţii de la unii la alţii. În zilele noastre 
nici nu mai poate exista o revoluţie dacã nu se 

transmite „live”. Nu ar mai avea nici un sens. 
Numai cã, în aceastã distracţie generalã 
impostura ziariştilor iese deasupra ca uleiul din 
apã. Sã mai spun cã şi în cazul lor, umilinţa şi 
caracterul ar trebui sã fie incluse în „fişa 
postului”? 

Oricât ne-am dori, aceastã revoluţie nu este 
decât o micã rãscoalã. Mult mai aproape de 
realitatea virtualã a jocurilor pe calculator, decât 
de cea a copiilor care nu mai merg la şcoalã 
pentru cã nu au cu ce se îmbrãca. Suferinţele 
oamenilor sunt estompate de bãşcãlia 
impostorilor din toate cele trei straturi sociale 
amintite mai sus. O bãşcãlie fãrã margini mi se 
pare ca în aceste zile, de exemplu, asociaţia 
revoluţionarilor „profesionişti” sã-şi negocieze 
cu puterea menţinerea „neînsemnatelor” 
privilegii referitoare la pãpicã, la terenuri, la 
impozite. Tot aşa cum mi se pare cel puţin o 
ironie sã propui existenţa unei „Pieţe a 
Universitãţii” perpetue, un fel de tribunal al 
poporului care sã garanteze mersul în direcţia 
„bunã”, care o fi ea! Mai lipseşte ghilotina şi 
robespierii.

Singura revoluţie adevãratã este cea a votului 
şi pânã atunci tare mã tem sã nu uitãm „textul” şi 
sã improvizãm, aşa cum am mai fãcut-o. Ne vor 
ajuta gãleţile colorate, uleiul şi zahãrul, pungile 
imortalizând în plastic chipurile rânjitoare ale 
pretendenţilor la cãsãtoria cu bugetul. Dacã 
strigãtele de astãzi din piaţã se constituie într-un 
contract prenupţial între orice „putere” şi 
poporul sãu, este foarte bine. Altfel, facem doar 
vocalize.

Are vreun rost sã amintesc aici cã fãrã 
umilinţã şi caracter noi toţi vom rãmâne doar 
nişte impostori ai unei democraţii învãţate dupã 
ureche, ironici şi pontoşi, bãşcãlioşi cu propria 
noastrã existenţã?

Dan Elias
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Intrigat de problemă, în câteva cronici de 
întâmpinare m-am aplecat cu seriozitate asupra 
câtorva autoare (la vârste diferite) de romane (din 
spaţii geografice diferite). Este vorba de Christina 
Wittelsbach, 24 de ani, Bucureşti, (romanul 
„Confuzie sentimentală”, ed. Domino, 2009), 
Mihaela Burlacu, 34 de ani, Constanţa,  romanul 
„O vară de necuprins”, ed.Ex Ponto, 2009), 
Florentina Loredana Dalian, 43 de ani, Slobozia 
(romanul „Scrisori netrimise”, ed. Antares, 2011), 
şi Speranţa Calimi, 66 de ani, Bacău, (romanul „La 
naşterea mea a căzut o stea” ed. Vicovia, 2008), 
toate având un numitor comun, dragostea, cu 
traumatismele impuse de intervenţia destinului. 
Desigur că aceste cărţi şi nume nu sunt nici pe 
departe suficiente pentru a se putea face 
generalizări, totuşi am identificat multe aspecte 
pentru a conferi specificitate prozei feminine care, 
în momentul actual, pare a fi în ofensivă tematică şi 
stilistică. Bineînţeles că trebuie avute în vedere 
diferenţele de rigoare care ţin de personalitatea, de 
inteligenţa şi de talentul fiecăreia şi care, până la 
urmă, dau farmec literaturii.

Diferenţele nu sunt relevante pentru a considera 
că avem de-a face cu două literaturi: una a 
bărbaţilor, alta a femeilor, deşi mişcarea feministă 
este în ofensivă culturală. Cert este că femeile scriu 
proză, în cele mai multe cazuri, altfel decât bărbaţii. 
Se opresc asupra unor teme specific feminine, de 
regulă iubirea. S-ar putea afirma că fac exces de 
iubire, fapt ce generează un exces de tragic, mai ales 
că recurg frecvent la motivul literar „fortuna 
labilis”. Paradoxul şi imprevizibilul sunt mult mai 
prezente. Scriu într-o manieră aparte, recurgând, de 
cele mai multe ori, la un narator-personaj care se 
confesează la persoana întâi, trimiţând pe cititor 
mai aproape de autentic. Poate că simt nevoia de 
devirilizare a literaturii contemporane, în scopul 
căutării unei identităţi, poate chiar a unei literaturi 
destinate exclusiv femeilor. Accentul este pus pe 
tema cuplului, întrucât femeia este confruntată cu 
mult mai multe obstacole în viaţa sentimentală. 
Aspectele cele mai importante ale acestor 
diferenţieri pornesc de la faptul că predomină un 
sentimentalism feminin tipic şi se exploatează 
detalii ale sensibilităţii şi particularităţi ale 
receptării specific feminine. Nimeni nu poate 
descrie meandrele şi abisurile sufleteşti ale unei 
femei mai bine ca o femeie. Scriitoarele femei caută 
o civilizaţie a instinctelor bazată pe senzaţii trăite 
cândva cu intensitate, experienţe recente, dar şi cu 
refugii frecvente în vis. De aceea, par să recurgă 
cam la aceleaşi clişee lingvistice şi scheme 
narative, lăsând impresia falsă că proza lor este 
insuficient maturizată. Mai au o trăsătură comună: 
preocuparea pentru lumea ideilor, proza lor fiind 
presărată cu numeroase reflcţii cu valoare de 
maximă care vizează o experienţă de viaţă trăită 
intens, dar şi învăţături morale transmise cititorului 
prin întâmplările traumatizante ale personajelor 
imaginate.

Nici Florentina Loredana Dalian (Dănilă) nu se 
abate de la aceste reguli, decât în măsura în care, 
firesc, lasă să i se întrevadă propria personalitate 
scriitoricească.

Doamna Dalian îşi pregăteşte cu minuţiozitate 
intrarea în literatură, obţinând în intervalul 2005-
2011 aproape 20 de premii literare la diverse 
concursuri de proză scurtă (şi poezie, haiku) sau 
colaborând la reviste literare din aproape tot spaţiul 
geografic, să zicem Cluj-Napoca, Turnu- Severin, 
Orăştie, Suceava, Dorohoi, Constanţa, Buzău, 
Chişinău, Bacău, Deva, Rm. Vâlcea, Mizil sau 
Slobozia, ca să enumerăm doar câteva. 

Premiile obţinute i-au confirmat cu prisosinţă 
talentul, aşa că a trecut la pasul următor şi anume 
publicarea a două volume de proză scurtă, receptate 
la fel de bine de cititori şi de critică, (atât cât s-au 

putut pronunţa, datorită tirajelor reduse şi a 
difuzării limitate a revistelor): „Şi copiii se 
îndrăgostesc” Editura Clubul Saeculum, Beclean 
(2008) şi „Aceeaşi lună peste sat” Editura Remus, 
Cluj-Napoca (2010), având un Cuvânt de însoţire 
de Adrian Dinu Rachieru. Sunt proze scurte care 
comprimă, cu o mână sigură, drame omeneşti, 
eşecuri, ratări, neîmpliniri, trăsături, caractere, 
destine frânte, prezentate cu subtilitate – totul într-o 
expresie pe care aş numi-o cantitate inepuizabilă de 
viaţă. Autoarea se mişcă cu  dezinvoltură atât în 
lumea intelectualului, a oraşului, dar şi în cea a 
satului, a omului simplu. Multe dintre prozele 
scurte pot deveni puncte de plecare pentru mari 
romane. Citarea unei singure pagini din proza ce 
deschide volumul „Aceeaşi lună peste sat” ar fi 
suficientă pentru justificarea afirmaţiei că ne aflăm 
în faţa unei scriitoare de real talent: „Nu mai e nici 
moara-n sat, Biserica, având sfinţii decoloraţi de 
vreme, îşi aşteaptă enoriaşii care au plecat demult, 
iar uliţele-s prea goale ca să mai poarte nume […] 
Veteranul satului, uitat de Dumnezeu, a adormit pe 
prispã. Îşi viseazã tinereţea trecutã prin gloanţe. 
Un glonte vine spre el, din ce în ce mai aproape […] 
Luna-şi face loc timid printre doi nori, arătându-se 
plină. Aceeaşi lună peste sat. Undeva, o bufniţă îşi 
strigă neliniştea […] Pomii îşi foşnesc a nepăsare 
frunzele jumătate îngălbenite, lepădându-le rând 
pe rând. Vântul atinge clopotul, smulgându-i un 
vaiet. Într-o odaie, la lumina mică a unei lumânări, 
o bătrână numără toamnele...”

De fapt, prin cele două volume de proză scurtă, 
Florentina Loredana Dalian face un exerciţiu 
necesar, pregătindu-şi intrarea pe uşa din faţă în 
lumea romanului. Romanul Domniei sale, 
SCRISORI  NETRIMISE, Editura Fundaţiei 
Culturale Antares, Galaţi (2011), cu un „Alt cuvânt 
de însoţire” de Adrian Dinu Rachieru, realizează o 
excelentă analiză psihologică pe tema dragostei, a 
destinului şi a înstrăinării de sine, având ca suport 
înstrăinarea fizică provocată de nomadismul 
românilor care caută iluzoria împlinire în spaţiul 
italian. Firul epic al romanului nu este important şi 
s-ar putea rezuma într-o singură frază. O tânără 
intelectuală călătoreşte clandestin spre Italia să-şi 
împlinească iubirea, dar se întoarece dezamăgită. 
Importante sunt însă întâmplările prezente şi trecute 
care se asociază acestei iubiri, la rândul lor 
descoperind cititorului o extraordinară trăire a 
protagoniştilor Ilinca şi Mihnea. 

Titlul romanului trimite la un fel de un jurnal cu 
scrisori pe care bărbatul le adresa către o anume 
Lăcrămioara, dar intenţionat face ca ele să ajungă şi 
în mâna Ilincăi.

În ciuda faptului că romanul are un singur fir 
epic uşor de întrevăzut, depăşind cu puţin o sută de 
pagini, cantitatea de viaţă, de sentimente, de trăiri 
ce pulsează spre cititor este impresionantă, mai ales 
că este realizată (aici este marele câştig al 
romanului!) cu tehnicile moderne ale răsturnărilor 
şi întoarcerilor în timp, ale inserţiilor epistolare şi 
excelente eseuri, ale încadrării povestirii în 
povestire, toate având ca suport naraţiunea la 
persoana întâi, persoană care înglobează eul narator 
şi eul narat pentru a-i conferi textului un grad ridicat 
de autenticitate. Modernă este şi structura 
arborescentă prin care scriitoarea deschide poarta 
urmăririi altor iubiri şi destine, paralele cu ale 
protagoniştilor, lăsându-i cititorului posibilitatea să 
compare, să se compare, adică să reflecteze.

Chiar din prima frază a romanului, autoarea lasă 
o poartă deschisă spre finalul acestuia, pentru a 

realiza rotundul: „Rămăsesem să-ţi povestesc cum 
au decurs lucrurile la întoarcerea din Italia. O! Dar 
să vezi întâi cum am plecat!” 

Propunem cititorului o urmărire pe secvenţe a 
evoluţiei evenimentelor şi sentimentelor, în scopul 
descifrării psihologiei protagoniştilor aflaţi faţă în 
faţă mereu cu o altă realitate sufletească, morală, 
spaţială şi temporală, conducând la amplificarea 
zbaterilor, zbuciumului şi frământărilor într-un 
crescendo ce va exploda în finalul romanului.

Aşadar: 
Secvenţa I – Scurtul popas al Ilincăi în B.M. şi 

cunoştinţa cu Andrei şi Delia.
- Plecarea acesteia spre Italia cu maşina unui 

taximetrist de ocazie împreună cu o prostituată, 
obligată, prin natura împrejurărilor, să poarte 
stigmatul prostituţiei.

Notează: „Uitasem că şi iubirea-i o şulfă care te 
face să crezi că ai dreptul să protestezi, să judeci, să 
urăşti”.

Secvenţa a II-a – Popasul la Verona (în drum spre 
Tortona) o pune pe Ilinca faţă în faţă cu o realitate 
cutremurătoare din viaţa românilor emigranţi. 

- Mediul o oripilează: „Românii locuiesc într-un 
hangar întunecos, cu camere prin care se trece ca-
ntr-un tren. Dezordine desăvârşită – haine aruncate 
peste tot, ceşti cu zaţ de cafea, ibrice, chibrituri, 
ţ igări ,  mâncare,  cărţ i  de joc,  c iorapi  
desperecheaţi...”

- Condiţia femeii (Lola): „Spală, calcă, face 
mâncare la trei bărbaţi – un amant, un frate, un văr, 
noaptea se duce la muncă, şi-o fi lăsat vreun copil 
prin ţară... Singurele distracţii – băutul cafelei, 
fumatul şi jocul de macao. Îi studiez mâinile: 
muncite, noduroase, grosolane.” 

Notează: „E uşor să fii bun când eşti fericit. 
Pentru biata Lola, fericirea înseamnă să fii 
elegantă, curată şi să poţi câştiga traiul fără să te 
umileşti.”

„ E uşor să-ţi împlineşti un vis? Când ţi-l 
împlineşti, înseamnă că nu-l mai ai. Şi fiindcă nu-l 
mai ai, îţi lipseşte. Dacă-ţi lipseşte...trebuie să pui 
altul la loc.”

Secvenţa a III-a – Popasul într-o parcare pe 
autostradă.

Notează observaţiile Ligiei, prostituata: 
„Italienii sunt mai ţigani ca noi şi mai zgârciţi”. 

- Excelent eseu despre nedreptate prin tehnica 
proustiană a răsturnărilor de timp. 

Notează: „Dintre toate nedreptăţile omenirii, 
cele mai criminale sunt acelea săvârşite împotriva 
unor copii. Când un adult nedreptăţeşte un copil, se 
cutremură întreg universul”.

Secvenţa a IV-a – Episodul întâlnirii cu Mihnea 
Radian în Italia.

- Întoarcere în timp, retrăind momentul idilic al 
primei lor întâlniri (coup de foudre).

- Cunoştinţa cu ceilalţi membri ai familiei din 
Italia: Vasile (o brută), Nina (soţia lui), Alexa (fiica) 
şi Crin (fratele lui Vasile). 

Notează: „Paradoxal, iubirea, în loc să ne umple 
de generozitate, reuşeşte să scoată la suprafaţă 
egoismul din noi, într-o măsură pe care n-am fi 
bănuit-o.”

- Dezamăgită de Mihnea, căruia îi contrapune 
trecuta iubire pentru profesorul Sorin Ladaru, 
părăsit fără justificări. 

Notează: „Nicio ţară, niciun ocean nu te poate 
feri de propria conştiinţă, de propriul păcat ori de 
poverile pe care le porţi, sub formă de cruce, în 
suflet”.

 Secvenţa a V-a – Ilinca descoperă un fel de 
jurnal al lui Mihnea, conţinând scrisori adresate 
unei anume Lăcrămioara. 

Scrisoarea I – Află că pe medicul Mihnea l-a 
costat cariera în ţară faptul că l-a sfidat şi l-a rănit în 
orgoliu pe doctorul H, şeful său.

(continuare în pag. 4)

(urmare din pag. 1)
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Notează: „Certitudinile, când se dărâmă, fac 
ravagii în suflete.”

„Lacrimile te apropie ceva mai mult de 
mântuire.”

Secvenţa a VI-a – Revelionul petrecut în familia 
celebrului doctor Battista, al cărui asistent (umilit 
de condiţia transfugului) este Mihnea.- Face 
cunoştinţă cu inculta, aroganta şi posesiva Mary, 
stăpâna absolută a doctorului, căreia îi face un 
portret în tuşe negre.

Notează: „Secretul fericirii stă bine ascuns în 
lada de zestre genetică a femeilor cu mustăţi şi fără 
sentimente.”

„Când iubeşti, ai fi în stare să săruţi şi broaşte 
râioase. Când îţi trece, începe să-ţi pută şi parfumul 
celei mai frumoase flori”.

Scrisoarea II – aduce la suprafaţă momente 
similare din fosta căsnicie a lui Mihnea cu odioasa 
asistentă Rozica (o sosie morală a lui Mary), din 
ţară.

Notează: „Omul se agaţă de fericirea lui trecută 
ca de un colac de salvare. Mai cu seamă atunci 
când nu mai are de ce se bucura, când simte, pe 
undeva, că fericirea lui nu se mai poate întoarce.”

Demers eseistic: Descoperă un alt Mihnea 
tânjind după generozitate, armonie, mângâiere, şi 
iubire.

Notează reflecţiile lui Mihnea: „Târziu am aflat 
că vocaţia mea era mai degrabă de doctor de 
suflete decât de trupuri.”

Secvenţa a VII-a – Alt demers eseistic excelent 
despre umilinţă şi îndoială având ca pretext 
biografia fostei asistente Nina care ratase iubirea cu 
doctorul George.

Notează observaţiile Ninei: „Suntem tentaţi de 
fiecare dată să credem că în cazul nostru va fi altfel. 
Uitând că, de fapt, prezentul este un copac ce-şi are 
rădăcinile în trecut.”

„Cei mai mulţi nu suportă fericirea altora. Şi-n 
loc să se gândească la cum să fie ei fericiţi, îşi 
consumă energia inventând metode care să-ţi 
răpească ţie fericirea.” 

Secvenţa a VIII-a – Încercare de comunicare cu 
frământatul Mihnea, având ca suport orgoliul 
bărbatului de a-şi fi părăsit lupta, iubirea, funcţia, 
meseria şi locurile natale. 

Notează experienţa lui: „Am înţeles că oricât de 
mari, de frumoase şi de soprane erau privighetorile 
altora, niciodată un tril nu-mi va atinge sufletul 
dacă nu e cântat româneşte.”

Scrisoarea a III-a – Mărturii zguduitoare ale lui 
Mihnea despre repetatele eşecuri şi laşităţi în 
dragoste. 

Notează frământările bărbatului: „Încă mă mai 
urmăresc ochii melancolici ai Viorelei, privirea de 
căprioară rănită a Crinei, pântecul pulsând de 
viaţă al Sandei. Cine sunt, de fapt? Bărbatul care a 
sacrificat totul pe altarul iubirii pentru o femeie 
care nu l-a meritat sau călăul care se hrăneşte cu 
suflete înjunghiate?”

- Excelent eseu al lui Mihnea pe tema 
generozităţii pornind de la regretatul profesor de 
matematică.

Notează regretele: „Nimic nu rămâne după noi, 
decât ceea ce am dăruit. Mai presus de orice, dintre 
cele ope care le putem dărui, se află ce nu poate fi 
socotit, cântărit şi nici stăvilit în vreun fel: 
Iubirea.”

„Mie la ce-mi foloseau banii, dacă tânjeam 
după o mângâiere, după o vorbă bună, după o 
privire din care să înţeleg că sunt iubit?”

Secvenţa a IX-a   – Dispute morale între Ilinca şi 
Mihnea având ca suport triada Jackueline Kennedy 
– Maria Callas - Onassis.

Notează: „Nu mai aştept nimic de la nimeni, nu-
mi mai fac iluzii, nu mă mai agăţ de speranţe, nu mă 
mai mir de trădări, nici de ură. Dimpotrivă, râd de 
ele cât pot. Altfel, aş muri de scârbă.”

„Marea artistă, marele suflet, şi marea 
frumuseţe,...călcate în picioare pentru o femeiuşcă, 
nevastă de profesie...”

- Excelent eseu despre trădarea în dragoste 
având ca suport iubirea secretă a adolescentei Alexa 
pentru profesorul italian de istorie.

Notează: „O trădare este o trădare şi amărala ei 
o percepi la fel, indiferent dacă trădătorul e 
conştient de răul pe care ţi l-a făcut. După orice 
pierdere sentimentală începeam să mă refac, 
încercam să aflu, de fapt, cine sunt: cea dinainte 
sau cea de după?”

„Într-un anume mod, fiecare trădător este un 
sinucigaş. Atunci când trădezi, omori în tine ceva 
pentru totdeauna. Pe cel trădat îl răstigneşti, însă 
va reînvia, după o temporară moarte.”

Secvenţa a X-a – Întoarcerea precipitată în ţară 
cu maşina aceluiaşi taximetrist Nelu, împreună cu o 
hoaţă.

- Sosită în B. M şi lăsată la un colţ de stradă, 
descoperă că fusese jefuită de femeie.

- Stupefiată şi disperată, Ilinca încearcă să facă 
rost de bani, cerşind sau vânzând brăţara în 
schimbul unei cafele.

Notează: „Un singur lucru am învăţat: să mă 
feresc de escroci sentimentali. Mă văd într-o 
existenţă străină, azvârlită într-o viaţă în doi, 
rămasă pe afară cu uşa zăvorâtă pe dinăuntru, 
încercând să aflu unde am greşit.”

Epilog: - După doi ani,  de ziua ei, Ilinca aprinde 
o lumânare... pentru Mihai. Descoperă în cutia de 
scrisori un plic galben cu o felicitare, un buchet 
superb de lăcrămioare şi un mesaj: „La mulţi 
ani...Lăcrămioară! Ce păcat că n-ai înţeles la timp!” 
Reacţia ei este devastatoare: „Totul se învârtea. Mi-
am adunat forţele să intru în casă căci, dintr-o dată, 
mă cuprinsese un frig cumplit.” De data aceasta, 
femeia s-a încărcat cu remuşcări, bărbatul pare că s-
a eliberat. Până când? „Se vor mai întâlni?” se 
întreabă oftând cititorul... Roata destinului se 
învârteşte, spune povestea...

- Excelent eseul din final având ca protagonist 
bonsaiul – copăcelul pitic. 

Notă: „Realizez grozăvia artei bonsaiului şi mi 
se face rău. Pentru a face din el acest arbore 
minuscul, frumos şi la îndemână, omul acţionează 
cu cruzime, chinuindu-l, contorsionându-i tulpina, 
tăindu-i ramurile, sufocându-l [...] La fel şi omul. 
Prins într-o iluzie .[…] Mâine voi planta bonsaiul 
în grădină. Poate, odată cu el, voi creşte şi eu.”

Notaţia (ultimă) - chintesenţa romanului: „Ce-i 
ţine pe oameni atât de diferiţi împreună, în timp ce 
pe alţii, care par făcuţi unul pentru altul, îi despart 
chestiuni mărunte şi stupide la care   n-am să aflu 
niciodată răspuns?”

Este întrebarea fundamentală, lacăt fără cheie, 
din viaţa omenirii, cea privind iubirea. Întrebare la 
care se încearcă să se dea un răspuns, de la vechii 
greci încoace. Pentru aceasta, ei au inventat mitul 
Androginului. Legenda spune că Androginul 
(Andros-bărbat, Gyine-femeie), fiul lui Hermes şi 
al Afroditei, era un tânăr de o frumuseţe rară de care 
s-a îndrăgostit nimfa lacului Salmakis, dar el o 
respinge. Disperată, l-a înlănţuit şi i-a implorat pe 
zei să-i încremenească aşa. Noua făptură, având 
atributele virilităţii masculine şi ale atracţiei 
feminine – creatură perfectă – îi sfidează pe zei. 
Zeus o pedepseşte despicând-o cu fulgerul său. De 
atunci, cele două jumătăţi – bărbat şi femeie – se 
caută reciproc până când se potrivesc. Filozoful 
Platon în „Banchetul” merge mai departe făcând 
elogiul iubirii, „singura în stare să vindece 
nefericirea speţei umane.”

Cititorul îşi pune întrebarea, la finalul 
romanului: Cine pe cine caută? Descoperă că Ilinca 
şi Mihnea repetă destinul etern al cuplului. Se 
regăsesc pentru o clipă, fiecare după câte un eşec în 
dragoste, la o conferinţă internaţională – ea, 
translatoare, iar el medic specialist - . Intervine 
fatalitatea („ananke” spun grecii) prin neiertătorul 
fulger şi-i îndepărtează. Urmează cele două 
călătorii labirintice: a femeii - pe o traiectorie 
terestră, iar a bărbatului - pe o traiectorie lăuntrică. 
Cuplul pare că se regăseşte, dar nu se sudează. 
Intervine din nou fatalitatea. Finalul lasă totuşi o 
brumă de speranţă: aceea a bonsaiului. Adevăratul 
suferind în toată această poveste de dragoste este 
bărbatul, lasă să se înţeleagă scrisorile sale. Pierde 
meserie, pierde slujbă, pierde familie, pierde casă, 
pierde ţară, pierde iubire. În numele cui? Al 
orgoliului? Al dreptăţii absolute? Al iubirii? 
Femeia, aici, se alege doar cu experienţe, iar în final 
cu stupefacţii şi alte întrebări. Bărbatul îşi duce mai 
departe stânca în spate... Uneori fiinţa umană 
aleargă să prindă destinul din urmă, dar acesta este 
înapoi. Alteori, îl aşteaptă, dar destinul aleargă 
singur înainte. Rareori se întâmplă să se întâlnească, 
dar şi atunci paşii sunt inegali în maratonul 
iubirii...Acesta este mesajul cărţii. Bonsaiul, pom 
mutilat, spune că speranţa nu moare, oricât ar fi de 
mică...

Într-o literatură actuală, dominată de un 
modernism îndoielnic, de vulgaritate şi impostură, 
romanul acesta, de o complexitate simplă (folosesc 
o formulă călinesciană) este scris cu eleganţă, 
subtilitate, inteligenţă şi echilibru, printr-o tăietură 
simplă, naturală a frazei şi dă măsura talentului 
incontenstabil al scriitoarei. Realizează o fină 
pătrundere în abisurile sufleteşti ale protagoniştilor 
(mai ales ale bărbatului!) printr-o analiză 
psihologică subtilă în care introspecţia este punctul 
ei forte. Calitatea romanului este dată mai ales de 
multitudinea şi de calitatea reflecţiilor profunde 
care comprimă o impresionantă experienţă de viaţă. 
În multe dintre prozele scurte, dar mai ales în acest 
roman, scriitoarea pare să revitalizeze, să 
împrospăteze romanul psihologic românesc, de 
analiză, apropiindu-se cu vigoare şi discreţie de 
modelul feminin interbelic, Hortensia Papadat-
Bengescu, menţinându-se totodată în plutonul 
viguros şi din ce în ce mai numeros, al prozei 
feminine contemporane.  

(urmare din pag. 4)

ALTER EGO

Cănd  aburii pădurii de argint  se ridicară
Iar floarea teiului uitat avea să piară,
Tu să rămâi de-a pururi tânăr pentru noi, 
Luceafăr al  iubirii, nemuritor în doi…
 
Când luna ta coboară pe maluri zdruncinate
? i  se-oglinde?te-n ape, în  cercuri  mari, 
rotate,
Când noaptea  înstelată avea să-?i fie casă, 
Luceafăr al iertării, prime?te-ne la masă…

Cuprinde-ne-n  privire ?i-adună-ne pe to?i
În  lini?tea pustie a  adormitei  nopti,
Ridică-te din ramuri ?i-atinge acest pământ,
Luceafăr al dorin?ei,  nemuritor  ?i sfânt…

Iar dac-o  fi să fie să ne mai  vezi  odată
Ne strânge-n teiul  tău cu frunza lui pătată,
Ne  leagănă  pe ape, ne  prinde-ntr-un  fior,
? i du-ne pe-a ta cale, luceafăr visător…

Florea Ecaterina
Bibliotecar

Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” 
Ialomiţa
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O galerie impresionantă de personaje defilează în 
cele peste o mie de pagini ale trilogiei  Muscelenii a 
scriitorului  TITI  DAMIAN, ce abordează o temă 
puţin explorată în literatura română şi anume 
colectivizarea forţată (din momentul încheierii „cu 
succes” a campaniei partidului unic – 1962, până în 
decembrie 1989), cu implicaţiile ei asupra destinului 
individului, familiei, satului şi ţării.

 Eroul prin care Titi Damian unifică cele trei 
romane ale trilogiei este Florin Mândruţă, dar, după 
opinia mea, un personaj important, desigur simbolic, 
al celui de-al treilea roman este chiar NORUL, care 
apare destul de consistent şi în romanele anterioare. 
Nu întâmplător  autorul şi-a ales acest titlu cu foarte 
multe semnificaţii, cum vom vedea mai jos, după 
cum nu sunt întâmplătoare nici titlurile celorlalte 
două volume anterioare ale trilogiei, FAGUL şi 
UMBRA, despre a căror simbolistică ne vom ocupa 
cu alt prilej. Alături de şapcalii, de locuitorii satului 
de munte, Muscel, din Munţii Buzăului, unde se 
petrece, în cea mai mare parte, acţiunea, şi de 
numerosul neam al lui Mândruţă, personajul acesta 
simbolic, Norul, apare în paginile romanului de 35 
de ori. Autorul trimite cititorul spre semnificaţia 
simbolică printr-un element paratextual, mottoul, un 
citat din „Norii” lui Aristofan, fragment pe care îl 
reproducem: „...Sunt norii cei din ceruri,/ Mari 
zeităţi ai celor trîndavi, ai celor ce ne hărăzesc/ 
Păreri şi raţionamente; şi tot ce e gândire-adâncă,/ 
Şi limbuţia prea dibace, minciuna şi şarlatania.” Se 
vede clar că intenţia Domniei sale este de a asocia 
apariţia norilor năprasnici, de potop, de vijelie, de 
furtună cu apariţia personajelor malefice, Şapcaliii 
(personaje simbolice reprezentând răul), care 
intervin în viaţa liniştită a oamenilor de la munte care 
se conduc după „legile firii şi ale pământului.” Plină 
de încărcătură simbolică este şi comparaţia din 
„Nota autorului” care mărturiseşte că „norii erau 
desenele mele animate.”

  Scriitorul prezintă acest personaj simbolic mai 
întâi prin ochii de copil, apoi prin ochii maturi ai lui 
Ion Mândruţă, ţăranul harnic, cu inteligenţă nativă 
sclipitoare şi cu o lungă experienţă de viaţă, dar şi 
prin ochii comunităţii săteşti  căreia ei îi aparţin 
moral şi spiritual.

Copilul cuminte de la ţară, înzestrat cu bun simţ şi 
inteligenţă sănătoasă, care iubeşte profund familia, 
cartea, animalele şi natura, făcuse o pasiune din 
cufundarea în natură, din comuniunea cu aceasta. 
Între el şi norii de pe cerul având „cea mai pură 
culoare din lume, un albastru siniliu venit dinspre 
puritatea îngerilor, îngemănat cu verdele proaspăt 
al pădurilor de fag, de stejar, de mesteceni, de brad 

(1) şi molid” se crease o ciudată legătură, copilul fiind 
(2)fermecat de „magia şi sfinţenia acestor locuri” . 

Observă că sunt nori care „te protejează de iuţeala 
soarelui de vară”, iar alţii care „mă acopereau cu 
întunericul săgetat de lumina fulgerelor şi 
înfiorându-mă cu mârâitul înfundat al norilor”.

 Înaintând în vârstă, la plecarea din locurile 
natale, Florin Mândruţă „mai scapă câte o privire 

(3)fugară în sus” , dar vede cu alţi ochi norii care se 
vânzolesc pe cer. Şi simte că, de fapt, norii se pot 
comporta şi altfel decât în copilăria lui. El vede o altă 
faţă a norilor. Florin observă că aceştia se aseamănă 
tot mai mult cu oamenii, cu vorbele oamenilor străini 
din jurul lui: „Un nor singur, zănatic, spune 
scriitorul, nu era periculos. Când se împreunau, 

(4)puteau aduce o ploaie sau un dezastru.” .
Acest personaj simbolic apare în roman în dublă 

ipostază. Una reprezintă forţa lor malefică, 
distrugătoare, înşelătoare, la fel ca limbajul sec, de 
lemn, înşelător, al promosiunilor şi minciunilor de 
tot felul ale Şapcaliilor. În roman predomină 
prezenţa malefică a personajului, deoarece, de cele 
mai multe ori, manifestările lui sunt percepute de 
săteni ca ostile vieţuirii morale a omului, cât şi aceea 
a animalelor şi a naturii înseşi. În romanul anterior 
„Umbra” există splendide pagini de literatură care 
descriu fenomenul manifestării distructive a norilor. 
Pentru a ilustra, ar trebui citate pagini întregi. Norul 

are şi o prezenţă fizică benefică atunci când mângâie 
cu umbre şi protejează omul de iuţeala soarelui de 

(5)amiază. „Un nor cât de mic pe cer”  este dorit de 
Petrică Mândruţă şi de ceilalţi fii ai satului, veniţi 
acasă la tradiţionalul cosit al fânului. În rarele clipe 
de bucurie ale sătenilor, cerul plin de „puzderia de 

(6)stele, fără nici un nor” , parcă amplifică starea de 
bine a sufletului lor, alinându-le suferinţele şi 
deznădejdile. Arareori, norul compătimeşte satul 
amorţit. Iată-l ca un fuior subţire, înfăşurând „o lună 

(7)năucită”  priponit deasupra Vârfului Goşii, luând 
parte tacit la bucuria ascunsă a ţăranilor, când 
portretul TOVARĂŞULUI fusese spânzurat în 
celebrul Fag. Şi Norul aducător de zăpadă este foarte 
aşteptat de către musceleni. Scriitorul ne prezinta o 
coincidenţă fericită: când cade TOVARĂŞUL, iar 
Şapcaliii dârdâie de spaimă în faţa mulţimii 
dezlănţuite. Când se întâmplă mult aşteptata 
schimbare a vremurilor, se schimbă şi vremea dee 
afară. Nu se mai văzuse zăpadă de câţiva ani „de 

(8)
parcă nici vremea nu mai ţinea cu ţăranii” . Şi iată 
că, o dată cu bucuria scăpării de Şapcalii şi de 
TOVARĂŞUL, dinspre munţi se ridică nişte nori 
aducători de zăpadă, ca un balsam peste rănile 
sufleteşti, dorit şi meritat de musceleni, în ajun de 
Crăciun.

Există în roman şi un pasaj în care Norii parcă 
trăiesc şi ei nişte sentimente omeneşti. Deşi sunt 
negri şi întunecaţi, ei sunt trişti ca şi sătenii, care 
suferă când se despart de feciorii lor plecaţi în armată 
sau veniţi acasă, pentru prea scurtă vreme, ca să-şi 
ajute părinţii la cositul fânului sau la sărbătorile 
tradiţionale. Scriitorul adaptează momentului 
versurile unui cunoscut cântec popular: „Trişti şi 
negri rămân norii/ Toamna când pleacă feciorii/ De 

(9)când se revarsă zorii” . Norii preiau, deci, tristeţea, 
năduful şi apăsarea din sufletele părinţilor la 
despărţirea de cei dragi, „înstrăinaţi de sat şi refuzaţi 

(10)de oraş” , după spusele Soniei.
Norul are şi o funcţie alegorică. Ţăranul e 

încredinţat că Cel de Sus va trimite „un Nor mare 
încărcat cu tunete şi fulgere”, dar şi cu apă care la-
nceput „o să facă prăpăd, să scoată la suprafaţă 

(11)toată murdăria” . Apoi totul va intra în normal şi, 
cred ţăranii, vor veni zile liniştite.  

Norul, personaj malefic, este prezentat din 
perspectiva maturilor, mai ales a lui Ion Mândruţă, 
dar şi a celorlalţi musceleni. Norul întunecat, turbat 
care soseşte pe neaşteptate de deasupra Vârfului 
Vătraiului nu este iubit de nimeni pentru că 
împrumută comportamentul Şapcaliilor. Ei, Norii, 
sunt întunecaţi, urâţi, furioşi, turbaţi, zănatici, urăsc 
– capătă înfăţişări şi sentimente omeneşti - sunt 
dispreţuitori şi nemiloşi ca şi oamenii răi şi vorbele 
lor. Şi ei, Norii, ca şi oamenii, amăgesc şi ameţesc. 
Norii, ca şi vorbele oamenilor, pot provoca 
nenorociri, pot avea intenţii rele, cu înfăţişarea 
balaurului negru peste Pădurea Samarului „ca s-o 
mestece, s-o înghită, apoi s-o prăvălească peste 

(12)sat” , provocând în felul acesta multe şi neştiute 
nenorociri. Cum să privească săteanul cu ochi buni 
„un Nor turbat, mereu ameninţător, care parcă ar 

(13)vrea să întunece definitiv până şi Sfântul Soare?!”  
Nu numai pentru oameni, ci şi pentru eternul Fag ce 
domină şi stăpâneşte falnic împrejurimile, „tatăl 

i-pădurilor de pe tot cuprinsul”  , un Nor furios este 
un pericol nu doar pentru că poate l-ar distruge cu 
fulgerele lui, ci şi pentru că ar putea să spele ţărâna 
uscată de la rădăcini şi el, Fagul, să se pomenească 
prăvălit deasupra bisericii şi a satului pe care-l 
ocroteşte de ani şi ani, adică să distrugă singura lor 
speranţă. Cum să iubească săteanul Norul care vine 
din senin, face un întuneric înfricoşător şi izbeşte pe 
negândite satul cu grindină cât oul de porumbel?! Un 
astfel de Nor, cu o ură nemiloasă şi mai ales fără 
justificare, parcă spunând „las'că vă arăt eu 

(15)vouă”  zdrenţuieşte mugurii prunilor, perilor, 

merilor, gutuilor. Oamenii, neputincioşi în faţa 
manifestărilor sălbatice ale unor asemenea nori, nu 
pot decât să spere în ajutorul lui Dumnezeu pentru o 
vreme favorabilă şi vremuri mai bune. Cu Norii şi cu 
Şapcaliii, susţinători devotaţi ai TOVARĂŞULUI, 
nu se pot lupta. Şapcaliii procedau după principiul 
„cine nu e cu noi e împotriva noastră”. „Las' că vă 
arătăm noi vouă dacă nu faceţi ce vă ordonăm”, 
lăsau ei să se înţeleagă. 

 Sătenii ştiau că nici Şapcaliilor şi nici Norilor „ne 
(16)le poţi comanda când vrei tu.” . Oamenii vedeau că 

nici Şapcaliii şi nici unii Nori nu le făceau bine, dar 
erau încredinţaţi că singura lor armă era răbdarea, 
chiar şi când aceştia (Norii) „parcă ar vrea să-şi bată 

(17)joc” . Oare nu la fel se întâmpla şi când apăreau 
Şapcaliii în faţa oamenilor? Până trecea norul turbat, 
omul trebuia să fie răbdător, să creadă că Dumnezeu 
îi va scăpa de toate nenorocirile mai devreme sau mai 
târziu. Tot de răbdare şi încredere în Dumnezeu 
aveau nevoie sătenii când îi suportau pe 
TOVARĂŞUL şi pe Şapcalii, mimând „adeziunea 
totală la hotărîrile înţelepte ale celui mai iubit 
fiu...”. „O să-şi rupă singuri gâtul. Aveţi 

(18)răbdare.” , îşi încuraja Ion Mândruţă rudele şi 
consătenii.

Un alt aspect al metaforei norului apare şi în 
ipostaza social-politică a vremii. Datorită vastei 
experienţe de viaţă şi a inteligenţei sale, ţăranul Ion 
Mândruţă observă că norii seci şi înşelători sunt o 
uriaşă minciună ca şi situaţia din toată ţara. Degeaba 
Şapcaliii îl preamăresc pe TOVARĂŞUL prin 
cuvinte şi aplauze mincinoase „până li se umflă 
palmele”, căci „până la urmă o să vină Norul ăl 

(19)
mare” , care va determina trezirea poporului. Prin 
vocea omului simplu din Muscel, scriitorul Titi 
Damian ne convinge că Norii, asemenea vorbelor 
şapcaliilor amăgesc, mint cu neruşinare şi ameţesc. 
Oamenii nu sunt naivi, dar de teamă se supun 
trimişilor TOVARĂŞULUI: „N-avem de mâncare şi 
voi strigaţi că-s silozurile pline? Vă umblă vorbele 
ca norii ăia seci de pe Vârful Vătraiului! care 

(20)înceacă de trei zile să se ridice” .  „Peste tot plouă 
(21)cu vorbe seci, amăgitoare, ca şi norul ăla sec!”  

izbucneşte cu năduf un sătean exasperat.
Speranţa în schimbare îi ajută pe oameni. Ei rabdă 

şi speră că va veni o ploaie liniştită, care-l va răcori 
pe român după  „un pârjol pe care îl suportă de 

(22)atâţia ani.”
Malefic sau benefic, personajului i se zice pe 

româneşte la fel, adică pur şi simplu NOR.
Dacă însă cineva, cândva, va traduce romanul 

acesta în limba rusă, va trebui să fie foare atent la 
folosirea termenului corect pentru NOR. Pentru norii 
frumoşi, binefăcători corespondentul rusesc este 
OBLAKÁ, iar pentru norii negri, mânioşi, turbaţi, 
TUCI. Întâmplător sau nu, în romanul lui Titi 
Damian predomina cuvântul TUCI, deoarece şi 
epoca prezentată în trilogie, epoca sistemului 
aberant, care a terorizat aproape jumătate de veac 
viaţa românului, în cazul de faţă viaţa ţăranului, a 
fost neagră şi întunecată ca tuciul.

Există în romanul acesta, ca de altfel în toată 
trilogia, o „pădure de simboluri”, ca să folosesc un 
termen baudelairean, (fagul, muntele, singurătatea, 
umbra, norul, şapcaliii, lupul turbat, vânătoarea, 
drumul, călătoria, noroiul, ceaţa, ploaia, etc.) care, 
devenind tot atâtea motive literare, dau substanţă 
volumelor, asupra cărora critica literară ar trebui să 
se aplece, pentru că ne aflăm, şi prin simbolistica 
originală, cu certitudune, în faţa uneia dintre cele mai 
bune producţii ale literaturii române contemporane.

                                       Prof. Angela Voicilă

Titi Damian, NORUL, ed. Editgraph, Buzău, 2011
(1),(2)- pag. 152      (7)- pag. 375       (11)-pag. 75      (15)-pag. 27                  
(20)-pag. 362    
(3),(4)- pag. 6       (8)-pag. 384    (12)-pag. 18    (16),(17)-pag. 290       
(21)-pag. 280
(5)- pag. 286  (9)- pag. 334  (13)-pag. 22 (18)-pag. 75                 
(22)-pag. 20
(6)- pag. 354          (10)-pag. 337        (14)-pag. 94      (19)-pag. 19
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De ceva vreme rătăcesc buimac printre gândurile 
mele chinuite de întrebări ale căror răspunsuri întârzie 
să mi se dezvăluie.

Privesc prin fereastră imaginea dezolantă a 
copacilor goi, care-şi arată strâmbăturile fără a-şi mai 
putea cosmetiza imaginea.

Crengile, cu deviaţii direcţionale diverse, cu 
uscăciune şi răni cicatrizate aiurea, creează imaginea 
bărbii zburlite a unui uriaş hăituit şi neîngrijit.

Rânjetul soarelui la minus 2 grade Celsius amplifică 
starea de dezorientare în care mă aflu.

Strada, altădată animată, este săgetată din când în 
când de câte o cioară aflată într-o disperată căutare de 
hrană. În rest, linişte. O linişte  nefirească. Incitantă 
totodată. 

Nevoit să plec dis de dimineaţă, m-am trezit pe la 
ora patru şi m-am îndreptat spre autogară.

Lumina lămpilor amplasate pe stâlpi îmi însoţeşte 
paşii creând în jurul meu jocuri de umbre stranii. În 
singurătatea străzii îmi ridic ochii spre ferestrele negre 
ale blocurilor, căutând să-mi găsesc tovarăşi imaginari 
de drum.  

Singur pe drum mă înfig în frigul ce caută să-mi 
amplifice starea de izolare şi grăbesc paşii pentru a 
ajunge la destinaţie. 

Presimţind starea în care mă aflu, câţiva câini 
maidanezi, populaţia stradală cea mai vivace,  mă 
însoţesc temători ceva cale, până când, convinşi fiind 
de faptul că tovărăşia mea nu le profită, mă 
abandonează într-un cor de lătrături ca o înjurătură. 
Răsuflu uşurat că am scăpat de grija de a prevedea 
eventualele intenţii ostile ale micii haite şi intru în 
strada mare. 

Aici, deşi mai multă lumină, imaginea este aceeaşi. 
Blocuri cu ochii scoşi, maşini înghesuite unele în altele 
parcă pentru a suporta mai uşor frigul nocturn, linişte, 
pavele lucind din cauza brumei şi mici bucăţi de oglinzi 
de gheaţă rămase în urma apei din reţeaua urbană care 
are presiune cât să iasă din asfalt dar să nu ajungă până 
le etajul patru, dar asta e altă poveste trandafirie ce 
poate va fi rezolvată după încă un mandat, cine ştie… 

Autogara, altădată furnicar, acum animată de câţiva 
şoferi zgribuliţi mă întâmpină cu zgomot anemic de 
motoare. 

Mă apropii de autobuzul care zumzăie uşor, predau 
coletul pentru a ajunge la Bucureşti şi mă întorc pe 
acelaşi traseu.

Altădată, când beam apă poluată din Dunăre, la ora 
despre care vă vorbesc blocurile erau luminate, strada 
animată de oameni care se deplasau spre locurile de 
muncă…, făceau cumpărăturile necesare de 

dimineaţă…, cred că sunt prea bătrân la cei cincizeci şi 
unu de ani…

Încerc să mă gândesc la altceva. 
Deschid calculatorul şi răsfoiesc paginile presei 

centrale şi locale. Ştiri, ştiri, ştiri. 
O nouă acţiune anticorupţie se derulează cu 

repeziciune, şi ne devoalează poliţişti corupţi… 
E ianuarie, nu? Parcă am mai văzut o astfel de 

acţiune. Era ceva cu elicoptere, tot cu poliţişti, dar de 
frontieră, cu descinderi ca-n filme! 

Măi să fie! Ăştia au greşit materialul? Parcă se 
terminase, dar nu ieşise nimic.

Fum, aiureală, acuzaţii neprobate, dosare penale,  
N.U.P., tergiversare… nimic!

Oare ce să fie? Ce ne mai rezervă cârmacii aflaţi încă 
sub influenţa sărbătorilor fericite pentru ei. Pentru noi… 
au fost, aşa cum au fost!

Şi totuşi mă încăpăţânez şi continui să citesc ştirile. 
 Subminarea economiei naţionale! Aoleo!... 
Coane ce se întâmplă? Caut să văd unde? Cine? În ce 

împrejurare? De ce?
Atenţia mi se concentrează şi răbdarea îmi scade dar 

insist să aflu.  
Luminăăăăă!... 
Coane nişte şantajişti naţionali, printre care şi 

slobozeni de-ai noştri, s-au adăpat la conducta de gaz a 
naţiei spre a mai da Bărăganului puţină reveneală, şi-au 
permis să ceară, şi culmea să şi primească de la 
oficialităţile naţionale, unele portocalii,  să folosească 
averea naţională, în interes naţional!

Da. E altceva… E infracţiune la adresa siguranţei 
naţionale de parcă acţiunea „Flota" ar fi o piesă de teatru 
de comedie.

Continui cu încăpăţânare să caut. Ce? Nu ştiu, dar 
caut!

Ziua riscă să treacă într-o stare de neclaritate, dar iată 
că Bucureştiul mă salvează. 

Preşedintele jucător (?!) o comite, şi după ce ne-a 
acuzat, pentru a nu ştiu a câta oară că suntem incapabili 
să pricepem binele pe care ni-l propune, iar dacă nu-l 
acceptăm de bună voie o să ni-l impună cu forţa, m-a 
luminat.

Incapabili să acceptăm ofertele de sănătate, „curat 
sincere” şi total dezinteresate (sic), va trebui să ne 
impună cu forţa o nouă lege a sănătăţii prin care să 
devenim mai iute muritori în interesul lor material, 
economic şi politic. Aşa că în conformitate cu practicile 

portocalii s-a trecut rapid la contracararea şi anihilarea 
eventualilor opozanţi.

Mutare bruscă, însoţită de multă băşcălie 
prezidenţială şi politică cu ghicitori. Şi pentru a curma 
orice risc a fost lovit părintele SMURD-ului.

Eroare în analiza partidei şi regele este pus în poziţie 
de şah, culmea, de pionii „ciumpalaci” aşezaţi de-a 
curmezişul reformei statului prezidenţial portocaliu. 

Startul fiind dat, iar „viermii ciumpalaci” inculţi şi 
îndărătnici, prin poziţia ocupată ca rezultat al ignoranţei 
jucătorului prezidenţial au ocupat vremelnic Piaţa 
Universităţii. 

Strategii s-au adunat cu mic cu mare şi-au pus în 
practică metode verificate anterior în campaniile 
violete (violente) însă rezultatul a fost ratat.

Nici frigul nu l-a ajutat pe cârmaci, deşi între noi fie 
vorba s-a cam bazat pe el.

Acum… debusolare, valuri din ce în ce mai mari… 
comenzi aiurea, ca în furtună, …hulă!…

Vaporul pe care timonierul l-a lăsat în voia 
matelotului pluteşte în derivă, generând frisoane 
echipajului care se agaţă cu înverşunare de tot ce le 
poate menţine corabia pe drumul lor.

Drumul lor, nu şi al nostru, pentru că de mult acest 
drum s-a bifurcat, uninominal, comasat, într-un singur 
tur, asumat.

Catargele corăbiei mâncate de criză şi aviditatea 
marinarilor fac faţă din ce în ce mai greu furtunii 
populare. 

Castelul îşi regrupează forţele şi contraatacă 
sentimental „ciumpalacii”, repoziţionând SMURD-ul. 
Rateu!

Manevră greşită, întrucât aceştia schimbaseră capul 
compas.

Atacurile vizează neaşteptat căderea regelui şi a 
curţii, iar strânsoarea devine din ce în ce mai puternică, 
deşi s-au sacrificat câţiva nebuni, pionii al căror număr 
nu a fost luat în calcul (greşeală istorică) continuă să-şi 
menţină poziţiile.

Afară, soarele muşcă din trecători generând 
speranţe la palat, însă meteorologii continuă zvonurile 
privind o încălzire a vremii, fapt ce răstoarnă strategiile 
portocalii.

Ce va fi, cum va fi, greu de prevăzut!
Sper ca puterea să înţeleagă şi să redea paşnic şi 

democratic ţara „ciumpalacilor” pentru ca acest popor 
să poată să-şi recapete demnitatea şi să-şi aducă acasă 
copii rătăciţi prin toată lumea.

Vasile Iordache
18.01.2012

Petru Botezatu, „Bolnav de cuvinte” (2005), „Lacrima adâncã” (2007), „Beresith” 
(2011)
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 sigur că nu îşi mai amintea. nimic. din tot ce 
fusese visul acela, din cioburile cioburilor lui, ce să 
mai fi rămas? doar praful acela de fum ridicat şi de 
data aceasta în sus. nu îşi mai auzea nici măcar 
glasul. glasul o mira şi pe ea. de atâta timp nu l-a mai 
auzit. timpul părea a se fi comprimat şi redus la 
mecanismul unui ceas cu rotiţele lui: ţac! ţac! nici 
măcar tic şi tac, aproape ca atunci când până şi un 
ceas avea glas. timpul, redus la mecanismul unui 
ceas care nu mai măsoară nimic. ceva mai puţin 
decât un ceas. simple roţi dinţate. sparte. dacă stai să 
te gândeşti că au fost vremuri şi oameni traşi pe 
roată, poţi avea imaginea oarecum dilatată a zilelor 
ce trec fără rost, care lasă în urmă cenuşă şi leşie şi 
zgură. oboseala. chinul fără sens. timp pierdut. el 
însuşi de sine însuşi. poate pierdut doar pentru noi. 
la urma urmei, cu timpul nu te pui. are şi el, 
bătrânul, hachiţele, durerile lui, bătăturile şi, până la 
urmă, oboseala lui. cine să îi mai audă glasul? ţi-l 
mai imaginezi uneori cum spune aşa, pentru el, “şi 
le-am spus, doar, le-am spus...”. apoi scoate un ah! 
sau un of! vai şi amar. răgaz suspendat. gesturile 
mărunte par a se putea petrece şi mai târziu. ce poate 
fi mai târziu? par a se putea aduna, împleti în ceva. 
altceva. atât de tare am uitat de ploile noastre încât 
şi ele par a fi uitat de noi. sunt ani de când nu am mai 
văzut o ploaie. o ploaie care nu doar că vorbeşte. o 
ploaie care spune. ţi se inundă uneori nici nu ştii, îţi 
vine să spui fiinţa, pare mai la îndemână, iar după un 
efort de gândire, poate trupul. Iar ai uitat de el. 
timpul. te inunzi uneori, dar mult mai altfel decât 
odinioară câmpiile Nilului. apele ghiolului rămase 
în urmă pot mărturisi  cum uneori se smulg copacii 
din rădăcină, cum se năruieşte o casă, cum spaima 
cuprinde totul şi doar o clipă, o singură clipă, face ca 
totul să nu se prăbuşească cu totul în tot. mâlul acela 
leneş poate mărturisi despre cum se poate întâmpla 
să nu devii niciodată un munte. despre cum se poate 
întâmpla să nu ajungi să fii niciodată măcar un 
bulgăre de pământ tocmai bun de răsturnat în mâna 
ţăranului care ştie să asculte ce poţi spune prin 
simplul fel în care te fărâmiţezi. 

    mai trebuie ploaie. dar de unde, Doamne, atâta 
ploaie atunci când te tot inunzi până la sufocare? 
până la înec? mai trebuie ploaie, îţi spui doar pentru 
că în sfârşit îţi este dor. atât de dor. o ploaie 
adevărată, care să te ude până la oase, care să 
împrăştie printre stropii puternici lumina. regizorul. 
acela. singurul. care să uite că e regizor şi să lase 
iarba pur şi simplu, aşa, vie. Şi dorul de dorul acelui 
regizor. brusc. printre stropii de ploaie şi în lumină. 
colo sus, pe acoperiş. asta şi pentru că nu 
îndrăzneşti să te gândeşti că îţi doreşti o înseninare. 
ca aceea de după o ploaie mare.

de atâta vreme. timpul şi cu tine. fără glas. nu vă 
mai auziţi nici voi. vacarmul general şi încheieturile 
care dor. care înţepenesc. continuaţi să vă mişcaţi. şi 
amândoi sunteţi invidiaţi pentru nişte mişcări atât 
de agile. stând.

timpul. cine să mai audă glasul seminţei ce crapă 
încolţind în pământ? sămânţa crescând chiar în 
timp, fără auz. vorbesc poate şi ele, seminţele, aşa, 
între ele. pe muteşte. ce îşi mai spun? mai poţi să îţi 
aminteşti? sămânţa speranţei poate că are în ea, 
cumva, la temelie, tot o amintire. una care trebuie să 
fie. care să ştie sigur că trebuie să fie. chiar trebuie 
să fie. o rădăcină care ştie că îi trebuie o aripă. îţi 
trebuie copilărie ca să dai ocol în ogradă. ce-i viaţa 
decât un ocol? îţi trebuie copilărie.

chiar şi când visele au insomnie? patefonul. să 
poţi să îi cunoşti nu doar cântecele zgâriate. ci până 
şi fâşâitul care, pe nebăgare de seamă, te-a înscris în 
el ca un rid. tot ascultând, brusc să îţi aminteşti. de 
tine. de tine e totul de jur împrejur. se ascunde 
timpul în scuza sa. a exista. umbra. întoarcerea ta 
către paşii ce păreau altădată a îţi fi construit 
drumul. răgazul acela în care ai pierdut. timpul. 
nimeni nu ţi-l mai poate da. sau găsi. poate doar 
detectivul acela de vis. ca un vis. poate el. poate 
doar el. indiciu. măcar un indiciu. albastru. 
răsăritul. mult hulitul, jelitul. julitul. măiastră. 

măiastră şi dureroasă. răsăritul se întoarce în apus 
încercând să îţi amintească de faţa ta. lacrimă căzută 
în auz. literă. glasul ei. amuţirea. linia încă netrasă 
pe foaia albă. linia. toate zările pot fi sub linia ta. nu 
te gândeşti nici atât cât spune un ţăran Doamne 
ajută! şi, scuipându-şi în pumni, înfige plugul în 
brazdă. ar putea fi. oriîncotro. stai. măcar atât. ai dat 
de încremenirea nici unui cuvânt.

un timp al culorilor. aproape. margine 
însângerată de noapte. toate golirile de tine. 
serbede, călduţe, zadarnice. tu însuţi, un gol. imens. 
în zadar. cu totul altfel decât zbor. în amintirea 
culorii, vaga amintire a clipei în care ai plâns 
lumina. lumina desculţă. pe cărare. prin paie. 
lumina desculţă. cam pe acolo pe unde roiau 
albinele cândva. până şi cu înţepăturile lor şi cu 
locurile înţepate devenite perniţe amorţite. dar nu 
de ele, ci de cu totul altceva toate acestea. toamna. 
rotirile largi. toamnă. lumină ca filtrată prin miere. 
toamna, cu tot ce a strâns peste an. ultim popas. 
răgaz. golirea de toate amintirile, de toate 
anotimpurile din tine. un timp fără ani. un an fără de 
anotimp. fără amintirile de copil. undeva. un loc şi 
un timp. tâmpla. din nou litera. povestea care nu ştii 
cum e mai frumoasă. parcă poţi să ştii ce zace prin 
stratul cu flori unde vorbirea are sensul şi mai ales 
mirosul acela al ei. poate de aceea tei. şi inima spre 
apus. să împlânţi ţepuşe în apus pentru ca timpul să 
nu adoarmă. ori, dacă aţipeşte cumva, să se 
trezească. furii de viaţă. stare de gheaţă. visele 
devenite din ce în ce mai răzleţe ca să se mai iţească. 
mirosul de cozonaci frământaţi cu miezul nopţii 
prin gene. lumina strecurată prin geam, galbenă, 
moale. paşii înceţi. liniştea. caldă. atât de caldă şi 
moale încât un copil chiar adoarme. hrăneşte cu vise 
un copil. octombrie. brusc eşti deja copil al 
nimănui. bunicii şi oftatul devenit rugăciune. 
noaptea. în somn. până nici visele nu îndrăznesc să 
vorbească. dor. acum nu mai ai nici măcar durerea 
vreunei amintiri. nici măcar deşert în care să laşi 
sâsâitul nisipului pe sub tălpi să îţi spună apusul. 
timp răpus dincolo de timp. fântâna aceea pe care 
ştiai că o poţi găsi până şi în deşert. amintirea. ce 
vise să îţi mai nască? taci. te încurci cu privirea. 
neştirea lucrurilor. întâmplările care nu mai reuşesc 
decât să te izbească. stai. cuib de gheaţă.

dar senzaţia că s-au întors rândunelele. îţi cântă 
la geam. oricum, trebuie să fie ele pe undeva pe 
aproape. s-or fi gândit la tine. la cuib. acasă? unde 
poate fi acasă pentru rândunele? s-ar putea chiar în 
cer să aibă trudit un altfel de cuib. aşa, cum ştiu ele. 
presentimentul că s-au întors. un fel de miros de 
dinaintea zborului. semn că or să vină. lumină 
cuibărită sub şi zbor sub aripă. totul pare utât de 
uşor. la înălţimea ierbii. doar iarba poate simţi 
zborul ca adevăr. aşa, fraged ridicată la pământ, 
suliţe îndreptate spre cer. până şi traista-ciobanului 
se sfărâmă înnegrită. până şi traista-ciobanului de la 
colţ pe care o aduceai ca pe o dulce ispită bunicii cu 
mâinile frământate. munca şi dorul. zborul. norul şi 
ploaia cu picăturile sale ce au ştiut să plângă lumina 
în mijloc de vară. ieşită afară. desculţă. ploaia 
primită cu braţele larg deschise, ca un oaspete. 
mulţime de vise şi nedumerirea că poate ar fi un fel 
de hrană pentru nu se ştie cine. altundeva. departe 
de tine. somnul are şi el insomnie. se plimbă prin 
largi coridoare cu vise zdrelite. adormit într-un 
miros. conţinut de un vis. hrănit. oriunde ai fi, 
rândunelele te vor găsi. vor şti să îţi aducă amiroasă 
de pâine şi rouă ascunsă-n privire de om rătăcit. 
exerciţiile pe care le faci zilnic. mereu şi mereu. 
pentru că vrei să mergi. pentru că vrei să vorbeşti. ce 
sens ar mai avea... dacă ai şti poate că nu ai mai face 
nimic. ai exersa în continuare tăcerea. dar eşti copil. 

gândeşti. vorbeşti de atâtea ori. în sinea ta. vrei. vrei 
ceva. de fapt, nu mai ceri nimic. continui să vrei. 
speri. aapoi, răspunsul copilului tău la întrebarea 
vânzătoarei, întrebând ce doriţi: noi nu mai vrem 
nimic. nimicul. nimicul acesta. dar lumea adoarme 
şi rar, atât de rar, cineva se trezeşte prin nesomnul 
altcuiva. trece uneori omul prin atâtea cât nu poate 
cuprinde cu ochiul. nici cu privirea. trece. absolut de 
îi plângi de milă. bietul de el. nici nu cere ajutor. 
doar durere. şi vremea când îţi dai seama că tu ai fost 
singura greşeală din viaţa ta. te scurgi în privirea 
unui ochi apos. ca o cămilă ce îşi poartă deşertul cu 
sine. ecoul strigătului său. în auz. o urmează. 
oriunde ar merge, îi poţi auzi strigătul, odată ce a 
apucat să strige. odată ce s-a rănit de altcineva ca de 
sine. odată ce a suportat şi greutatea aceasta. 
deşertul. şi strigătul său. şi floarea care trebuie să 
existe, fie şi într-un deşert. petala. strigătul se 
cufundă în el însuşi. înnebunire ce se încolăceşte şi 
ea în ea însăşi, ca un şarpe lui însuşi pradă. culcat şi 
adormit şi flămând. floarea. petala. frunza 
îndreptată în sus. înţepând cerul în privirea unui 
apus. refuzul nopţii. oboseala. şi vremea când îţi dai 
seama că tu ai fost singura greşeală a vieţii tale. 
târziu, începi să te priveşti ca pe un străin. un bun 
început pentru a putea să te accepţi şi pe tine. voci. 
neliniştea şi aerul înţepat de trecerea încordată a 
unui arici în privire. tot trupul devenit ochi. doar 
ochiul nu se poate înveli în privire. oglinzile sunt 
înşelătoare. doar ochiul, singur, dezvelit de 
amintire. neprimit de nici o privire. îţi aşterni 
tăcerea la podea. într-o noapte, târziu, calci peste ea. 
timpul, încolăcit ca un şarpe. flămând. obosit. va 
adormi şi prin vis va începe să toarcă visul său de 
timp adormit. pentru tine. bătrân. ce să facă? mai 
toarce şi el. încă mai e timp. te ridici. fără să îţi 
întinzi mâna. fără să te priveşti. te acoperi în grabă 
cu privirea unui alt ochi obosit şi rănit. nici măcar nu 
ţi-ai vorbit. trecut fără glas. lângă tine. trupul acesta 
de împrumut. te-ai temut să nu îl înconjori. cu 
spaima ta. durerea sa. străinul. mereu celălalt. acel. 
chiar acela. apoi în sfârşit senzaţia că atunci când 
păşeşti îţi păşeşti în viscere. durerea. fiecărui pas. 
poate de aceea deşertul. pe marea de nisip nu ai cum 
să baţi din pinteni. înoţi în uscăciune. doar gerul îl 
simţi în oase. te târăşti. atât cât ţi-a mai rămas. parcă 
începi să calci mai cu grijă. abia de aici mersul. de la 
durere. grija ca măcar pământul să nu aibă durerea 
ta. sunt oameni care, atunci când păşesc, par a-şi 
cere iertare pământului. poate chiar ei ajung la stea. 
lacrima. cuvântul. legământul. de o viaţă. îi aştepţi 
sentinţa. câte am avea de înţeles de la efemeridele 
tăinuite într-o singură zi. răsăritul. apusul. 
Dumnezeu ară în cer. mai spune şi el, uneori, un 
Doamne, ajută!, un Doamne, fereşte! ce ştim noi... 
întoarcere către sine. şi absolutul stând cuminte sub 
masă. pe podeaua prăfuită. de drag l-ai aşezat acolo. 
drag de copil. absolutul meu! v-aţi bucurat 
împreună, copilăreşte. are şi el o casă a lui. 

noaptea creşte. lucrurile crescute împreună 
încep să vorbească în taină câte în lună şi-n stele. 
îmbătrânesc împreună. cu toate acestea, încă se mai 
bucură. copilăreşte. somnul, apoi. numai în zori. 
neliniştea lucrurilor ce dorm. păşeşti mai tăcut. 
chiar paşii tăi vorbesc în somnul lor. te mişti mai 
atent, să nu le trezeşti. lucrurile dorm. v-aţi obişnuit 
împreună. dormi. cum poţi să dormi? cum de mai 
poţi? se privesc câteodată înspăimântate. dar tu 
dormi. coşmarurile tale. nu ai răbdare. încetineala 
dorului. greutatea. greul lui. dormi. nesomnul 
somnului. 

ce dacă nu mai contează nimic? ce dacă dacă din 
toate câte erau cândva ale tale, totul s-a risipit? în 
urmă, palmele tale şi fruntea durută, rănită. şi focul 
mocnit. încerci să faci o schimbare cu tine. tocmai 
cu tine. singurul rămas dintr-o viaţă mult prea 
singură. chip chinuit şi zâmbetul pe care vrei să ţi-l 
întipăreşti pe chip. ce dacă lacrimile? ce dacă 
disperarea ultimelor tale puteri?                         

(continuare în pag. 9)
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cât de departe e timpul tău de locurile astea în 
care ne trec vieţile ca sâmburii strugurelui prin 
teasc? cât de departe? târâşul şi strânsul buzelor. 
ochi suspendaţi şi privire atârnată de marginea 
prăpastiei, de marginea încă unei prăpastii, de 
marginea unui alt timp. cât de aparte şi cât timp şi al 
câtelea? şi pe steaua ta se înserează, nu e aşa? şi pe 
lacrima ta sarea se scurge în amintirea unui alt timp? 
al câtelea? şi a câta viaţă în încercarea de a avea 
măcar o frântură dintr-una. dintr-una singură măcar. 
dar aceea şi cât drum? şi mai câte şine de tren 
suspendate într-un aer subteran. alte cuvinte. altele 
decât cele cu margini de sticlă. şi chiar nu înţeleg de 
ce viaţa nu mai poate merge decât ţinându-se de 
pereţi. decât cu capul spart şi ce?

lumină îngălbenită, straturi de căldură, valuri de 
frig. viaţă. strivită între file. presată. marginile tari 
ale coperţilor pe care încă nu le-ai zărit. strâns 
legate. timp. insectar al inimii tale. zilele şi nopţile 
strecurate în pripă pe sub podeaua inundată a 
plânsului. nu mai conta. oricum nimic nu mai conta. 
doar o cortină ca o perdea dincolo de care lumea se 
auzea înfundat. drumul desfundat pe care mergi a 
câta oară în această încolăcire ciudată a ceea ce a 
ajuns viaţa ta. suspendată. în încremenirea celor de 
jos. vocea subţire a nopţii strecurată în vene. timpul 
mărunt cernând minut de minut. ultimul cuvânt 
nerostit, legământ în albastrul apusului ultimei file 
a celei mai de jos trepte a. nici un cuvânt. tăcere 
speriată de tăcere. cuvânt încremenit de cuvânt. 
murmur nemurmurat în propria oglindă. ceaţă 
subţire a unui ultim sărut. nemângâiat pe pământ. 
peste pleoapele coborâte dincolo de noapte, autorul 
dreptului la un ultim cuvânt. tace. semn că încă ar 
mai avea ceva de spus. încă, încă ar mai îndrăzni să 
spere că ar mai fi urechi de auzit. surzenie a 
muţeniei. aplecare în cale. adâncire în carne de 
straturi de ger. oglindă a cerului răsfrântă în 
miriade.  întâmplări aţintite între file. pironire a 
luminii în cuie. copil nemângâiat şi lacrimă asudată. 
neplânsă de plânsul desişului. inimii îi mai trebuie 
delirul acela subţire peste care toate se răspândesc, 
se aşează cuminte în firul poveştii ce înmoaie zmeii, 
ce ridică sprâncenele a mirare, ce încalecă straşnic 
pe cărarea sprâncenată pe care ţi-o pregătesc cu 
sârg, temeinic, unii. de încă un veac. timpul se 
sperie de umbra ta devenită atât de subţire încât. 
viaţă. încălecată de alţii. spinare de spinare. strivită. 
călcată în picioare. presată între coperţile pe care 
încă nu le-ai zidit.

parte de parte de parte de parte de parte de aparte 
de parte de parte de parte de parte. de partea ta tot 
abscisul. 

pe strada mea niciodată nu plouă. înserarea se 
lasă câteodată grea şi lucrurile capătă o ceaţă uşoară 
ca aceea din anii mici cu literele scăpate pe sub 
masă, printre jucării şi amintiri. timpul scăpat 
printre degete şi alunecarea aceea ceţoasă dintr-o 
timpurie absenţă, dintr-o viaţă mult prea strâmtată, 
dintr-o lume pe care ai vrea să o regăseşti, dar.  
amară şi fină şi mult prea nepriceputa de inimă. 
scapi uneori din viaţa ta şi hotărât şi apăsat porneşti 
pe un drum pe care nu ai mai umblat. şi după o 
vreme în care până şi singurătatea se plângea de 
singurătate şi de dureri de picioare, chiar viaţa, 
aceea, ascunsă, cu chef de joacă aşa, chiar pe pielea 
ta, cam când îţi e lumea mai dragă, chiar ea este cu 
tine, chiar plouă, chiar tună, chiar fulgeră peste o 
lume aflată la începutul noului timp. chiar timpul 
răpune, chiar lumea apune scăpată din acel ultim 
timp. împreună. vă înghiontiţi, împăcaţi. în sfârşit. 
hai, măi, îi spui. haide, chiar aşa, hai, măi... mergeţi 
mai departe. mânecile suflecate. şi roua din ochi. 
respirând. greu.

timpul scurs în urma întâmplării tale de om. 
scrisul tău tremurat şi zdrelit de om flămând şi albit. 

lovit şi dezrădăcinat, dar muşcat de dor de acasă. 
pagina te cuprinde din nou. nemargini trasate sec 
dintr-un colţ în altul al himerei. emisfera pe  care  
te-ai tot chinuit s-o descrii, de atâtea ori, de atâtea 
ori de la început, ajuns nici măcar până la ecuator. 
visezi de atâta timp la o masă cu cei de la triburi, 
ceva ca un prânz tihnit. o masă la care chiar să 
mănânci, la  care chiar să te bucuri. la care chiar să 
exişti. pepenii scăpaţi din mână. sparţi. şi ei cu 
sâmburii scăpaţi. timpul ca o umbră a ta. până şi el 
tremură şi te sprijină. te întorci la scris ca acasă. nici 
nu mai ştii, aproape nu îndăzneşti poate nu te 
primeşte. risipitor, scăpând din mână toate. toate. cu 
mâinile goale. te întorci acasă, ca la scris. literele 
scăpate pe cale, risipite. toate. aflabetele altei 
lumini par a te fi plâns şi un cu totul alt plâns pare a 
te cere în această înfrigurare de sfere speriate la 
vederea unui astfel de om. chipul slut. adânciturile 
toate strânse din drum şi cuprinse pe coate. târâşul 
în care ai coborât de atâtea ori, înaintând cu un icnet 
mut. nu mai eşti nimic. decât tu. aşa, umbră, cum ai 
ajuns. fără de urmă. fără de glas. plâns încremenit. 
întâmplarea de a fi om. mirabilă şi dureroasă. grea. 
inima. zvâcnetul ei şi glasul acela pe care linia 
trasată subţire mai demult în pământ îl avea în 
privire. soarele jucându-i în lumină şi timpurile 
toate. ajuns ca grâul la secerat. un snop de tremur. 
strâns într-o mână. dar timpul pare a se fi întors pe 
dos. şi iată, gândindu-te acum la bătrâneţea pe care 
nu ştii dacă o vei apuca, copilăria îţi pare că trebuie 
să răbufnească. de după vreun colţ. în lumină. cu 
gura până la urechi. cu coatele şi genunchii puşi pe 
şotii, cu zâmbetul care doar el desenează alfabete 
înfiorătoare. aşa. pur şi simplu. de aia.

 tăcerea prinde ecou. în această învălmăşire a 
serii, pe continentele altor iluzii se sparg pesăruşii 
în lacrimile mute ale unui apus. planeta aceea din 
care coboară uneori zorii, se rostogoleşte şi poartă 
toate. tăcerile tale. ascultă. pescăruşii. poarta. se 
deschide spre ziuă. târziu. şi timpul ce-n palmă îl 
descrii neîncetat de atâta vreme, a plecat. ce-ai zice 
dacă norii ţi-ar aduce ploaia înfrigurată şi dornică de 
o cădere din altă parte spre cu totul altă parte în felul 
acela aspru în care elefantul de pluş îţi ştie şi umbra 
şi mirosul. şi lacrima şi rostul. să încălzeşti ploaia şi 
ea să nu te mai lase să pleci. dacă umbrei tale îi pare 
rău chiar şi de o atât de singură părere de rău, s-ar 
pricepe, mă gândesc eu, să te facă să ştii că răsăritul 
şi timpul ce mai dospeşte cuvinte întârziate la 
poarta altui străin nu sunt altceva decât călătorii pe 
care într-o seară i-ai zărit. umbra aceea de noapte şi 
glasul şi. tu. singur. călătorindu-ţi timpul. tu şi 
ploaia pe care mi-o mai trimiţi ca o reamintire. şi 
amintirea, ca ploaia, se usucă spre ziuă. şi timpul 
caută lumină. umbră de umbră. părându-mi rău de 
un nume. astfel se scurge în pământ, înspre cer 
iluzia celei ce nu se mai joacă, ce vrea să nu mai 
plece şi pleacă, ce vrea să-ţi vorbească şi tace. 
respirând. din ce în ce mai greu. speriată şi atunci şi 
apoi. de atunci înainte, se adună atât de învălmăşit, 
de apăsat, încât oboseşte cu fiecare cuvânt şi în 
tăcere se-nvăluie-n fum. aşteaptă şi-acum să mai 
vină un vis alb pentru o noapte atât de neagră încât. 
cum să rezişti realităţii decât în somn? îmbrăţişând 
un om. măruntă şi grea. în primăvara aceasta în care 
până şi salcâmii au albit, până şi trandafirii se 
ruşinează. spre seară. nu mai fi atât de halucinant de 
cuminte. o să curg ca o piatră din ea însăşi spre ea 
însăşi. încinsă, nechemată, nevenită, nemaistrânsă. 
visând muntele, aproape târziu. sprijinit cu tâmpla 
de niciunde, necine în cer visează şi el. a adormit. 
aşteaptă. oftează prin somn, adormit şi cuminte la 
picioarele tale. om neodihnit. decupajul negru al 
iernii, răceala verii şi intimitatea frunzei de ceai. 
regrete presate între ziduri. tu însuţi zidit în nimic. 
regrete ieşite prin piele şi margini de frig. mai 
zâmbeşti uneori ca un balaur mult prea obosit 
egretei din tine pe care o zăreşti răsfrântă în câte-o   
privire. cu zâmbet hrăneşti secunda ce vine, cu 
zâmbet răneşti timpul scurs. nepătruns de privire. 
aceeaşi întrebare. fără răspuns.  

când şi când bărbaţii mă mai iubesc
aşa pe la vreun colţ de stradă prăfuită
ultimei de care-mi amintesc îi zice
Drumul Vacilor –
desigur pentru că pe acolo trec vacile
când şi când mai trec şi eu
pe strada aceea
dar numai eu
am voie s-o spun

când şi când poeţii îmi mai dedică
nu versuri nici vorbă  
- poezia s-a cam demodat – 
îmi mai dedică spun câte
o partidă de amor
în cinstea ta – îmi zic

eu – 
după toate convenţiile după toate abeceurile
comportării civilizate şi alte fandoseli politicoase
ce s-au mai inventat pe la oraş - 
ce-ar trebui să răspund

la noi la ţară – pe vremea când eram copil –
când lumea n-avea chef să-ţi asculte tâmpeniile
ţi-o reteza scurt – hai sictir
eu am crescut jumătate
la ţară jumătate la oraş
n-am învăţat fandoseli dar nici
să zic hai sictir cu toată gura nu ştiu
îmi iese un hai sictir aşa mai anemic
din care ei înţeleg doar hai

când şi când romanticii îmi mai oferă
câte o orhidee sălbatică
aşa ca mine când dau să muşte fiarele sau când
iubesc până la...
nu lacrimi, nici vorbă
şi astea s-au cam demodat...

odată un sculptor mi-a dedicat
o domnişoară – nu râde – 
o domnişoară care se numea Nimeni
pentru că nevastă-sa geloasă
i-a zis cine mai e şi fâţa asta
el săracu'
a vrut doar s-o imite pe
domnişoara Pogany
dar fiindcă nevastă-sa ar fi zis
tot o fâţă şi asta
i-a explicat
aceasta se numeşte domnişoara Nimeni
şi-aşa a rămas

când şi când
mă întreabă oglinda – tu cine eşti
în faţa ei am curaj
îi răspund hai sictir
eu sunt femeia pe care
bărbaţii o mai iubesc când şi când
căreia poeţii îi mai dedică 
nu versuri, nici vorbă
şi sculptorii domnişoare
şi căreia romanticii – doar uneori – 
îi mai oferă orhidee

ce nu-nţelegi
eu – după toate probabilităţile
statisticii matematice sunt femeia tuturor
timpurilor
şi a tuturor verbelor
conjugate doar la prezent

adică nimeni
rosteşte oglinda
neîntrebată 
şi dând să pleznească
nu de invidie
nici vorbă

Florentina Loredana Dalian
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Se spune ca trebuie sa astepti dupa momentul 
potrivit. Ca nu trebuie sa fortezi lucrurile… Dar 
niciodata nu se spune când e momentul potrivit. Cât 
trebuie sa astepti pentru ca acesta sa vina? De unde vei 
sti când vine el?

Momentul potrivit nu poate fi estimat. Tu îl simti. Îl 
simti pentru ca e diferit pentru fiecare în parte. Si tu 
trebuie sa fii pregatit când va veni acel moment. S-ar 
putea ca daca insisti sa fie totul cum vrei si când vrei, 
fara sa ţii cont de dorintele si bunastarea celor din jur, 
sa ai tu de suferit. Si nu îti doresti asta. Trebuie sa 
învatam sa fim rabdatori, sa fim întelepti si sa ne 
alegem momentele oportune. Doar un om matur ar 
putea sa analizeze lucrurile si sa ia decizii benefice 
pentru viata lui.

Am auzit o vorba cum ca daca astepti dupa 
momentul potrivit, s-ar putea sa vina cineva care nu 
asteapta dupa el si sa-ţi ia acel lucru. Da, e adevarat. 
Dar poate ca acel lucru nu e pentru tine, poate ca e mai 
bine asa si în viitor vei vedea ca de fapt e spre binele 
tau. ”Orice lucru îsi are vremea lui. Iubitul îsi are 
vremea lui,urâtul îsi are vremea lui.” Daca Dumnezeu 
spune aceste lucruri, noi de ce nu am fi de acord?
Momentul potrivit nu este atunci când poti sa profiti 
cât mai mult de ceilalti,umilindu-i si abuzându-i pe 
ceilalti. Cu ce vei fi mai superior daca îti vei exploata 
semenii? Asa ca…asteapta dupa momentul potrivit 
dar ai grija sa nu astepti prea mult si sa-l lasi sa treaca 
pe lânga tine.Ma doare când aud vocea ta si nu pot sa-ţi 
spun cât de mult bine îmi face. Ma doare ca plâng în 
tacere ca tu sa nu auzi cât de mult ma sufoca gândul ca 
esti departe.Ma simt ca o trestie care încearca sa stea 
dreapta chiar daca vântul bate mult prea violent. 

Sunt ca un înger tacut ce vegheaza asupra ta, 
mângâindu-te în timp ce dormi, ca mai apoi când te 
trezesti sa plec departe ca tu sa nu stii de prezenta mea. 
Uneori, uit câte o lacrima varsata pe perna ta. 

De câte ori deschid gura sa-ţi spun lucruri care ma 
dor, ma opresc si ma uit la fericirea din ochii tai. 

Esti atât de frumos! Când esti trist, nu pot sa-ţi spun 
nimic din ce as vrea pentru ca plâng. Plâng cu tine.

Tremur la gândul ca s-ar putea sa fii nefericit. 
Iubesc, dar nu iubesc cu o iubire egoista ci iubesc cu o 
iubire care ofera totul, neasteptând nimic în schimb. 

Ma doare vocea ta, dar mai tare m-ar durea lipsa ei.
Nu vreau sa-mi imaginez o zi în care universurile s-ar 
întâlni ca poate aceea e ziua care-mi va strica iluzia. Şi 
nu vreau sa mi-o strice. E bine asa…e unica vocea ta. 

E o vibratie dureroasa care-ti atinge fiecare por 
facând sa tremure sufletul.

 Femeia visurilor tale
Sunt momente în viata când am obosit sa mai 

luptam. Am obosit sa ne mai punem întrebari, sa mai 
r a s p u n d e m  s i  s a  a f l a m  d e  c e  t r a i m .
Ne târâm pasii obositi pe coridorul tacerii si cautam sa 
vedem lumina de la capatul tunelului. Umerii ne sunt 
lasati de poverile care ne apasa şi fata este ridata de 
prea multa îngrijorare. Oftam, si, odata cu oftatul 
încercam sa dam afara tot ce ne framânta. Respiram 
sacadat, privim în jur si realizam ca am obosit. Nu mai 
suntem acei luptatori de altadata care nu se îngrijorau 
din toata nimica. Nu mai suntem în stare sa stam în 
prima linie de atac, ci, ne fofilam pe undeva prin spate. 
Am vrea ca macar iluzia puterii sa o avem, dar si aceea 
s-a spulberat. Ne încurajam, mai facem câtiva pasi din 
ambitie, dupa care ne oprim din nou. Pur si simplu nu 
merge! Oricât am nega ca nu am obosit, adânc, în 
sufletul nostru stim ca ne simtim ca o frunza în 
descompunere: putreda şi ruginie. Mergem la doctori, 
psihologi, psihiatri pentru ca vrem solutii. De ce nu 
putem pur si simplu sa ignoram starea de moleseala 
care ne cuprinde trupul si sufletul si sa mergem 
înainte? Trist este ca nici ei nu au o solutie.  De ce? 
Pentru ca şi ei sunt obositi, au obosit sa caute solutii si 
au obosit sa admita ca sunt puternici, ca detin 
raspunsuri. Şi, un om obosit, cum ar putea ajuta un alt 
om obosit?

Elena IVAN

Totusi…continui. Mergi pe strada cu pasi vioi ca si 
cum nimic nu s-a întâmplat, râzi la glumele facute, te 
amesteci prin multime si zi de zi tragi de tine 
spunându-ti: ”Am sa ignor acest sentiment. Va 
disparea el odata şi odata. Merge si asa.” Ştii cum e? 
Imagineaza-ţi ca ai o mâna care te doare. Tu ignori 
durerea. Ea persista. Peste câteva saptamâni, mâna se 
înegreste. Ignori si acest lucru. Durerea ti-a urcat pâna 
la umar si toata mâna îti este amortita. Peste câteva 
zile, mori.  Cauza: mâna care te durea la început.

Sa nu crezi ca daca ignori sentimentul de oboseala 
acesta va dispare. Trebuie sa faci fata realitatii! E greu, 
stiu. Mai ales pentru oamenii energici, obisnuiti sa 
detina controlul si sa fie mereu pregatiti de lupta. 
Dar…de ce sa ne mintim singuri? Vine vremea când 
trebuie sa tragem puţin pe dreapta, sa ne odihnim, sa 
aflam cauza oboselii si sa mergem mai departe. Doar 
asa vom putea sa redevenim ce am fost! Data viitoare 
sa nu-ti fie frica sa te uiti în oglinda şi sa spui: Am 
obosit! Toti o facem…

Iubesc un vis
Am avut puterea să mai cred ca viata mea ar avea 

un alt sens, ce bine m-am simtit în clipa aceea. O 
vorba, un cuvânt, o raza de lumina în viata asta, atât de 
mica şi de pierduta, însa conteaza sau cel putin a 
contat.

Tot ce mai aveam se restrângea la o clipa, efemera 
uneori, alteori reala sau asa cum ar fi trebuit sa fie.

Iubire! Ce e iubirea asta? Dorinta, suferinta, 
prietenie, durere, amagire! Unde ajungem? Cât de 
mult poti spera la un moment dat si cât de mult îti poti 
dori ceva ştiind, de fapt, ce se va întâmpla?

Exista oameni care stiu ce se va întâmpla dinainte, o 
spun, o stiu, pur si simplu. Evident, nimeni nu îi crede. 
Am spus cuiva ce se va întâmpla, împacarea e dulce, 
persisti în greseala, e tot ce îti doresti numai ca acea 
persoana sa fie acolo. Te-ai întrebat ce rost are? NU.

E obisnuinta! Nu îti ofera nimic, dar persisti sa nu 
vezi cu ce greseste, vrei sa iei clipele bune, le aduni si ti 
le reamintesti când îti e greu. Te împovarezi cu iluzia 
ca daca ţi-a fost bine la un moment dat va continua 
mereu. Calci pe orice, nu te intereseaza, mergi mai 
departe ,  pe un drum pe care l -ai  a les .
Şi crezi, o crezi, îti reamintesti clipele frumoase. Cum 
ar fi sa îti aduci aminte numai de ce a fost rau, urât? Ia 
încearca! Ce ai face atunci? Cum ar fi sa nu mai crezi 
ca e adevarat ?

Atunci ai vrea sa scapi, sa pleci, sa nu mai crezi 
nimic, ai avea îndoieli, ai cumpani sau ai da o sansa 
cuiva care poate a gresit, dar care te va iubi mereu, fara 
interese, fara conditii, fara amenintari.

E greu, mai greu decât ar trebui sa fie, speranta 
moare, mai repede decât pasiunea, mai repede decât 
dorinta si mai repede decît însasi viata pe care o traim!

..alerg în vis sa te prind în brate, te ating... si apoi 
dispari, ma pierd din nou, în amintirile cu tine si chem 
cerul în ajutor, dar, degeaba, el nu ma asculta şi-mi 
trimite ploi, chem soarele în ajutor!

T U , acum saruti, esti înlantuit în alt vis... unde eu 
nu sunt si te strig, dar strigatul meu se sparge sec de 
gheata din inima ta. Am fost atât de oarba sa nu te vad 
de fapt cum esti... Esti gol înauntrul tău, tu nu existi de 
fapt, esti o închipuire de-a mea... Chiar daca de când te 
stiu ai adus putina culoare în viata mea.
Şi pleci tacut, din nou, din visul meu. ... ma uiti! Eram 
captiva în visul tau, de fapt eram captiva în visul meu 
cu tine.

Astept sa treaca o alta noapte. O alta zi ce aduce 
noaptea, sa te visez. 

Astept...

În ajunul sărbătorilor mari, ţiganii umblau cu 
ursul pe la casele oamenilor. La bunicul din 
partea mamei, ţin minte că poposeau primii. 
Cunoscut ca un om harnic, cu mare credinţă în 
Dumnezeu şi păstrător înrăit al obiceiurilor 
străbune, s-ar fi supărat foc dacă cumva ar fi fost 
ocolit.

- Să ne trăieşti, boierule! se auzi atenţionat 
din drum. Mai mângâie cu grebla încă o dată 
săpătura proaspătă apoi îşi aruncă privirea în 
direcţia de unde veneau cuvintele. Câinii parcă 
turbaseră. Cu ochii injectaţi şi coamele zburlite, 
erau gata-gata să dărâme totul în jur. Când şi 
când fugeau în nişte pâlcuri de mătură unde 
simulau urinatul mai mult ca de obicei. Se 
întorceau mult mai hotărâţi să-şi apere teritoriul 
ameninţat de fiarele din drum.

- Hooo! Pe ei, măăă! îi mai aţâţa bunicul 
intenţionat, prelungind momentul revederii.

Ursarul râdea cu gura plină, dezvelindu-şi 
dantura din aur. Mâinile, împreunate pe 
abdomenul bombat, acopereau un clarinet 
încopciat numai în butoane galbene.

- Săru' mâna, moş Jarcã, se înclina ursarul în 
toate părţile, primeşti cu ursul?

Bunicul, din cauza hărmălaiei, peste care se 
suprapunea şi plăcerea provocată de 
rugăminţile ţiganului, se făcea că nu aude, ducea 
mâna căuş la ureche şi-l interoga:

- Ce-ai zis măăă? Hai, mai spune odată, că 
nu prea am priceput!

Câinii parcă turbaseră. Toată lumea se 
adunase ciopor la locul cu pricina, nerăbdătoare 
să vadă spectacolul. Bătrânul scoase din coşarul 
vitelor o rogojină mare cât o arie de treierat, 
ţesută de el în lungile nopţi de iarnă. O întinse în 
mijlocul drumului. Ursul, ţinut în lanţ, instinctiv 

intrase deja în rol, mormăind şi frământând 
praful. Stăpânit, se mai potoli. Tatăl mamei se 
culcă pe rogojină cu faţa în jos. Cunoştea lecţia 
mai ceva ca un elev conştiincios. De mare ce era, 
moţurile opincilor i se pierdeau aproape în 
şanţul alăturat. Ursarul începu să cânte din din 
clarinet o muzică cu iz balcanic pe ritmul 
geamparalelor dobrogene, îndemnându-şi 
tovarăşul de scenă să se urce pe gurguiul 
bunicului. Jumătate de tonă cred că avea 
animalul! Prins cu belciugul de nas, asculta docil 
poruncile stăpânului: „Suie pe moşu, suie pe şale 
unde-l doare!” Dihania escalada trupul 
bătrânului, în spaima noastră, se aşeza şi pe vine, 
mai îşi fixa şi spinarea a şedere comodă. 
Clarinetul ţiganului scotea fel şi fel de ţipurituri 
de captare maximă a atenţiei spre spaimă şi 
plăcere.

Plecau din curtea casei lui bunicu cu desagii 
plini de mălai şi făină, scoase la lumină din 
hambarele ţinute tot anul în locuri umbroase.

Cu chipul radiind plăcere, pălăria odihnindu-
se într-o proptea a gardului, descheiat la singurii 
doi nasturi ai cămăşii, se credea nemuritor, ferit 
de frigurile care în multe rânduri ne mai 
bântuiau cărările. Mult timp după aceea, satul nu 
se potolea. Se întreceau la aruncat şaşmaua mare 
cât bătătura drept în gingia malului Borcei ca să 
scoată mreana din cotlonul ei. Întregul lui leat a 
fost ctitor de biserici şi şcoli. Cu Oprişan, 
Iordache, Cristian, Vână şi Andrei Ionel, bunicul 
din partea tatei a cărat clopotele şi cristelniţa în 
bărci trase la edec tocmai din Cadrilaterul 
dobrogean.

Vasile Pană
Ianuarie 2012, Slobozia
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După apariţia volumului de versuri „La umbra firului 
de grâu” (Editura Alpha MDN, Buzău, 2005), profesorul 
Aurel Anghel a continuat aceeaşi linie tematică şi 
sentimentală în volumele de povestiri „Casa din vis” 
(Editura Alpha MDN, Buzău, 2006) şi „Întoarcerea 
cocorului” (Editura Omega, Buzău, 2007). Toate aceste 
cărţi alcătuiesc un fel de trilogie în care autorul pendulează 
între trecut şi prezent, retrăind trecutul în mod efectiv, cu 
intensitate maximă, ca şi cum întâmplările şi impresiile 
relatate ar fi avut loc în prezent sau în trecutul foarte 
apropiat. El creează, ca să zic aşa, un fel de „memorie 
activă” a trecutului mai îndepărtat, întorcându-se pentru 
câteva clipe acolo unde i-a rămas sufletul, adică în locurile 
şi anii copilăriei sau tinereţii, cu tot ceea ce l-a marcat în 
aceste etape definitorii ale vieţii sale.

Legătura dintre cele trei volume se face prin 
personajele, întâmplările, locurile de desfăşurare sau 
trăirile autorului, plasate inspirat în trei spaţii geografice şi 
temporale bine definite, dar care se întrepătrund şi se 
condiţionează reciproc într-un ansamblu existenţial 
inconfundabil: satul Cocora cu timpul copilăriei, oraşul 
Buzău cu timpul adolescenţei şi metropola Bucureşti cu 
timpul primei tinereţi. Fiecare dintre aceste spaţii poartă o 
anumită amprentă, care conduce la psihologia şi 
mentalităţile specifice vârstei respective sau locurilor 
menţionate, fie acestea comunitatea sătească, şcoala 
pedagogică sau viaţa studenţească, aşa cum se înfăţişau ele 
pe la jumătatea secolului trecut.

Dintre aceste trei spaţii geografice şi temporale, cel mai 
important este, în mod evident, acela al lumii satului şi al 
copilăriei, spre care autorul concentrează majoritatea 
amintirilor şi escapadelor sale în trecut. Povestirile care se 
ancorează în aceste spaţii se caracterizează printr-o 
diversitate tematică deosebit de bogată şi nu au liniaritate 
cronologică sau de altă natură, formând în ansamblu un 
mozaic fermecător. Ca şi în volumul de poezii „La umbra 
firului de grâu”, firul roşu care străbate cele două volume 
de povestiri (dar, mai ales, primul dintre ele: „Casa din 
vis”) este, în esenţă, legătura ancestrală a ţăranului român 
cu natura în general şi cu pământul în special, legătură care 
se menţine nealterată chiar dacă autorul, eroul cărţii, se află 
la sat sau la oraş, în trecut sau în prezent. Această legătură se 
manifestă, direct sau indirect, în toate aspectele vieţii 
satului şi a oamenilor de la sat, iar autorul ştie să o surprindă 
în mod magistral prin diverse întâmplări cotidiene, portrete 
ale unor personaje semnificative, descrieri de o deosebită 
frumuseţe şi candoare. Iată spre exemplu, un fragment din 
povestirea „Primăvara în suflet”, în care autorul te face să 
vezi şi să admiri, cu ochii minţii, minunata paletă de culori 
şi mirosuri care inundă satele Bărăganului, începând din 
primăvară şi până în toamnă: „Cine n-a fost la Cocora când 
înfloresc corcoduşii, nu-i va iubi niciodată. Tot satul 
miroase a corcoduş înflorit. Te trezeşti într-o dimineaţă că 
totul în jur este alb. Dacă nu ar fi acea blândă căldură a 
primăverii, ai putea crede că s-a întors iarna. După o lună 
satul este din nou alb. Înfloresc salcâmii. Ciorchinii lor şi 
parfumul florilor te robesc, te fac cojan get-beget, nu uiţi şi 
mai ales doreşti în fiecare primăvară să fii acolo”. Sau: „Ar 
mai fi un moment al culorii la care te invit, cititorul meu. Să 
vii la noi la Cocora când galbenul florilor de floarea 
soarelui inundă câmpul până la marginea zării. Poposeşte 
câteva clipe şi vezi de aproape şi de la distanţă această 
minune şi vei mai dezlega un mister, chiar cel al legăturii 
fără cuvânt între pământ şi cer, dintre darurile lui 
Dumnezeu de pe pământ şi cele de deasupra noastră. Vei 
vedea cum fiecare fir de floarea soarelui îşi caută raza sa. 
Lanul întreg se întoarce cu faţa către steaua vieţii şi n-o 
scapă din privire de la ivirea în marginea zării până la 
apus”.

Sunt evocate de asemenea animalele, în primul rând caii 
(Neamţu, Piciu şi Şoimu), dar şi taurul învăţat cu nărav la 
împuns (devenit apoi buhaiul satului) sau porcul problemă 
care a trebuit să fie sacrificat în mijlocul verii pentru că era 
foarte neastâmpărat şi nu se îngrăşa. Sunt redate numeroase 
întâmplări din lumea satului, în care au fost implicaţi 
autorul şi familia sa, precum şi alţi locuitori din Cocora sau 
din împrejurimi: salvarea unei oi aflate în pericol să moară 
la fătare, o furtună cu ploaie torenţială şi trăsnete care i-a 
surprins la rariţă, veghea de la „bostană” odată cu apariţia 
primilor pepeni, treieratul grâului şi reţinerea întregii 
cantităţi pentru a fi predată la stat (conform cotelor excesiv 
de mari, stabilite arbitrar de către noua putere „populară”), 
sustragerea unor saci cu grâu în drumul spre siloz (pentru a 
fi redaţi familiei spoliate, într-un spirit oarecum haiducesc 
de dreptate), întâmplări de la şcoală, de la joacă şi multe 
altele. Mica povestire care evocă foametea cumplită ce a 
lovit satele româneşti în anii 1946 şi 1947 conţine o 
întâmplare tulburătoare, semnificativă pentru cinstea şi 
mândria acelor oameni săraci, dar demni: copilul flămând, 
trimis la şcoală cu numai câteva boabe fierte în buzunar, nu 
se poate stăpâni şi cere o bucăţică de pâine, cât de mică, unei 
colege provenind dintr-o familie înstărită, care muşca dintr-
o felie foarte mare şi care, nu numai că îl refuză, dar îl şi 

pârăşte acasă, familia sa aflând astfel ce s-a întâmplat. 
Reacţia a fost cumplită: mama s-a albit la faţă şi a plâns 
toată ziua („ce-or fi zis copiii ăia de la şcoală când te-au 
văzut cum cerşeşti ca un nemernic”), bunica s-a supărat şi 
ea („ne-ai făcut de râs maică şi nu mă aşteptam tocmai de 
la tine să faci una ca asta”), iar tatăl, când s-a întors seara de 
la câmp, s-a uitat crunt şi a ieşit din curte fără să spună un 
cuvânt. Chiar şi astăzi, după aproape şase decenii, autorul 
mai este marcat de întâmplarea de atunci: „Acum când 
scriu, sunt cuprins de o neasemuită durere. Sufletul îmi 
tremură la gândul că poate, mama, acolo unde este, mă va fi 
iertat că n-am ascultat-o şi că am cerşit ca un nemernic «o 
bucată de pâine»”.  Şi tot legat de episodul foametei, este 
de remarcat cazul acelui chiabur (un „duşman al 
poporului”, desigur!) care şi-a desfăcut magaziile şi a dat 
tuturor nevoiaşilor grâu şi porumb, să nu le moară copiii de 
foame; drept pentru care a primit ca răsplată, de la 
securitate, o condamnare la canal pentru speculă cu cereale.

În toate întâmplările relatate sunt implicaţi, în primul 
rând, locuitorii satului. Unele povestiri au rolul de a 
imortaliza câteva dintre aceste personaje, prin realizarea 
unor portrete deosebit de sugestive, începând cu acelea ale 
lui Pârnod şi Ioana Mică (părinţii autorului, oameni stimaţi 
şi apreciaţi de tot satul, remarcabili prin hărnicie, 
sociabilitate şi moralitate), moş Răducanu Lalea (unul 
dintre bunicii autorului, caracterizat ca fiind „bunătatea 
coborâtă din cer”, un bătrân extraordinar şi priceput la 
toate, dar mai ales la vindecarea animalelor bolnave), Ţâţă 
nebunul satului (care se arăta gol femeilor şi le făcea semne 
obscene – astăzi s-ar numi exhibiţionism – atunci când 
acestea veneau la fântâna de lângă casa sa, unde se găsea 
apa cea mai bună din sat), Ciufu (un om care avea când 
ghinion, când noroc, dar care se mulţumea întotndeauna cu 
ce-i dădea Dumnezeu, întrucât nimeni nu ia nimic cu el în 
mormânt), Marinică Sugurică (pramatia ajunsă secretar 
U.T.M. la o mare întreprindere din Bucureşti), moş Scarlete 
(mincinosul satului), domnul Ioniţă Costache (director de 
şcoală şi pedagog desăvârşit, precum şi un mare maestru al 
viorii şi al flautului), doamna Vişan (gazda autorului în 
timpul şcolii pedagogice de la Buzău, o femeie de o 
bunătate deosebită şi o „a doua mamă” pentru el) şi mulţi 
alţii.

Una dintre caracteristicile cele mai importante ale 
acestei comunităţi rurale, bazată în principal pe tradiţii 
ancestrale, este, alături de alte trăsături definitorii, spiritul 
de întrajutorare. Oamenii, familiile, trăiesc la rândul lor în 
cadrul unei alte familii mult mai mari, aceea a satului şi le 
pasă  de ceea ce se întâmplă celorlalţi. Sătenii se cunosc 
mai ales după porecle, încât de multe ori nici nu-şi mai aduc 
aminte numele adevărate, oficiale, ale semenilor lor. 
Relevante în acest sens sunt povestirile despre claca de la 
casa lui Pârnod şi despre focul din oborul acestuia, în care 
oamenii sar cu mic, cu mare, fie să ajute la bulgărirea 
pereţilor unei case noi, fie să stingă incendiul care ameninţa 
să mistuie gospodăria unui consătean de-al lor. Autorul, 
fiind la vremea aceea copil şi implicat în mod direct în 
aceste întâmplări, care se petreceau chiar în spaţiul său 
familial, retrăieşte cu emoţie şi intensitate evenimentele 
respective, pe care le descrie cu foarte multă naturaleţe şi 
putere de sugestie. O menţiune specială merită scena de la 
clacă, în care bărbaţii cărau lutul, balega de cal, paiele 
tocate şi apa, iar femeile tinere şi vânjoase frământau acest 
amestec cu picioarele, ridicându-şi rochiile până la 
jumătatea pulpei. Unul dintre bărbaţi şi-a amintit că era ziua 
de Caloian şi a aruncat o găleată de apă în capul uneia dintre 
femei, udând-o din cap până în picioare: „Trupul i se 
înfioră. Era frumoasă. Rochia din pânză uşoară i se lipise 
de corp. I se vedeau sânii de fecioară, şoldurile pline şi 
picioarele drepte. Dădu să iasă şi a căzut în clisa înmuiată 
(…) În câteva minute nebunia udatului i-a cuprins pe toţi. 
Femeile şi fetele au ieşit din clisă, au luat găleţile şi au 
început şi ele să ude pe cine apucau. Au ieşit în uliţă”. Când 
nebunia s-a potolit şi s-a trecut la al doilea călcat al 
pământului, de pe uliţă s-a auzit cântecul lăutărilor din 
Colilia, chemaţi de Pârnod, întrucât „visul de a avea casa şi 
curtea lor trebuia împlinit cu dragoste, cu bucurie şi cu 
veselie”. Într-un colţ al curţii, baba Leanca mesteca uşor 
într-o căldare uriaşă pilaful: aveau de hrănit peste optzeci de 
guri în ziua aceea.

Relatări ca aceasta, dar şi altele, precum examenul la 
şcoala pedagogică, admiterea la facultate, colectivizarea 
forţată  sau viscolul puternic din iarna anului 1953 (când 
nămeţii au acoperit complet o mare parte dintre gospodării 
şi multe familii rămase blocate sub zăpadă au primit hrană 
şi apă prin hornurile caselor), reprezintă mărturiile, mai 
mult sau mai puţin subiective, ale celor care au trăit efectiv 
aceste evenimente. Ele se constituie în elemente ale unei 
monografii afective, scoasă din memoria colectivă şi 
eternizată prin forţa de imortalizare a cuvântului scris.

Atât „Casa din vis” cât şi „Întoarcerea cocorului” 
debutează cu un fel de capitole introductive, ca nişte articole 
de enciclopedie, în care sunt prezentate coordonatele 
geografice şi istorice ale satului Cocora din Câmpia 
Bărăganului, sat în jurul căruia gravitează majoritatea 
povestirilor din cele două cărţi. Este redată legenda puiului 
de „cocoară” care a dat numele satului, concomitent cu 
mândria autorului, pentru originile familiei sale, provenind 
din mocanii ardeleni stabiliţi în urmă cu două secole pe 
aceste meleaguri, lângă bălţile şi stufărişurile care le 
asigurau condiţii bune de iernat. Sunt trecute în revistă 
câteva personaje matusalemice, strămoşi deveniţi aproape 
legendari, dintre care mulţi au trăit peste suta de ani. Sunt 
furnizate informaţii atât despre familia autorului, cât şi 
despre celelalte familii din sat, amintindu-se totodată şi 
evenimentele care, în decursul timpului, au marcat în mod 
esenţial existenţa acestei comunităţi: reformele lui 
Alexandru Ioan Cuza, războiul de independenţă şi cele două 
mari conflagraţii mondiale, cu împroprietăririle care au 
urmat, venirea comuniştilor la putere şi procesul de 
colectivizare, plecarea copiilor la oraş „ca să nu mai dea 
degeaba cu nasul în pământ”, dar şi faptul că, în ultimii ani, 
unii dintre ei au început să se întoarcă la Cocora „să repare, 
să îndrepte şi să refacă vechile gospodării”. Deosebit de 
impresionantă şi încărcată de semnificaţii este, în acest 
context, povestea extraordinară a exterminării dropiilor din 
zonă, similară, într-un fel, cu aceea a depopulării satelor şi a 
sacrificării ţărănimii de către comunişti: „Prin locurile 
acestea creşteau înainte de al doilea Război Mondial 
stoluri întregi de dropii,iar iepurii şi prepeliţele îţi ieşeau în 
cale de câteva ori pe zi. Dropiile au dispărut complet. În 
1938 un polei care a ţinut câteva zile le-a îngreuiat aripile şi 
bietele păsări au fost mânate în sate ca oile, tăiate şi puse la 
sare. Au scăpat doar câteva, ca prin minune. O singură 
dată, când eram copil mic, am văzut două dropii. Mi le-a 
arătat bunicul, de la care ştiu povestea tristă a dispariţiei 
lor”.

În cea de a doua carte, intitulată deosebit de sugestiv 
„Întoarcerea cocorului” (cu semnificaţii multiple, dar în 
principal cu aceea a revenirii autorului la originea sa, atât 
prin amintirile despre satul mirific al copilăriei, cât şi prin 
percepţia reală a aceluiaşi loc, aşa cum se înfăţişează el în 
zilele de astăzi), este de remarcat o diversificare a tematicii, 
autorul adăugând, faţă de primul volum, o serie de elemente 
noi: evocări ale unor „dascăli”, scrisori de la foşti colegi şi 
profesori, amintiri din anii când a funcţionat ca învăţător, 
iubirile din tinereţe şi apoi marea dragoste pentru cea care îi 
va deveni soţie. Sunt inserate multe referiri la cărţile sale, 
atât la cele scrise cât şi la cele aflate în curs de elaborare sau 
chiar numai în faza de proiect. De altfel un rol desoebit de 
important, chiar determinant aş putea spune, îl joacă 
reîntoarcerile în satul natal, la Cocora, în principal cele 
legate de lansarea volumului „Casa din vis”, dar şi – legat 
de acest eveniment – întâlnirile cu oamenii de atunci şi 
amintirile despre cei care s-au dus. Această nostalgie a 
oamenilor şi a locurilor din trecut, izvorâtă din antiteza între 
„ce a fost” şi „ce a rămas”, creează uneori pagini 
remarcabile prin lirismul pe care îl degajă, cum ar fi, spre 
exemplu, cele în care autorul află despre recenta dispariţie a 
unei foste colege: „Soarele ajunsese sus şi trimitea razele 
lui cu putere peste lanul uriaş din care alegeam în gând un 
buchet de maci roşii pentru colega mea; dar şi câteva flori 
de sângele voinicului; am cules cu ochii în lacrimi şi câteva 
fire cu flori de rochiţa rândunicii…”

„Întoarcerea cocorului”, faţă de „Casa din vis”, se 
caracterizează printr-un lirism mult mai pronunţat şi printr-
o apropiere mult mai mare faţă de volumul de poezie „La 
umbra firului de grâu”. Autorul reproduce chiar, în câteva 
rânduri, versuri din această carte, dar uneori vine şi cu 
versurile noi sau povesteşte în versuri, creând pagini lirice 
de o frumuseţe deosebită, din care exemplificăm cu acest 
scurt fragment: „Nu te-am iubit măcar o dată câmpia mea 
ca un bărbat, nu te-ai lăsat măcar o dată sărutată, pe braţul 
meu tu niciodată, trupul divin n-ai înmuiat./Tu aşteptai să 
vezi ce poate,/Unul de-al tău plecat din sat…/Eu m-am 
luptat, am dat din coate, fără folos, tot timpul am cântat o 
melodie azi, iar mâine-o poezie, iubirea mea dintâi, câmpie, 
eu doar pe tine te-am visat”.

Încurajat de aprecierea lui Gheorghe Iova, concentrată 
în butada „rătăcirea întemeiază” (rătăcire văzută tocmai în 
sensul pendulării între trecut şi prezent, între concret şi 
imagistic, între epic şi liric), autorul se dezlănţuie în cel de-
al doilea volum de povestiri. Uneori iese în evidenţă 
temperamentul vulcanic al personajului Radu Mocanu 
(alias Aurel Anghel), temperament care de altfel îl 
caracterizează pe autorul şi pe omul Aurel Anghel în viaţa 
de toate zilele. Alteori, povestirile devin mai lungi şi 
tratează întâmplări sau trăiri diferite, planurile se suprapun, 
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JURIUL:
- IULIAN PENA PAI – PRESIDENT
- ILIAN SAVKOV – BULGARIA- 

MEMBRU
- FLORIAN DORU CRIHANÃ – 

MEMBRU
- AUREL  ST. ALEXANDRESCU – 

MEMBRU

WINNERS:
1. ALICJA  BEDNAREK – POLONIA 

(FIRST PRIZE)
2. BERT  WITTE – OLANDA (SECOND 

PRIZE)
3. PAVEL  BOTEZATU – ROMANIA 

(THIRD PRIZE)

SPECIAL PRIZES:
1. WERNER ROLLOW – GERMANIA
2. IVAILO TSVETKOV – BULGARIA
3. MIHAI BOACÃ - ROMANIA
4. DORU AXINTE – ROMANIA
5. SUNNERBERG CONSTANTIN – 

BELGIA
6. DARKO PAVIC DAJKA – CROATIA
7. TOPAN CRISTIAN – ROMANIA
8. SERDAR SAYAR – TURCIA

9. VLADO VOLAS – SERBIA
10. SERBAN MARIAN – ROMANIA

CARICATURE – PORTRET 
PRIZES:

1. FIRST  PRIZE – VALENTIN CHIBRIT 
– ROMANIA

2. SECOND  EX - AEQUO – LEONTE 
NĂSTASE

3. SECOND EX – AEQUO- CRISTIAN 
MIHÃILESCU

4. THIRD EX – AEQUO – HEINO 
PARTANEN – FINLANDA

5. THIRD EX – AEQUO – IULIAN 
LALU – ROMANIA

LISTA PREMIANŢI EPIGRAMÃ

1. VASILE LARCO – IAŞI
2. PETRU IOAN GÂRDA – CLUJ
3. MIHAI SÃLCUŢAN – BUZÃU

Premii speciale:
LAURENŢIU GHIŢÃ – BUCUREŞTI
EUGEN ALBU – CLUJ
ELIS RÂPEANU - BUCUREŞTI
FLORIAN ABEL - FIERBINŢI

sensul pendulării se inversează, iar prezentul capătă o 
importanţă mult mai mare, fiind punctul de pornire spre 
redescoperirea şi retrăirea trecutului. „Aurel Anghel nu este 
nicidecum lacrimogen, tonul redării unor stări devine 
curat prin energia cu care încarcă expresia narativă. Ideea 
de întoarcere, reîntoarcere, nu e altceva decât cercul vicios 
al rătăcirii”, afirmă scriitorul şi criticul literar Dumitru Ion 
Dincă, privind această pendulare ca pe „un păcat asumat”.

Revenind la primul volum de povestiri, „Casa din vis”, 
se poate face aprecierea că este impecabil scris şi structurat. 
Povestirile sunt scurte şi au o existenţă de sine stătoare, o 
viaţă a lor proprie, formând în acelaşi timp un tot unitar. 
Întoarcerile în prezent, intervenţiile prezentului, ca să zic 
aşa, sunt bine ponderate şi bine plasate, au forţă şi 
potenţează amintirile. Autorul îşi caracterizează singur 
opera: „Cartea mea e când culegere de povestiri adevărate, 
când amestec de amintiri, poveşti reale şi închipuite, 
uneori, încurajat de un prieten (probabil este vorba de 
Aurelian Mareş – n.n.), cred chiar că scriu un roman”. 

Cel de-al doilea volum de povestiri, „Întoarcerea 
cocorului”, nu se ridică totuşi la valoarea celeilalte cărţi, 
dar aceasta este o părere strict personală, cu doza 
inevitabilă de subiectivism. Excesul de lirism în defavoarea 
epicului (naraţiunii) rupe uneori din fluiditatea unor 
povestiri (cum se întâmplă, spre exemplu, în episodul cu 
viscolul). Autorul se dedublează, inventează un nou 
personaj, Radu Mocanu (nume preluat de la bunicul său 
matern), procedeu care îi permite să scrie despre el la 
persoana a treia, să se caracterizeze, să-şi facă portretul ca şi 
cum ar fi privit din afară de către o altă persoană (personajul 
narator fiind, în acest caz, un redactor fictiv de la revista 
„Helis” din Slobozia). Dar trecerile de la un plan la altul 
sunt neclare, creează uneori confuzii, încât în câteva 
rânduri autorul îl pierde pe Radu Mocanu în favoarea lui 
Aurel Anghel.

Totuşi, privindu-le în ansamblu, cele două volume de 
povestiri şi volumul de poezie se completează şi se 
condiţionează reciproc, formând un ansamblu unitar spre 
folosul cititorilor. Cei care s-au născut şi au copilărit la ţară 
vor simţi organic trăirile autorului, în timp ce pentru 
orăşenii get-beget se va deschide o poartă magică prin care 
vor putea pătrunde în lumea minunată a satului, aşa cum se 
înfăţişa el înainte de a fi fost alterată de intervenţiile nefaste 
ale comuniştilor. Pentru mine personal, în afară de faptul că 
am fost şi eu născut şi copilărit la ţară, cărţile lui Aurel 
Anghel îmi aduc aminte de bunicii mei materni, Claudia şi 
Eusebiu Cerneavschi, de loc din nordul astăzi înstrăinat al 
Bucovinei, care, după marea unire din anul 1918, au fost 
repartizaţi ca tineri învăţători în judeţul Ialomiţa, la 
Căzăneşti, foarte aproape de Cocora, unde au rămas, ce e 
drept, destul de puţin timp, dar de unde au păstrat pentru 
totdeauna amintiri deosebit de frumoase.

„Casa din vis” este dedicată de autor tatălui său 
nonagenar, Ion I. Anghel, precum şi consătenilor săi. 
Prefaţa, intitulată „Veşnicia s-a născut la sat”, este semnată 
de Iulia Lazăr, profesor la Colegiu Naţional „Bogdan 
Petriceicu Hasdeu” din Buzău. Pe coperta a patra sunt 
publicate titlurile celorlalte şase cărţi scrise de Aurel 
Anghel, precum şi fotografia din tinereţe a autorului, 
însoţită de următoarele versuri: „Aşa eram când am plecat 
din sat,/Un tânăr visător, cu părul ondulat./ Mă-ntorc 
bătrân cu părul colilie/În suflet miros cald de călăvie,/O 
dragoste de sat nemăsurată,/Peste câmpia din Cocora 
semănată”.

„Întoarcerea cocorului” are coperta realizată chiar de 
către Aurel Anghel (probabil ca şi cealaltă carte, unde însă 
nu se menţionează). Introducerea, cu titlul „Rătăcirea, ca 
un păcat asumat” este alcătuită de Dumitru Ion Dincă, 
membru al Uniunii Scriitorilor din România. Autorul 
semnează şi el un „Cuvânt înainte”, dar, mai mult, ne oferă, 
ca substitut de prefaţă, „două pagini cu sintagme poetice de 
neuitat”, referitoare la „cocori” şi la „rătăcire”, culese din 
Mihail Tănase, Tudor Arghezi, Adelina Ionescu, Alexandru 
Odobescu, Mircea Florin Şandru, Maitreyi, Ioan Petru 
Culianu, Ioan Viorel Boldureanu, A.E. Baconsky, M. Tkaci 
şi, desigur, din Aurel Anghel însuşi. Pe coperta a patra sunt 
publicate o fotografie a autorului împreună cu consăteanul 
său Nelu Paraschiv, autorul butadei „Ne-ai scos din 
necuoaştere”, precum şi două scurte aprecieri critice 
semnate de Anghel Machedon Pişcu (profesor, poet, critic 
literar din Slobozia) şi de Iulia Lazăr (profesor la Colegiul 
Naţional „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Buzău.

(Urmare din pag. 12)
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„O rămâi, rămâi la mine!
Te iubesc atât de mult!
Ale tale doruri toate
Numai eu ştiu să le-ascult...”

Ca autor, mai ales ca poet, a-l lectura pe 
Eminescu reprezintă, pe lângă alte trăiri,  un 
exerciţiu al nervilor, o coborâre a tonusului 
scriitoricesc undeva la limita depresiei. Îţi pare 
că, după Eminescu, tu nu mai poţi scrie nimic, că, 
orice-ai scrie, sună banal şi vulgar. Îţi vine s-
arunci pana cât colo, să strângi muza de gât şi să te 
declari inapt pentru poezie. Cu toate acestea, 
pentru poet, este imposibil a sta departe de 
Eminescu. Acesta este şi motivul pentru care o 
parte a membrilor Asociaţiei Culturale Helis (să 
zicem Aripa... frântă; nu, nu scrântită, vă rog 
frumos!) au decis să-l comemoreze pe Eminescu. 
Dar am făcut-o în stilul nostru atipic, adică la 
Stână. Împreună cu Dobre, Costel, Teoharie şi, de 
data aceasta, Vasile Pană (zis şi Penel), am 
poposit la Stâna lui Florin, oblăduiţi de spiritul 
eminescian. 

Evident că „manifestarea” a început cu lectura 
poeziilor lui Eminescu, realizată cu măiestrie de 
Nicolae Teoharie. O mare tăcere se-aşternuse-
ntre noi. Tăcerea poeziei. Pe mine, doar muzica 
mă mai reduce astfel la tăcere. Pentru că 15 
ianuarie nu simbolizează numai ziua lui 
Eminescu, ci şi, mai nou, Ziua Culturii Naţionale, 
după preambulul eminescian, a urmat lectura din 
alţi poeţi, precum şi din creaţii proprii. Teoharie 
ne-a delectat şi cu câteva însemnări din Fernando 
Pessoa şi câteva poezii ale recent premiatului 
Ioan S. Pop. Costel Bunoaica ne-a citit dintr-un 
manuscris depus prin anii '80 la Editura 
„Albatros”, rămas încă nepublicat. Pe atunci, 
condiţiile de publicare ţineau cont de alte criterii, 
printre care valoarea se afla mai prin coadă. Chiar 
dacă ea mai reuşea uneori să răzbească. Dar cu ce 
preţ! Unii n-au fost dispuşi să-l plătească. Şi 
Dobre a citit poezii scrise mai demult. 
Ascultându-i, mă gândeam la tinereţea poetului, 
în general. Mai bine zis, la tinereţea poeziei. 
Pentru ca atmosfera să fie şi mai invadată de 
spiritul lui Eminescu, Vasile Pană a adus şi o 
fotografie după un portret al poetului, realizat de 
el. Vasile ne-a şi lecturat din scrierile sale. Fost 
poliţist, are un întreg arsenal de poveşti. 
Adevărate. La solicitarea (con)fraţilor mei, de a 
citi şi eu, întrucât nu-mi adusesem texte, am 
recitat unul, singurul pe care-l ştiu aproximativ pe 
de rost, o poezie scrisă cândva, din lipsă de 
inspiraţie prozastică – Domnişoara Nimeni. 
Nimeni, nimeni, dar Dobre a şi-nhăţat-o. 

Partea cea mai interesantă a constituit-o 
momentul pe care ni l-a propus Teoharie. Un joc. 
Nu, nu, Teoharie nu se joacă decât serios. Adică 
el, şi când se joacă, e serios. Ceea ce ne-a 
determinat şi pe noi să „ne jucăm” cu simţ de 
răspundere. A fost, de fapt, un interesant exerciţiu 
de scris. Fiecare dintre cei prezenţi a propus câte 
patru cuvinte. Am alcătuit, astfel, o listă formată 
din 24. Apoi, fiecare dintre noi a trebuit să 
compună câte 6 texte (poezie sau proză) care să 
conţină cele 6 grupuri a câte 4 cuvinte. Ce a ieşit, 
vă lăsăm să constataţi, citind Anexa pe care o va 
ataşa Dobre acestei cronici. El a insistat să 
publice acele texte „la prima mână”, nelucrate, 
neprelucrate, necoafate..., deşi unii dintre noi s-
au opus, fie sub pretextul că mai trebuie să rescrie 
pe alocuri (exigentul Teoharie), fie că anumite 
cuvinte nu ar trebui să apară în revistă (pudicul 
Costel), etc. Dobre, în schimb, tot ce ştie el face 
(şi bine face!). Ne-a adunat foile rapid, fără să ne 
lase timp de reacţie, le-a dosit numai el ştie unde 
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şi, probabil, le-a dat ulterior Veronicăi, să le 
culeagă. Mulţumim, Veronică, şi sperăm că n-ai 
roşit prea mult! Stimaţi cititori, ne cerem scuze 
pentru anumite cuvinte „tari”. Cred că nu mai e 
nevoie să vă spun cine le-a propus. Pentru cei care 
ar mai avea dubii, voi spune totuşi: Florin. Însă n-
a făcut-o din dispreţ faţă de poezie, ci dorind să ne 
pună la încercare calităţile poetice. Va să zică, 
oricine se pricepe să facă poezie despre lună şi 
floare. Dar – susţine Florin – numai poeţii 
adevăraţi pot scrie fără a coborî ştacheta şi 
despre... despre... în fine, vedeţi dumneavoastră!

După atâta literatură pe pâine (şi nu doar pe 
pâine, ci şi pe mămăligă, ingredient nelipsit din 
hrana noastră de la stână), ne-am aerisit puţin 
inteligenţele pe-afară, unde se plimba o hoaţă de 
primăvară, încercând să ne păcălească cu-n soare 
ce-şi etala perfid dantura; ne-am răzbunat 
refulările la o partidă de tir (căreia eu şi Vasile ne-
am opus iniţial, însă fără succes), apoi ne-am 
întors la... literatură. Am uitat să vă spun că, în 
timp ce ne scriam poeziile, Costel s-a rupt pe şest 
de grupul nostru compact, mutându-se mai 
încolo, la o măsuţă pe care se aflau două volume 
de Eminescu. Aşa că, dacă vă vor plăcea poeziile 
sale, ştiţi din cine a copiat. Tot ingeniosul 
Teoharie a venit şi cu ideea unui alt joc (serios, 
desigur), în care el, dirijorul, dădea o idee, o frază 
de început, pe care o continuam fiecare din 
punctul în care o lăsase precedentul la comanda 
fermă din pix a lui Teo. Un fel de telefon fără fir, 
literar. Exerciţiul acesta nu ne-a prea reuşit, poate 
pentru că eram obosiţi, ori poate ameţiţi de la pipa 
(păcii) lui Florin, din care am tras cu toţii, chiar şi 
cei nefumători (iată ce grozăvii se pot săvârşi în 
numele păcii). Sau poate pur şi simplu pentru că 
ne-a răpus...

... Mistreţul cu colţi de argint, depresiv

Se lăsase noaptea. Când ne pregăteam de 
plecare, pe uşă a dat năvală o veritabilă trupă de 
comando alcătuită din trei generaţii (vârste între 
16 şi 82 de ani): fiu, tată, unchi, bunic. Prieteni de-
ai lui Florin de la capitală. Despre unchi aflăm de 
la Florin că e un pasionat de istorie şi colecţionar 
de monede. O persoană extrem de veselă şi 
comunicativă, aşa cum, de altfel, erau toţi. Deşi se 
întorceau de la... vânătoare. Eu rămăsesem, cred, 
holbându-mă, cumva mânată şi de curiozitate, dar 
şi de uimire. Până atunci, singura mea cunoştinţă 
din tagma vânătorească fusese vânătorul din 
„Scufiţa Roşie”. Dar, în imaginaţia mea, acela nu 
avea nici frumuseţea angelică a copilului, nici 
cuminţenia bunicului, nici blândeţea tatălui, nici 
umorul unchiului şi nici buna dispoziţie a tuturor. 
Mă întrebam în gând: „Dacă aşa arată vânătorii, 
atunci cum trebuie s-arate ecologiştii?” Şi mai era 
o situaţie de-a dreptul atipică. Cu toţii am auzit 
despre poveştile vânătoreşti „umflate”. La ei, era 
exact invers: parcă se străduiau să ne convingă că 
ei nu sunt vânători. Mdaaa? Dar cu mistreţul din 
portbagajul maşinii de teren ce-i? Astfel am aflat 
că există o specie de mistreţ pe care, dacă ar fi 
întâlnit-o Ştefan Augustin Doinaş, ar fi scris 
„Mistreţul cu colţi de argint depresiv”. După 
spusele vânătorilor noştri, mistreţul acela, 
sinucigaş de-a dreptul, le sărise singur în cătarea 
puştii şi-n portbagaj. Ei n-ar fi vrut să-l omoare, 

dar te pui cu porcul! Degeaba încercau ei să-l 
alunge, animalul nimic! Mai tare le ieşea-n cale (o 
fi suferit, sărmanul, din dragoste!). Până la urmă, 
oameni cu suflet bun, le-a fost milă să-l lase să-şi 
aplice vreo tehnică mai dureroasă, ori să fie nevoit 
să se întoarcă-n genunchi la măgăriţa aia de 
poarcă mistreaţă care-i pusese oful la inimă, şi, cu 
durere-n suflet, l-au eutanasiat cu vreo două 
gloanţe. 

Până să mă lămuresc eu ce hal de vânători sunt 
dumnealor, doar ce intraseră pe uşă şi am făcut 
cunoştinţă, Şeful de Trib (unchiul) a tunat, 
aruncând priviri fioroase: „Cine-a scris Cronica 
de stână?” Hm... m-am bucurat că modestele mele 
cronici sunt citite până şi de Bagheera, dar în 
momentul acela aş fi preferat să nu fi fost eu cea 
care le-a scris. Pentru câteva clipe, am fost un 
mistreţ în cătarea puştii. Dar unul care voia să 
trăiască. Prietenii mei, aşteptând cu sufletul la 
gură să mă autodemasc, îşi găsiseră subit 
preocupări care mai de care mai intelectuale. Unii 
admirau pereţii, alţii îşi rodeau cu sârg unghiile 
proaspăt tăiate, alţii făcuseră o pasiune pentru 
vârfurile bocancilor. Văzându-mă astfel lăsată la 
greu, am întors şi eu capul în spate să văd care-i 
celebrul autor de cronică de stână, dar negăsind pe 
nimeni, m-am resemnat precum ciobanul 
mioritic. Când am emis onomatopeea, un 
„eeeuuu” sugrumat, pregătindu-mă să le spun că 
eu am ce am cu pescarii, dar despre vânători 
numai de bine (de bine şi de mama lor!), Şeful de 
Trib a tunat din nou, producându-mi un alt 
tsunami interior: „Mi-a plăcut! Aţi descris exact 
ce-i aici!” Am scăpat ?i de data asta! Ei! Să vedem 
dacă acum o să-i mai placă. Mai ales că le-am 
înflorit mai ceva ca... vânătorii. Apoi ne-a spus o 
poveste (adevărată) de pe vremea când Florin îşi 
construise prima sa „vilă” pe actualul teren – după 
expresia domnului George (vânătorul şef), 
„câţiva snopi de coceni acoperiţi de-o folie”. În 
care domnia sa a avut bucuria de a dormi într-o 
noapte ploioasă. De-atunci a rămas îndrăgostit 
de-un refren: pic, pic, pic! Şi de blana de oaie pe 
care susţine c-a încălzit-o cu propriul trup (şi eu 
ştiam că de obicei se petrece invers) până 
dimineaţa. 

S-au vorbit mai multe. Despre generozitate, 
despre Nichita Stănescu, despre generozitatea lui 
Nichita (povestea cu moneda o voi spune altă 
dată). Din păcate, a doua zi fiind luni şi fiecare 
trebuind să ne întoarcem la îndatoririle noastre, n-
am putut rămâne cu simpaticii vânători până 
târziu în noapte. Dar ne-am promis o revedere la 
Stâna lui Florin din Maltezi, unde până şi mistreţii 
trag (sau unde se trage până şi-n mistreţi). Eu n-
am vrut să privesc în portbagaj – moartea n-are 
nimic grandios, nimic poetic – dar bineînţeles că 
tot am zărit conturul mistreţului în lumina lunii 
care-l învăluia cu un nimb literar, amintind de 
mistreţii lui Ştefan Bănulescu din nuvela 
„Mistreţii erau blânzi” şi – bineînţeles – de 
mistreţul lui Doinaş. 

În jeepul cel negru, bengos şi masiv,
Acolo-şi aflase odihnă şi loc
Mistreţul cu colţi de argint, depresiv
Rănit din amor cu săgeata de foc. 

Măi Lori, e Rex mişunând sub copaci!
Zicea Florinică, rânjind cu dispreţ; 
Dar eu răspunsei, întorcându-mă: Taaaci!
(În mână ţineam un imens făcăleţ)

Şi luna sclipea ca un colţ de mistreţ... 

Florentina Loredana Dalian
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*
Ziua, mare precupeaţă
mi-a trimis solie-o raţă
cu o carte nouă-n tolbă
şi-un iepure şchiop pe sobă.

Pipa fumega subtil
în visul unui copil
când diavolu-n deal se suie
să zvonească în câmpie

Că de-un gard stă rezemat
un curcan ţanţoş şi beat
mi-a adus un calapod
dumnezeu, să mor în pod

Ah ce soartă mi-au ales
să mă aliez cu rex
şi să cad duşman sub masă
noaptea, când mai dau pe-acasă

Ţi-ai găsit, sus postul gol
masturbarea din tractor
mi-a turnat chiar cocaină
prin bulanul din grădină

Nu e nici o raţiune
nici culoare, nici tăciune
nici un fâs – fotografie
rătăcită-n poezie.
igig ucin anap letsoc
nirolf anaderol stop. (C.B.)

                              *

Mi-am luat o carte şi o tobă
şi m-am suit încet pe sobă
fir-ar a dracului de viaţă
că n-am avut şi eu o raţă
când vine-un iepure şi-nhaţă
din mâna-mi toba şi cu cartea
şi-ncepe-ndată şi învaţă
ce e cu viaţa şi cu moartea.

Eu într-un nestatornic copil
era demult, era mai ieri?
eram bătrân, eram copil?
şi nu ştiu cum de nicăieri
pe-acea câmpie lipa, lipa
cu fusta scurtă-apare tipa
un diavol urlă-n mine, ţipă
şi trage acru fum de pipă
că n-a văzut o aşa tipă
în iadul dus pentru o clipă.

Ploua indecent, ploua sonor
deşi în mine gândurile ard
de-aş fi avut, ah, un topor
să sparg ideile din gard
şi neavând mă plimb pe pod
prin ploaia plină de suspine
ţinând în mână-un calapod
şi ronţăind tristeţi-praline
ah, de-ar veni un duşman
să curme odată al meu chin
să-i dau în schimb chiar un curcan
sau un poem de prea Codrin.

eu sunt un câine cu destin amar
mă cheamă Rex atunci când ies pe 
poartă
dar când mă-ntorc acasă-i un calvar
aşa ca mine n-aibă nimeni soartă
stăpânul meu e-un ăla găligan
zgârcit din fire, belaliu sadea
greţos înalt, înalt duşman

lovind de cizmă o nuia
dar sunt un câine cu destulă carte
o necuvântătoare get-beget
şi fiind apropiat de moarte
înclin lăbuţele încet.

E-o seară tristă sunt singur străin
nu tu o bucă, nu tu un bulan
se-aude-afară o găină
şi-atunci îmi pun de-o cocaină
şi-n tremurare de tractoare
o pun intens de-o masturbare.

Mi-am scos raţiunea din cap
şi i-am făcut o fotografie
în care eu să nu încap
fugi dom'le că asta e poezie
unde mai pui
că are culoarea nimănui. (N.T.)

                         *

CA VÂNĂTORUL UN SNOB
A TRAS ÎNTR-O RAŢĂ
ŞI CULMEA, A ÎMPUŞCAT UN IEPURE.
MAI TÂRZIU A SCRIS DESPRE ASTA O 
CARTE
DE CÂTEVA SUTE DE PAGINI
TOCMAI BUNĂ DE APRINS 
FOCUL ÎN SOBĂ.

CICĂ MARINARUL FUMEAZĂ PIPĂ
DIN NEVOIA SIMPLĂ DE A FI COPIL
SAU DIAVOL ZĂMISLIND NORII
DE PLOAIE SAU DE FURTUNĂ PE 
CÂMPIE.

UNIVERSUL ESTE UN GARD
SAU POATE PODUL COPILĂRIEI MELE
CALAPOD CRESCUT OM
MĂRGELE ÎNSÂNGERATE DE PE GUŞA 
UNUI
CURCAN.

CE SOARTĂ AU UNII
PLEACĂ DE ACASĂ ŞI UN DUŞMAN
LE CĂLĂUZEŞTE PAŞII
CĂTRE COLŢII URIAŞI AI LUI 
TIRANOSAURUS
REX.

CÂTEODATĂ EXISTENŢA NOASTRĂ 
ESTE
O LUNGĂ ŞI PROMISĂ MASTURBARE,
CA ŞI CUM UN TRACTOR CELEST
NE-AR FI PRESĂRAT COCAINĂ PE 
PLOAIE
IAR APOI ÎN EXTAZ
VISĂM UN BULAN MARMOREAN DE 
FEMEIE.

POEZIE SPUN SAU
CULOARE, VIAŢĂ ADEVĂRATĂ 
SPUMEGÂND
DINCOLO DE CANOANELE RAŢIUNII
UN FLASH MATERIALIZAT SIMPLU
ÎN CEA MAI SIMPLĂ FOTOGRAFIE. 
(F.M.C.)

                       *

Mă luase frigul
mă lipisem de sobă
cu-o carte în mână
„Iepurii nu mor”
de Savatie Baştovoi
Aha! va să zică
Iepurii nu mor.
Dar raţele? mă-ntrebam,

cu gândul la raţa jupuită a lui Florin...
şi frigul îmi pătrundea mai tare în oase.

Diavolul sau poate
cine mă-ndemnase
s-o iau razna pe câmpie
pufăind fără spor dintr-o pipă
când deodată îmi răsare-n cale un copil
cu ochi nedrept de albaştri
urmărind fumul
„Tanti, îmi dai şi mie din acadeaua ta?”

Visasem...
avusesem un vis
aşa cum sunt visele ciudate
în visul meu sărisem un gard.
m-am trezit dintr-o dată pe un pod.
- totdeauna mi-a fost frică de poduri – 
„numai de nu s-ar dărâma...
numai de nu s-ar dărâma”
îmi repetam halucinant
cu ochii spre capătul invizibil al 
podului
deodată-am sărit de pe pod

- fir-ar ciudăţenia voastră de 
vise! – 

direct în beciurile Poliţiei
unde un „curcan” se străduia să mă 
convingă
să mă întind pe un calapod.

Soarta făcuse să mă-ntorc acasă
după ani
de răzbit printre fiare, vapoare şi 
duşmani
în poartă m-a-ntâmpinat
bătrânul meu Rex
cu ochii lui ce căpătaseră o albeaţă
am găsit ceea ce nu sperasem
lumea pe care o părăsisem
şi-aproape-o uitasem...

M-am aşezat să scriu o poezie
la umbra unui tractor
nimic nu mă inspira
tâmpita de muză parcă era
ameţită de cocaină
ori poate se masturba,
naiba ştie!
şi-atunci am scris, am scris la bulan
şi-a ieşit o amărâtă de proză
în loc de poezie.

poţi cere raţiunii
să descifreze
poezia culorilor
dintr-o fotografie? (F.L.D.)

          *

cu cartea la cap
şi raţa din sobă
am vrut să mă-mpac.
am vrut să fiu tobă
pe care să bată un iepure bleg,
îmbrăcat în robă.

o pipă de-aş avea
pe câmpia română
aş fi un copil
alăptat de-o bătrână
şi diavol aş fi
câte-o săptămână
rupt de nevoi
prin câmpia română.

dă-o de gard

sau arunc-o din pod
curcanul oricum n-o să ştie
calapodul naturii va face un nod
şi-o va urca pe năsălie.

ce soartă-am avut când rex n-a ştiut
să ne-ntoarcă acasă din vie;
cu duşmanii pe urme, fără praf de putut,
fără ţuica de prună, cu cârma în vrie!

se oprise tractorul din masturbare
din arat, adică, am vrut să spun,
cocaina e tare, iată că spun
şi bulanul mătuşii rămâne-n picioare.

o, tu, poezie, culoarea-n obraji
se tot întăreşte ca cimentul,
raţiunea se-ntoarce în noi ca-n nădragi
şi ratezi ca dinamo eventul.
mai fii încă o dată fotografia
care tot încerca să-l anunţe pe Mesia. 
(G.D.)

                 *

Raţa legănându-şi coada
Absorbită citea cartea
Iepurele cum să-l taie
Şi să-l bage-apoi în sobă.

Un copil stătea pe prispă
Având prinsă-n dinţi o pipă
„Diavol”, strigă la el mama
Fugi mai bine în câmpie.

Stau cu mâinile pe gard
Şi mă uit în podul casei
Unde-am pus un calapod
Prins în cioc de un curcan.

Soarta oare-o fi destinul
Ce m-a-ndepărtat de acasă
Sau chiar un duşman dintre prieteni
M-a muşcat de fund ca Rex?

Pe tractor străbat câmpia,
Masturbarea mă cuprinde
De consum de cocaină
Şi masaje pe bulan.

Poezia e divină
Îmbrăcată în culoare
Raţiunea atunci vine
Semănând fotografie.(V.P.)
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Vineri 13 ianuarie, foaierul Centrului Cultural Municipal din 
Urziceni a fost  gazda primitoare a participanţilor la manifestarea 
“Proiecte culturale din Urziceni” ediţia a doua, desfãşuratã sub 
egida “Zilei  Culturii Naţionale”. Personalitatea şi opera poetului 
naţional Mihai Eminescu, a cãrui zi de naştere,  15 ianuarie, 
lumineazã faptele culturale ale românilor de pretutindeni, au fost 
evocate de scriitorul Alexandru Bulandra, directorul Bibliotecii 
Municipale “Constantin Ţoiu”, iar doamna profesoarã Mihaela 
Ghiţeanu şi poetul Marian Nicolescu au citit din opera poetului 
nepereche. Vocea promiţãtoare a elevei Alexandra Maria Puşcoi, 
de la Şcoala “I.H. Rãdulescu”,  ne-a încântat cu romanţa “Pe lângã 
plopii fãrã soţ” iar domnul Nicolae Matei, preşedintele Asociaţiei 
pensionarilor, a citit o poezie proprie dedicatã Luceafãrului. 
Deschiderea europeanã a manifestãrii a realizat-o grupul de 
dansatori de la Grãdiniţa cu orar prelungit nr. 1, instructor  
profesoara  Florenţa Cãlin, cu un colaj de dansuri populare.

Momentul solemn al întâlnirii a fost creat de Primãria 
Municipiului Urziceni, Biblioteca Municipalã “Constantin Ţoiu” 
şi Casa Municipalã de Culturã,  care au acordat “Diploma de 
Excelenţã în Culturã” domnilor Constantin Matei, Vasile Ichim şi 
Ion Barbu, cetãţeni de Onoare  ai urbei noastre, pentru contribuţia 
deosebitã la dezvoltarea culturii în Municipiul Urziceni . Domnul 
profesor Constantin Matei (89 de ani) a fost  profesor de istorie şi 
director al Liceului Teoretic din localitate peste 20 de ani, fiind 
autorul multor studii de istorie localã şi naţionalã, al  
“Monografiei Liceului Teoretic Grigore Moisil” şi coautor al 

volumelor “Monografia Municipiului Urziceni”, “Monografia 
Protoieriei Urziceni”,  “Monografia comunei Armãşeşti” şi 
“Monografia comunei Jilavele”. La rândul sãu, domnul profesor 
Vasile Ichim (85 ani) a predat  literatura românã,  a fost director al 
Şcolii  “Al.Odobescu”  şi al Casei de cultură,  actor, fondatorul 
Teatrului Popular din Urziceni, publicist  şi autorul volumului  de 
memorii şi atitudine civicã “Amintiri din Urziceni”. La cei 92 de 
ani ai sãi, domnul Ion Barbu, preşedintele Asociaţiei veteranilor 
de rãzboi din zona Urziceni, a fost dedicat cu sufletul şi mintea 
propăşirii culturale şi spirituale a comunitãţii, fiind, printre altele,  
publicist şi  coautor al Monografiei localitãţii şi Protoieriei 
Urziceni. Diplomele au fost înmânate de domnul Primar 
Constantin Sava iar laureaţii au împãrtãşit din pasiunea şi 
experienţa lor mai tinerilor realizatori de proiecte culturale.

Anul 2011 a fost un an rodnic şi pentru autorii de carte din 
Urziceni: prozatorul Titi Damian a publicat  romanul “Norul” şi 
volumul de cronici literare “Fidelitatea lecturii”, poeta Ofelia
 Prodan  - volumul de versuri  bilingv “Ulise şi jocul de şah”, 
istoricul  dr. Ştefan Grigorescu -”Cãpitanii lui Mihai Viteazul”, 
scriitorul George Cãlin romanul creştin “Clopotul” şi volumele de 
versuri “101 poeme” şi “Truditorul dragostei pe drumul spre 
Orient”; anul trecut a debutat cu volumul de versuri “Bluze de 
vânt” domnul profesor Ion Vãduva,  poetul Marian Nicolescu a 
scris “Acuarele de suflet” iar domnul profesor Nicolae Puiu 
Iliescu este autorul volumului “101 fabule”; şi pentru doamna 
Cătălina Stroe, care locuieşte în Canada dar scrie despre locul 
natal, anul 2011 a fost fecund, numãrând un volum de cronici 
literare, câteva reeditãri  şi amintirile legate de “Centru vechi” al 
Urzicenilor; cercetãtorul literar Alexandru Bulandra a publicat la 
editura “Paideia” trilogia “Mioriţa”, studiul “Minunata istorie a 
Cãrţii lui  Iov” şi conferinţa “Dosarul Mioriţa la final”. 

Graficianul Nicolae Petrache, directorul Casei Municipale de 
Culturã, a prezentat douã din mãrcile de succes ale instituţiei – 
Festivalul  Naţional de Umor “Revelioniul Caricaturiştilor” şi 
Concursul Internaţional de Caricaturã -, şi a expus câteva tablouri 
din colecţia personalã  de artã, cunoscutã şi apreciatã  în ţarã.  
Domnul George Cãlin, preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru 
Culturã şi Artã ANCA a prezentat câteva dintre proiectele care au 
făcut-o  cunoscutã şi apreciatã pe plan local, naţional şi 
internaţional, iar preotul  Aurel Berbec şi preotul Adrian Lucian 
Scãrlãtescu au prezentat argumentele care fac din Protopopiatul 

Urziceni un factor important de educaţie şi culturã în comunitatea 
localã. În aceeaşi notã de implicare în destinele urbei  şi ale tinerei 
generaţii au fost şi intervenţiile doamnelor profesoare Paula 
Bardac de la Grupul şcolar “Sf.Ecaterina”, Mihaela Ghiţeanu de la 
Şcoala “Al.Odobescu” şi  Gherghina Matache de la Şcoala 
“I.H.Rãdulescu” - instituţii şcolare cu reviste premiate, copii 
laureaţi la diferitele concursuri judeţene, zonale şi naţionale, şi 
fructificând parteneriate culturale viabile cu instituţiile locale de 
profil. Şcoala “I.H. Rãdulescu” a  mai fost reprezentatã de trupa de 
teatru, multilautreatã a concursurilor naţionale,  formatã din elevii 
Diana Stoean, Maria Pancea şi Florian Niculae,   pregãtitã de 
domnişoara profesoarã Carmen Silvia Ichim, care a prezentat, 
spre deliciul celor prezenţi, “Justiţie” de I.L. Caragiale,  şi de eleva 
Flavia Minodora Banciu care a citit o creaţie proprie din  revista 
şcolii “Anotimpurile poeziei”. Solistul vocal Vladimir Udrea, 
elev al Liceului de artã “Dinu Lipatti”, proaspãt  laureat al  
Festivalului concurs “Talentul meu”,  ne-a reamintit frumuseţea 
cântecului popular românesc.

Domnul profesor Ioan Man a prezentat expoziţia “Sãrbãtorile 
creştine în emisiunile filatelice”, realizatã de colecţionarul  
Nicolae Marian Albulescu, iar profesorii Ioan Vãduva, Lucia 

Alexandru Buleandrã,                
director Biblioteca Municipalã “Constantin Ţoiu”

Ştefanovici şi Alexandru Buleandrã au vorbit despre proiectul 
Concursul Judeţean de Creaţie Literarã “Dor fãrã saţiu”, ajuns la a 
XXI-a ediţie, un adevãrat catalizator al talentelor din liceele 
ialomiţene.

Acestea fiind zise, Noul An Cultural al Municipiului Urziceni 
poate începe.
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Cronică de Cârciumă

Slobozia, 29 decembrie 2011. La Cârciuma lui 
Stere, membrii Asociaţiei Culturale „Helis” s-au 
adunat pentru cel de-al IX-lea Congres şi pentru a 
sărbători, cu întârziere, numărul 100 al revistei. Au 
dat curs invitaţiei: Ion Alecu, Bebe Berghea, 
Alexandru Bulandra, Costel Bunoaica, Vitalie 
Buzu, Jan Cheptea, Florin Ciocea, Şerban 
Codrin, Titi Damian, Gheorghe Dobre (cel care 
ne-a şi adunat), Dan Elias, Ştefan Grigorescu, 
Vasile Iordache, Ioan Neşu, Vasile Pană, Grigore 
Spermezan, Nicolae Tache, Nicolae Teoharie, 
Dan Todoran şi subsemnata. 

Domnul Profesor şi Critic literar Dan 
Simionescu, căruia pentru prima dată îi 
mulţumesc pentru vorbele frumoase (poate 
nemeritat de frumoase) la adresa bazaconiilor pe 
care le scriu, era de părere, în numărul anterior, că 
ar trebui să câştig un salariu de la Ministerul 
Turismului. Până ce opinia domniei sale se va 
transforma în profeţie, eu sunt de părere că ar 
trebui să câştig un salariu de la „Helis”. (Parcă-l 
aud pe Dobre: Când oi câştiga eu salariu de 
redactor şef, o să-ţi dau şi ţie unul de cronicar 
amărât!). Dar iată de ce consider pretenţiile mele 
îndreptăţite: Pe 31 decembrie 2011, în ultima zi a 
anului, pe la ora 11, când tot omul îşi face somnul 
de frumuseţe, Dobre m-a sunat să mă atenţioneze 
ca nu care cumva să încep Noul An fără să fi scris 
cronica. Şi eu care nici măcar nu mă gândisem la 
asta! Aşa, dragi cititori, am ratat eu un Revelion de 
vis, l-oi fi ratat şi pe Făt-Frumos (cine ştie?), că nu 
puteam să-mi risc imaginea de cronicar tocmai la 
sfârşit de an, va să zică să mă-nnec precum 
respectabilul cetăţean de etnie rromă la mal (ei, 
ştiu şi eu că zicala era cu ţiganul, dar n-avem voie, 
bre, că ne dă UE... na-na!). Aşadar, gândindu-mă 
ce frumos trebuie să petreacă alţii Revelionul, ce 
valsuri, ce tangouri, ce hore, ce sârbe, am luat 
pixul şi foile şi m-am aşezat la scris. Aşa-mi 
trebuie dacă n-am fost cuminte! Desigur, n-aş fi 
făcut-o, dacă întâlnirea noastră n-ar fi fost una cu 
adevărat reuşită. Dobre chiar susţine că a fost cea 
mai minunată de până acum. 

Ne-am adunat, ne-am pupat, am zis parola (pe 
care dumneavostră nu v-o zicem, sâc!), ne-am 
aşezat după afinităţi sau după cum am găsit locuri, 
am depănat impresii. 

Vitalie şi cu mine ne-am angajat într-un soi de 
schimb de experienţă în problema racheţilor, el 
fiind rachet din naştere, eu – din vocaţie. Mi-a 
promis că mă pune bine c-o gaşcă în care să-mi 
pun în valoare talentul pe care-l ţineam bine 
ascuns până ce l-am dezvăluit în cronica 
anterioară. 

Florin, omul surprizelor, care pân-acum s-a dat 
ba roman, ba Jules Verne, ba mama lui Ştefan Cel 
Mare, s-a transformat în ... altceva. Mă rog, n-aş şti 
prea bine să vă spun în ce, un fel de oaie cu coarne 
de ţap şi nas de morcov. S-a îmbrăcat cu... chestia 
aia blănoasă, cornoasă şi năsoasă şi ne-a cântat un 
colind care semăna cu pluguşorul. Pe care, oricum, 
numai el l-a auzit. Dar noi am aplaudat. 

Iar Alex Bulandra căruia, atunci când vede oi, i 
se-aprinde beculeţul mioritic, mi s-a părut că a-
ncercat, fără succes, să ne mai plimbe puţin prin 
lumea „Mioriţei” lui Alecsandri. 

Ion Alecu şi Nicolae Tache au stat cuminţi unul 
lângă altul. Cuminţi, cuminţi, dar n-aş vrea să le 
pic în condei!

Bebe Berghea, unul dintre fondatorii 
Asociaţiei „Helis”, ne-a încântat auzul cu melodii 
de altă dată, la care am contribuit, cu modestie, atât 
eu dar, mai ales, Vasile Iordache şi Jan Cheptea. 

Nici nu ştii ce talente zac lângă tine! Dacă de Jan nu 
ne mirăm, dată fiind profesia sa de muzician, de 
Vasile ne-am cam uimit că ştie atâtea cântece. Ne-a 
luminat tot el, amintindu-ne că, în profesia sa, cele 
mai solicitate organe sunt creierul şi urechea. Nu, 
nu-i actor, să-şi folosească creierul la memorat 
roluri şi urechea la tras cu ea spre cabina 
sufleurului. (Bebe, în schimb, este, dovedindu-şi 
talentul şi cu ocazia tirului de bancuri pe care l-a 
îndreptat spre noi.) Atunci ce profesie are Vasile? 
Ei, hai că ştiţi!

Şerban Codrin a fost şi el. Încă mai este, nu vă-
ndureraţi degeaba!

Costel Bunoaica, discret ca de obicei, de parcă 
s-ar teme să nu deranjeze compoziţia chimică a 
aerului din jur, mi s-a părut mai vesel de data 
aceasta. Lucru de înţeles, de vreme ce se afla între 
atâţia prieteni. 

Lui Teoharie, în schimb, parcă i se-ntunecaseră 
toate cerurile (e drept că nu l-am căutat în cerul 
gurii!). Dar până şi el ne-a onorat cu o părere de 
zâmbet ceea ce, venind din partea unui tip atât de 
sobru, poate fi inclus în categoria „Daruri de 
Crăciun”. Eu m-am bucurat de acest dar şi sper să 
constituie o rezervă până la Crăciunul viitor. 

Vecinul meu din dreapta a fost Titi Damian. Am 
schimbat vorbe de una, de alta, în special de 
literatură. De câte ori mă despart de el, îmi reproşez 
că nu l-am exploatat la maximum, Titi fiind, în afară 
de scriitor, profesorul tobă de teorie. Iar eu – se-
nţelege – mai mult tobă decât teorie. 

Pe Gigi Dobre, iniţiatorul întâlnirii şi 
exploatatorul meu (cum v-am spus), l-am simţit în 
culmea fericirii. Pentru că, aşa cum, de altfel, a 
recunoscut, dezideratul său major a fost 
dintotdeauna acela de a avea prieteni în preajmă, 
prieteni adevăraţi, oameni de cultură care-şi 
respectă statutul şi profesia. Consider că, într-o 
lume atât de dezbinată, a reuşi să strângi în jurul tău 
20 de oameni cu acelelaşi idei, cu aceleaşi aspiraţii, 
chiar dacă având personalităţi diferite, sau poate cu 
atât mai mult, reprezintă o mare izbândă. Pentru 
care eu, personal, dar şi în numele întregului grup, îi 
mulţumesc. (Eh! L-am periat. Ceea ce înseamnă că 
în 2012 milităria se va da şi mai iute jos din pod. Că 
la Dobre nu prea ţine cu periuţa. Pesemne voi scrie 
de două ori mai multe cronici, inclusiv de Paşte, de 
Crăciun, de ziua mea, etc.). 

Dan Elias. Când spui Dan Elias te gândeşti la un 
tip fierbinte. Cum de ce? Pentru că-i născut în 
comuna Fierbinţi. Doar nu vă imaginaţi că i-am 
măsurat temperatura! Oricum, fierbinte sau rece 
(Doamne fereşte, deocamdată!), Dan Elias, pentru 
mine, este echivalent cu Poetul. 

Ştefan Grigorescu, doctor în istorie, a dispărut 
(nu, nu în negura istoriei) precum Cenuşăreasa, 
înainte de vreme. Am înţeles că avea de păzit 
instituţia la care cu onoare trudeşte – Inspectoratul 
Şcolar Ialomiţa, unde a ajuns, după zece ani de 
cutreierat judeţul, inspector general adjunct. 
Meritat. Să-i fie de bine.  Aşa am ratat şansa de-a 
cunoaşte mai bine un Cavaler (nu de Malta. Nici al 
mesei Rotunde. Trăgând cu ochiul pe site-ul revistei 
„Helis” – www.revistahelis.ro – am aflat că a fost 
distins, în 2004, cu titlul de Cavaler al Ordinului 
Meritul pentru Învăţământ). 

Dacă tot am adus vorba de site-ul revistei, 
trebuie spus că acesta se datorează lui Dan 
Todoran, prezent, de asemenea, la întâlnire, căruia 
îi mulţumim şi îi dorim succes în realizarea în 
continuare a celui mai reuşit site al unei reviste 
literare. 

Prezenţa lui Ioan Neşu a încântat nu doar 
pentru faptul că omul I.N. „are în spate” prozatorul 
de cursă lungă, inginerul şi cercetătorul ştiinţific, 
dar şi pentru ţinuta sa impecabilă, perfect asortată 
cu oricare dintre cele trei „categorii” pe care cu 
cinste le reprezintă. 

Grigore Spermezan îmi lasă, de fiecare dată, 
impresia că mai are ceva de spus, dincolo de 
zâmbetul uşor mucalit, dincolo de vorbele pe care 
le rosteşte. Te pui cu filosofii! Ăştia tot timpul mai 
au ceva de spus şi niciodată nu termină. De gândit, 
vreau să zic. 

Pentru mine, surpriza serii a constituit-o Vasile 
Pană. Despre care am descoperit că n-are doar 
pană (ce pana lui!), ci şi penel. Cu alte cuvinte, nu 
doar scrie, ci şi pictează. Mi-a spus că are peste 70 
de tablouri, dar că niciodată n-a expus în Slobozia. 
Fără comentarii! Ştim că nimeni nu-i profet în ţara 
lui. Dar nici măcar pictor în oraşul lui? Oricum, 
despre asta vom mai auzi, sunt sigură. 

Aşa cum sunt sigură că vom mai auzi de 
Cârciuma lui Stere. Fraţilor, mergeţi la Stere! Să 
ştiţi că nu mi-a dat nimic să-i fac reclamă, nici 
măcar nu ne cunoaştem, am aflat de la Dobre cum 
îl cheamă. Eu nu vă trimit acolo să beţi (sau, mă 
rog, beţi, numai nu vă-mbătaţi!), băutura e la fel 
peste tot, dar, dacă tot mai mergeţi din când în când 
prin localuri, duceţi-vă acolo dacă vreţi un loc 
liniştit, o ambianţă de bun gust, chelneri cu bun 
simţ (rara avis). Nu ştiu dacă proprietarul 
localului va citi, însă, dacă o va face, atunci îmi 
permit chiar să avansez ideea transformării 
localului într-o cafenea literar-muzicală. Nu 
dezvolt, subiectul e amplu. Voi mai spune doar că 
nu am folosit termenul „cârciumă” în sens 
peiorativ, dar sunt sătulă de pub-uri, snake-bar-uri, 
bistro-uri şi alte farafastâcuri englezite, franţuzite 
şi altcum stâlcite. Românul a ştiut dintotdeauna de 
cârciumă (plus varianta crâşmă) şi MAT. Aşa cum 
a ştiut de Frizerie, nu de... alte alea. (Într-o zi, 
hotărâtă să-mi jumulesc surplusul de fire din 
sprâncene, am intrat într-o locaţie intitulată 
pompos şi franţuzos „Salon de beauté”. Când am 
văzut figura patroanei, o puştoaică ce nu părea c-ar 
şti bine nici româneşte, darămite franţuzeşte, un 
demon mic m-a îndemnat să-mi exprim cerinţele 
în franceză; chit că franceza mea e una de baltă, dar 
am mizat pe faptul că a ei nu era nicicum. A roşit, s-
a fâstâcit, s-a scuzat că nu înţelege şi m-a rugat să 
vorbesc româneşte. I-am spus că, dacă eram rea, aş 
fi vorbit în româneşte doar atunci când şi-ar fi 
schimbat ea denumirea pompoasă a firmei din 
Salon de beauté în echivalentul în limba română, 
aş fi ieşit pe uşă şi m-aş mai fi întors, tot aşa, când 
aş fi văzut schimbarea. Dar, pentru că nu sunt, iată, 
m-aşez cuminte la jumulit, la propriu şi la figurat, 
va să zică îi mai şi las ciubuc. Evident, când am 
ieşit de-acolo, am fost pe punctul de a lansa o nouă 
modă, anume pe cea a sprâncenelor perfect (!) 
asimetrice. Am zis mersi că nu era cea a 
sprâncenelor lipsă.)

Închei! Imediat! Nu înainte de a spune că, 
pentru mine, această întâlnire de sfârşit de an a 
reprezentat un prilej deosebit de a fi împreună cu 
prieteni dragi de a căror companie m-am simţit 
onorată şi cărora le mulţumesc pentru că m-au 
primit cu îngăduinţă şi căldură. 

Sper ca noul an 2012 să ne ofere, pe lângă 
apocalipsă (asta-i bonusul!), mai multe astfel de 
prilejuri, să ne aducă din ce în ce mai multe 
succese, în deosebi în plan literar, disponibilitatea 
de ne bucura din ce în ce mai mult unii de succesele 
altora. Să fim mai buni, mai blânzi, mai cu dreaptă 
judecată! Şi mai ales, din ce în ce mai... prieteni! Şi 
să nu uităm îndemul: „Să ne iubim unii pe alţii...”!

Florentina Loredana Dalian 
Slobozia, 31 decembrie 2011, 02 ianuarie 2012
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Florin intră cu capra. Sau invers?

Dobre vorbeşte, chiar dacă nu-l ascultă nimeni!

Strâns uniţi în jurul iubitului conducător! 

Ciocea, Teoharie, Bunoaica, Pană, cercul din colţul mesei.

Capra lui Florin 
sau Florinul caprei?

La proba discursuri sincrone, toată lumea vorbea.

Spermezan şi Bulandra încercând să uite de filozofie.

Dan Todoran între autorii textelor din site.

Bebe Berghea, cântând sau spunând bancuri.Nu-mi mai aduc aminte.

Să nu te cerţi cu criticii !

Şerban Codrin, 
ascuns în spatele caprei.

Dobre susţine capra !

Florin demascându-l pe Ioan Neşu.

Ion Alecu, explicându-i lui Dan Elias cum se scrie un editorial.

Sonetişti pe baricade, Codrin şi Elias.

Dobre: M-am convins că exişti !
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Ştiam că va veni.
De aceea împodobisem camera cu nemişcarea mea.

Alungasem întâi cuvintele – 
de buze aveam nevoie cât să-ţi şterg nedumerirea 
de pe frunte –, 
apoi am izgonit roiul de fluturi, 
fanfara din sânge 
şi i-am dat libertate întunericului să mă sărute.
Invidia şi teama le oprisem să desenez altă iubire.
Bănuiam că, dacă vei plânge,
nu-mi vor mai ajunge înserările să decupez ninsorile 
şi să trimit înştiinţare păsării mute. 

Însă răbdarea se subţiase prea mult. 
Călătoream în derivă.
Nu ştiam în care primăvară mai sunt. Pe pârtii pustii 
umblasem hai-hui, cu toamne cheflii am făcut legământ. 
Cu ştergarul unui râu mi-am ferit fruntea de vânt.
Dar fiindcă impacienţa m-a luat la rost, i-am lăsat în poartă 
un vifor însângerat,
să mituiască firul de iarbă şi să-mi facă 
din ochii femeilor triste o salbă cu vise.

Pe nesimţite, 
împodobisem camera cu nemişcarea mea.
Sub lucruri ascunsesem un giulgiu de catifea
să mă podidească gustul libertăţii, când visarea albastră
mă va căuta.
Ştiam că va veni şi am cusut dimineţile cu arnici. 
Să nu le afle aici, 
mi-am exilat, pe rând, umbra, păcatele, mirarea 
şi, mai târziu, visele dulci.
Într-un cui, pe perete, mi-am bătut înserarea.

… În cale, 
hăul se căsca şi săpa. Umbra lui m-a oprit şi mi-a zis: 
De întuneric nimeni nu scapă! Doar când sângele se preschimbă 
în apă…

Destin 

Menhir

Pas de clepsidră

Veneau la îmbarcare speranţele legate la ochi
şi chiar un pescăruş exilat

Marea se ridica în zadar pe vârfuri
să caute o profeţie

Era prea multă noapte
şi n-a observat 
când au evadat toamnele
care ar fi netezit, poate,
o cale în Paradis

Acum, dacă m-aş îndrepta
prin aorta vântului
cu op escortă de fluturi,
o să-mi închipui singurătatea
râzând prin furtună ca prin senin

Vin în urma lui Ulise
menhir înfruntând
ambiţia şi reproşurile lumii

Obişnuită cu încercările – 
uneori din ochiul limpede al apei,
alteori din ochiul tulbure al fiarei –
sfidez nebunia lutului ars
de fapta lemnului crud

Dintr-un sanctuar cu emoţii
molipsesc amintirea 
amirosind a mare

Cristalele timpului îşi schimbă şoaptele
spuzind depărtarea…

În caligrafia complicată 
a unei păduri tinere mă pierd
râvnind să dezleg împotmolirile
în ordine crescătoare

Încurc strigările la trecerea
peste abis

Doar simple şi amăgitoare tânguiri
rămân în urmă,
aiurind printre frunze

Nici nu ştiam:
un pas de clepsidră se înfrupta din inima mea

***

***

***

Noaptea aş vrea să-ţi fiu un greier în palmă
ziua un bulgăre de gheaţă pentru tâmplă
când gândurile n-ar mai vrea să doarmă
să ştiu atâtea câte ţi se-ntâmplă

şi greierele de-l ucizi cu bulgărele rece
îţi va rămâne cântecul sub paşi
gândacii vor mânca din veşnicia care trece
din mulţi chemaţi tot mai puţini rămaşi

nu vine nimeni să deschidă uşa
ne tot strigăm cuprinşi de beteşuguri
din mâna ta rămase doar mănuşa
ce mângâie tăcerea prea stinselor ruguri…

Nu mă chema,  la prânzul tău n-au loc
nici vizitiul, nici ninsoarea,
ci doar călăii cu topoarele de foc
ce ne ucid privirea şi mirarea

se-mperechează câini fără ruşine
călăii sar din scaune de ceară
puţină viaţă au de ucis pe mâine
dar beau apusul până de diseară

şi-n floarea galbenă de muşeţel
îşi va zidi un vierme un castel

    

Doamnă, în  gândurile mele plouă
pe pleoape ca pe streşini curge apa
aproape totul e împărţit în două
mi-a mai rămas întreagă talpa

şi calc pe capul ierbii ca şi când
nu-mi pasă dacă geruri sunt afară
şi-apoi îmi vine aşa un gând
într-o pădure tânără să-mi fac o gară

să se oprească aici doar floarea de salcâm
puţină rouă şi un nor sporadic
şi să plecăm pe alt tărâm
albastru, friguros şi tainic

Costel Bunoaica Viorica Gheorghe

Rateu.
Ofsaid instantaneu

Dinu Ion Constantin


