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din iarna istoriei noastre, pe care printr-un miracol o
puteau în sfârşit atinge, mângâia sau strânge în braţe.
Pentru EA, nimic nu era nici prea mult, nici prea greu.
Ştiu că privită din perspectiva acestor ani, plini de o
anume suficienţă identitară, apariţia explicită pe harta
Europei a României pare un lucru de la sine înţeles, de
un firesc aproape obligatoriu. Fapt asupra căruia ar
trebui să mai medităm. Prea multă încredere în
„obiectivitatea” (de altfel, mincinoasă) a istoriei,
poate să producă surprize. Ţara şi neamul nu se ţin
doar cu mititei, bere şi circ. Tot timpul va exista un alt
loc unde se va bea, se va mânca şi se va .. săruta mai
bine, ceea ce ne poate duce cu gândul la o mulţime de
alte „patrii” ( deşi „patria” nu are plural!) ipotetice.
Patria este locul comun al sufletelor noastre. Ea se ţine
cu idealuri comune, cu proiecte grandioase pentru
copiii noştri şi cu respectul şi admiraţia pentru bătrânii
noştri. Europa este la fel de departe precum era pentru
Eminescu atunci când scriind „Ce-ţi doresc eu…” se
întreba de fapt ce ar putea să-i mai dăruiască el şi ai lui
iubitei România. Sigur, astăzi pare o naivitate.
România nu mai este tânăra femeie înfăşurată în
tricolor şi strângând în palmă mânerul unui pumnal,
aşa cum o vede Rosenthal în 1850, când pictează
„România revoluţionară”, având-o ca model pe Maria
Rosetti. Mă simt ruşinat că trebuie să vă spun cum
arată EA astăzi în minţile noastre; asemenea unei vaci
încă bună de muls, sub ugerele căreia ne scriem poezia
acestor timpuri – „Ce-mi mai pici tu mie, dulce
Românie”.
Poate că aceasta este deosebirea dintre „a da” şi „a
lua”, dintre un tânăr de 17 ani îndrăgostit şi noi,
bătrâni prea sătui de miracol. Nu mă tem decât de un
singur lucru, de clipa în care, înfometată şi singură, nu
va mai avea nici o picătură de lapte şi vom fi nevoiţi să
o sacrificăm pentru o ultimă porţie de ciolan cu fasole.
Dan Elias

Într-o întâlnire memorabilă la Uniunea
Scriitorilor, prilejuită de lansarea unei antologii,
acum câţiva ani, am avut şansa unică să ascult
poezie recitată de autori nativi din multe limbi ale
pământului: rusă, chineză, bulgară, poloneză,
engleză, franceză, germană, suedeză, portugheză,
spaniolă, italiană, estonă, letonă, lituaniană, greacă,
japoneză, vietnameză, arabă, (s-ar putea să-mi mai
fi scăpat câteva în această enumerare) ce mai! m-am
întâlnit acolo cu poezia de pe tot globul. Am ascultat
cu mare încordare recitările din multele limbi ale
pământului, şi traducerea lor în româneşte, dar
pentru mine, Limba Română rămâne cea mai
frumoasă, pentru că este cea mai melodioasă. Este
melodioasă pentru că este fonetică – adică are în
plus vocalele „ă” şi „î”, pentru că unele vocale se
pot transforma în semivocale sau se combină în
diftongi sau triftongi (ascendenţi sau descendenţi);
pentru că are toate neamurile de consoane, dar şi
pe che, chi, ghe, ghi, ce, ci, ge, gi, pe ţ şi pe ş; pentru
sumedenia de sufixe, prefixe, sufixoide, prefixoide,
omonime, sinonime, antonime, cuvinte compuse;
pentru că accentul cuvintelor este variabil, făcând-o
disponibilă la o infinită varietate de ritmuri cărora li
se pot adapta cu uşurinţă melodiile (gândească-se
cititorul numai la perfecţiunea versurilor şi a
melodiei din „Sara pa deal”); dar mai ales pentru că
are acel minunat semn ortografic, cratima – cu

dubla ei funcţie – de unire sau despărţire -, fapt ce
uşurează enorm măsura silabelor din vers. Nu mai
vorbesc despre bogăţia rimelor. Mulţi spun că
lexicul limbii noastre este sărac – până într-o sută
cincizeci de mii de cuvinte, spre deosebire de
engleză cu peste 500.000, dar se fac că nu observă
formidabila capacitate combinatorie - să-i zicem
sintaxă, ceea ce permite schimbarea rapidă a topicii
– de o mobilitate uluitoare, făcând ca figura de stil,
în special metafora să fie folosită la nivelul limbii
vorbite. S-ar putea traduce, respectându-se
întocmai sensurile, în altă limbă, o expresie
românescă, să zicem „are gărgăuni în cap”, „n-au
intrat zilele în sac”, „m-am trezit cu noaptea-n
cap”, „mă doare-n cot (fund, spate)”? Am auzit,
într-un sat de munte, din gura unui om simplu, o
expresie care m-a uluit: „Doar n-am mâncat ciorbă
de popă stricat să fac asta...” Insul voia să spună, de
fapt, „doar nu-s nebun să fac asta...” Faptul (şi nu-i
unicul!) dovedeşte că limba română este dispusă
oricând la invenţii metaforice. De aici dificultatea
de a se realiza decât cu foarte mare greutate şi
stângăcie traduceri în alte limbi. A se vedea
intenţiile eşuate lamentabil de a se realiza
traducerea lui Creangă, Eminescu sau Caragiale în
(continuare în pag. 2)

Titi Damian

„ Şi precum nu spunea nimănui ce scrie, aşa nu-i
plăcea să discute cineva cu dînsul despre scrierile sale
publicate. În astfel de cazuri el da din umeri şi zicea : îţi
place, bine, nu-ţi place, treaba ta! „ (pasaj din Teodor V.
Ştefanelli : „ Amintiri despre Eminescu”, în „ Ei l-au
cunoscut pe Eminescu”, Vladimir Dogaru)
Probabil că acum ar fi exact la fel. Mă tulbură
curiozitatea de a-l vedea pe Eminescu printre noi, măcar
puţin, citind din miile de pagini ce s-au scris despre el şi
despre arta sa. Aşa cum o noapte i-ar fi fost de ajuns să
parcurgă o carte sau să scrie o poezie tezaur, probabil la
fel i-ar fi de ajuns şi acum să se pună la curent cu toată
analiza ce i-a fost dedicată, să se sperie şi să-şi dorească
întoarcerea în mormânt.
Unde e esenţa poeziei eminesciene şi ce-am făcut cu
ea? Am dat-o rest la chioşcul impresiilor, celor care chiar
au stat să ridice de pe tejghea câteva monede amărâte.
Aşa ni se întâmplă. Cumpărăm, cheltuim sume enorme,
plătim cu nod în gât, primim un rest modest şi nu-l luăm,
considerând că e un gest ce te înjoseşte. Acasă, restul de
azi lângă restul de ieri şi cel de mâine ar fi însemnat ceva.
În loc de acest ceva, avem plângeri în legătură cu lipsa de
bani. Nu cumva aşa se întămplă şi cu poetul nostru
naţional? Există foarte mulţi „vânzători ambulanţi” careţi oferă arta eminesciană pe nimic, fără garanţia unui
produs de calitate. Restul de care am pomenit
echivalează firicele de interpretare coerentă şi apropiată
de adevăr pe care, fie din grabă sau din lipsă de interes,
refuzăm să le „strângem în portmoneu”. Poate cineva
nega faptul că din aceste nimicuri s-ar fi putut deduce o
lecţie despre Eminescu, demnă de a fi înţeleasă? În mod
cert că poate. În ultma vreme, lumea poate multe. Însă,
îmbraţisând folclorul, asemenea maestrului, dar într-un
mod mediocru şi poate îndrazneţ, voi spune : „Vorba
multă, sărăcia omului.”
Am comparat ceva mai sus opera lui Eminescu cu un
produs. Nu din lipsă de respect sau necunoştinţă, ci mai
degrabă din dragoste pentru metaforă şi din dragul de a
pune în actualitatea zilelor noastre orice problemă
abordez. Pentru mine, opera lui Eminescu nu-i nici
produs, dar nici un corp de disecţie în laboratorul
personal de interpretare literară. Integral, arta sa
reprezintă puntea spre desluşirea nucleului. Este
adevărat că fiecare scândură e importantă în construcţia
podului, însă verosimil este şi faptul că podul în
întregimea sa te duce de pe o parte pe alta. În cazul de
faţă, de pe marginea necunoaşterii, spre cea a înţelegerii.
Alex Ştefănescu relua ca şi alţi oameni de cultură
îndemnul : „ Ar fi foarte bine totuşi să-l citim din nou pe
Eminescu. Sintagma „ din nou” poate părea
contemporanilor mei aproape ofensatoare, dar ea
ascunde o realitate amară. Ne bucurăm şi ne mândrim cu
o asemenea comoară, cu un asemenea poet în ţara
noastră. Dar interpretăm şi dăm naştere unor noi idei
care se îndepărteaza din ce în ce mai mult de adevăratul
înţeles al textului eminescian. Concentrarea se face nu
asupra versurilor, ci asupra interpretărilor interpretărilor.
Nu se mai deschid cărţi de poezii, ci se deschid antologii
de comentarii pe text. Nu se mai ascultă poezii recitate, ci
comentarii în căşti adaptate unor tehnologii zguduitoare.
Eminescu nu mai este citit, este învăţat din comentarii
pline de clişee, din cărţi pe care poate el nici măcar n-ar
pune mâna.
E foarte util un ajutor. Dar doar după ce ai încercat,
după ce ai adormit târziu în noapte citind un volum de
poezii sub numele Mihai Eminescu. Să încercăm, atât
poate că ne-ar cere. Să fim toţi cei care-l înţelegem, nu
(continuare în pag. 2)
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Pe 2 aprilie 1867, Eminescu publică în revista
Familia „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”. Avea 17
ani şi pribegise din primăvara lui 1865, cu paşaport
sau nu, de la Botoşani, la Cernăuţi, Blaj, Sibiu şi în
fine la Bucureşti. România era mai tânără decât
Eminescu cu 12 ani, ea spunându-şi aşa abia după
1862, până la care nu era decât.. „Principatele Unite”.
(Trebuie să remarc, cu o undă de părere de rău, că în
anul 2012, atunci când se împlineau 150 de ani „de
România”, am trecut totul sub preşul unei tăceri
orgolioase. Vezi Doamne, România noastră exista de
milenii pe aceste meleaguri carpato-danubianopontice…; bla, bla, bla…) Trebuie să ne imaginăm că
în acele vremuri răspunsul la întrebarea despre
neamul nostru era puţin altfel decât este acum. Unii îşi
spuneau „moldoveni”, alţii „ardeleni”, „basarabeni”,
„bucovineni”, „munteni”, „dobrogeni”… Cei care îşi
spuneau „români” erau puţini şi o făceau încă sub
imboldul speranţelor paşoptiste de căutare a unei
identităţi, alta decât .. orientală. „Rumâni”da, numai
că „rumânul” era mai mult o calitate umană, decât una
naţională. (Pentru o fărâmă de sfadă prietenească
reamintesc că prin „rum” se afirma apartenenţa la
Bizanţ a celor care nefiind practic cetăţenii acestuia,
şi-o doreau. Între „rum” şi „rom” n-a existat niciodată
nici o confuzie înainte de Miron Costin, cel care o
legiferează explicit, astfel încât să ne schimbe
structura intimă a memoriei. Din ascendenţa bizantinorientală ne asumăm una aparent şi mai valoroasă ,
cea romano-occidentală, de parcă am fi fost într-o
permanentă invenţie a unor părinţi ideali. Dar asta este
altă poveste…) „Ce-ţi doresc eu ţie…” nu este o
poezie patriotică, în sensul pe care îl avem astăzi în
minte, mai ales după experienţa comunistă, ci o poezie
de dragoste cu subiect şi predicat. Pentru generaţiile
pe care le reprezenta curajos la acea vreme tânărul
Eminescu, România era iubita visată în lungile nopţi

MARIA TEODORA CIPU
clasa a XII-a F, Colegiul Naţional „ Mihai Viteazul”
Slobozia

Adrian Bucurescu, p. 5 - Veniți în literatura
română cu o paletă inepuizabilă de culori,de nuanțe
adică.
Carmen Tănase, p. 5 - Poezia este de obicei un
exercițiu de sinceritate. Asta face la superlativ
Carmen Tănase.
F. L. Dalian, p. 12 – Nu vă reprezintă proza asta.
Îmi explic asta prin epuizarea cauzată de
omniprezența dumneavoastră la evenimente care vă
obligă să le consemnați, într-o competiție inegală cu
timpul prea fluid. Știți foarte bine că în literatură
contează calitatea, nu cantitatea textelor, iar talentul
nativ pe care natura vi l-a hărăzit trebuie „ars” în
motoare eficiente.
Victor Nicolae, p. 21 - Iată că descopăr, pe lângă
eseistul și prozatorul remarcabil, un poet remarcabil.

Inventariind numai paginile publicate în HELIS de dl Nicolae, cred că poate face un volum consistent,
prilej pentru amicii helisiști de a organiza o lansare
cum numai ei știu.
G. Teodor Popescu, p. 7 - De la nuanțele
păunesciene, poezia domnului Popescu evoluează
spre trăiri personalizate.
Costel Bunoaica, Marius Stan, p. 24; Petru
Botezatu, F.Ciocea, p. 7; Ion Roșioru, p. 8 – Când
citesc versurile dumneavoastră știu ce aștept, știu ce
găsesc. Lectura devine o perpetuă încântare.
N. Marinescu, p. 9 - Spuneți mai mult când folosiți
versul alb.
Ștefan Neagu, p. 9 - Eu nu am înțeles nimic, nici
măcar nu transmit un mesaj și mi-e greu să-l recunosc
aici pe Ștefan Neagu din LIBERTY BELL.
Vasile Pană, p. 9 - Cred că și dumneavoastră aveți
destule materiale poentru un volum.
Gheorghe Dobre, p. 6 - Este exact amprenta
consacrată în ISTORIE LOCALĂ. Nu voi mai face
comentarii la aceste texte decât atunci când veți
termina toată seria, adică o nouă carte.
Șerban Codrin, p. 10-11 - Am afirmat cu mult
timp în urmă că romanul FAGUL este capodopera
domnului Titi Damian. Bănuiesc că trilogia
MUSCELENII e alcătuită din cele trei romane,
cărora autorul le-a țesut o punte de legătură. Cu altă
ocazie îl sfătuisem să continue firul narativ până în
contemporaneitate, încheind astfel printr-o tetralogie
ciclul muscelean. Probabil dumnealui deja lucrează la
așa ceva și, sincer să fiu, aștept cu nerăbdare să
plonjez în universul atât de subtil zugrăvit în cărțile
sale minunate.
Stan Brebenel, p. 13 - Marius Stan încă ține în
baghetă multe surprize.

Dan Elias, p. 13 – Nu-mi vine în minte decât un
cuvânt: sublim!
Marian Ștefan, p. 14-15 - Numai un suflet mare ca
al domnului Ștefan putea așterne pe hârtie o astfel de
declarație de dragoste.
Marina Cușa, p. 15 - În Gheorghe Dobre sunt
două personaje distincte:
1 - Gheorghe Dobre până la TROFEE şi
2 - Gheorghe Dobre după TROFEE și MINCIUNA
DIN LITERĂ.
Ultimele două cărți demonstrează că se poate face
literatură la modul neconvențional, strivind pur și
simplu cutumele care blocau revigorarea literaturii
române.
Dan Laurențiu, p. 18 - Cât de implacabil este
destinul!
Mirela Savin, p. 18 – Haiku rupt din solul Japoniei
are altă semnificație pentru european, am observat
asta chiar acolo. Dacă japonezul trăiește efectiv
mesajul, în Europa acest gen a provocat formarea unor
adevărate „cluburi” haiku.
Ion Pachia Tatomirescu, p. 20-23 - Nu cunosc
autoarea.
Augustin Mocanu, p. 23 - Oare ce surprize ne
pregătiți în 2014?
I. Neșu, p. 20 – Habar nu aveam că Marin Preda a
învățat la Buzău.
Vlădăreanu Olicia, Șt.Grigorescu - Oamenii
care ne învață de fiecare dată câte ceva.
OAIA LITERARĂ
Mi-e dor de începuturile acestui supliment, când
textele ieșeau spontan din pana dumneavoastră, fără
elaborări sofisticate, „jocul” unor scriitori maturi care
se „copilăresc” la modul superlativ.
Cu acele texte ați făcut senzație în America Latină,
în Franța și sigur în conștiința cititorilor români.
La mulți ani și tot ce vă doriți în 2014!
28.12.2013
Dan Simionescu

Eminescu
văzut prin ochii mei
(continuare în pag. 2)

doar specialiştii. Deşi, iată, până şi ei s-au rătăcit de
drumul cel bun, deraind pe terenuri îndepărtate.
Mi s-a întămplat, nu acum mult timp, s-o întreb pe
mama : „Crezi că poeţii au scris pentru a fi interpretaţi
într-atât de mult, sau pentru că pur şi simplu aşa au vrut
ei?” Oricât de seacă şi poate copilărească ar fi putut să fie
întrebarea mea, ascundea o adevărată necunoscută ce se
amestecase printre gândurile meu. Gestu-mi venea
după ce abandonasem un comentariu literar pe birou,
uimită de ce citesc, nu neapărat într-un sens negativ. Îmi
place să văd, să simt, să citesc inteligenţa. Există
interpretări cu adevărat inteligente, cu vocabular adecvat
şi coerenţă. Dar prea mult. Este exact ce am simţit. E prea
mult. Eminescu a vorbit singur despre el. Despre el şi
stilul pe care l-a abordat. Dar nu în comentarii şi cărţi
groase de autointerpretare,ci prin însuşi textul său. Doar
în text îl găsim pe Eminescu. Poate chiar ar fi bine „să-l
citim din nou pe Eminescu.”
Şi mie îmi place arta scrisului. Nu scriu nimic altceva
decât gânduri pe care le trec prin filtrul imaginaţiei.
Trădând crezul lui Socrate, nu păstrez toate lucrurile
pentru mine. Le mai împart şi cu foi, pixuri,tastaturi şi
oameni. Am ajuns la concluzia că dacă n-aş face asta, aş
putea foarte uşor să imi sufoc mintea. În cazul în care pot
face o comparaţie între mine şi Eminescu, tind să cred că
aşa gândea şi el. Există cazuri în care dinadins folosesc
motive, teme şi simboluri de circulaţie universală. Însă
de foarte multe ori scriu fără să caut a da cuvintelor mele
anumite sensuri. M-am întalnit o singură dată cu
întrebarea „ prin x lucru ai vrut să spui de fapt y lucru,
nu?”. Nu. N-am vrut. Am vrut să scriu. Atâta tot. Cine
ştie, poate şi Eminescu a vrut la fel.
Am lăsat o poveste neîncheiată. Mama n-a ştiut să
îmi răspundă. Mi-a zâmbit, am făcut acelaşi lucru şi am
revenit la comentariul meu. L-am învăţat. Am învăţat şio poezie de-a lui Eminescu după. Parcă m-am simţit mai
bine apoi.

Mă bucură faptul că doriți să aflați opinia mea
înainte de a publica acest eseu.
Din start vă previn că s-ar putea să fie subiectivă,
datorită în primul rând prețuirii necondiționate pe
care o am față de munca dumneavoastră.
Făcând abstracție de rigurozitatea demonstrației
și stilul alert care transformă o lucrare științifică întro adevărată operă literară, pot să vă spun că știu cel
puțin zece scenarii S.F. despre acest subiect și două
variante științifice, dintre care una tangentează până
la un punct cu versiunea dumneavoastră.
Dilema stă în perioada de timp din viața lui Isus,
de la adolescență până la treizeci și trei de ani, când
se presupune că:
1. A ajuns în India, unde și-a însușit practica yoga
și tehnici de control mental.
2. L-a petrecut în compania esenienilor.
Eu personal împărtășesc a doua teorie. Dar
existența unei conspirații eseniene de „Asalt al
cerului ” mi se pare forțată, cu toate că logic este
plauzibilă, cum plauzibile par și speculațiile S.F.
Într-o întrevedere particulară cu Sfântul Părinte
Francisc la Vatican, discutând despre mesianism în
religiile lumii, l-a explicat prin conceptul
INSPIRAȚIEI DIVINE .
Mahomed a fost un om simplu, analfabet, care la
vârsta maturității s-a transformat subit într-un profet
plin de har. INSPIRAȚIA sau DUHUL DIVIN a
lucrat prin receptorii umani pentru a impune marile
religii.
„Dar, afirma Sfinția Sa, profeți, predicatori și
miracole se nasc în fiecare zi, fără a avea acea
persuasiune copleșitoare asupra maselor.”
De ce, mă întreb eu ? Fiindcă conștiința colectivă
nu este pregătită pentru a se inflama și nici condițiile
sociale nu sunt favorabile acestei schimbări.

Când receptorul
Isus s-a transformat în
instrumentul conștiinței colective și-a asumat rolul
principal într-un scenariu scris de sute de ani.
Și totuși Isus singur nu putea impune
creștinismul. Rolul definitoriu în această operă
grandioasă l-au avut apostolii, receptori cărora
mentorul martir le-a transferat atributele sale,
devenind la rândul lor instrumentele conștiinței
colective.
Eseul dumneavoastră este un exercițiu logic
remarcabil, ipoteza posibil adevărată, dar cine în
lumea asta poate valida acest adevăr ?
Inari, Finlanda
( 27.12.2013)
Dan Simionescu
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Derutant! Acesta este cuvântul care mi-a ţâşnit
din adâncuri atunci când am deschis plicul ce-mi
aducea cartea LIBERTY BELL – versuri, Editura
ePUBLISHERS, 2013, Bucureşti, 116 p.
„Derutant” a fost şi cuvântul rostit când am citit
dedicaţia care mă onorează, semnată pe data de 23
iulie 2013, din care spicuiesc: „Dăruiesc cu bucurie
această cărticică damnată – o mică otravă zburând
la ceruri şi scâncind. Cu mine, pentru mine, despre
mine (şi despre, şi pentru alţii ca mine)” Şi mai
departe: „Dacă după '89 v-aţi realizat toate
profeţiile politice, această însăilare infamă poate fi
arsă sau aruncată la coş...” Am mai rostit încă o dată
„derutant” când am răsfoit-o şi am descoperit la
tot pasul expresii în limba engleză. Ah!
postmodernism – intertextualitate – mi-am zis,
crispându-mă şi inundându-mi repulsia pentru
această limbă pe care n-am învăţat-o la timp... „Şi
mai derutant”, mi-am şoptit după ce m-am căznit
să descifrez cele două pagini ale scrisorii ce o
însoţea – din care reproduc, spre edificare, un
fragment: „Poezia e doar un repulsiv mijloc estetic
prin care putem exprima această infectă stare de
lucruri. Trăită de mine – de dumneavoastră la faţa
locului (şi exprimată!). Asta ca o motivaţie morală
care ţine tot de blestemata (de) estetică.”
Am pus punct primelor derute în momentul când
citesc scurta prezentare din care aflu că autorul
cărţii este din Miloşeşti, că scrie poezii din
copilărie, că a fost lansat de Ana Blandiana (încă din
1975 în revista Amfiteatru!), că a scris mai multe
volume, dar acesta este singurul publicat. M-am
luminat definitiv când am citit ultima frază: „Cartea
de faţă, care duelează necruţător cu cea mai
fierbinte realitate socială, cea a prezentului -,
eternizând-o, aduce, în sufletele iubitorilor de
poezie şi ale rafinaţilor cunoscători ai liricii
moderne, un univers de lumini tensionate, muzici
penetrante şi umbre războinice, o viziune lirică
înnoitoare, care aştepta prea de mult timp să ni se
dezvăluie.” Era semnată de consăteanul său –
celebrul pentru mine, încă din adolescenţă -, Vasile
Poenaru. Eram coleg de facultate la Galaţi cu
profesoara lui de română Dorina Nica. Între
examene îmi povestea entuziasmată despre el,
transformând întâmplările în legendă: că era un
adolescent înzestrat, ieşit din comun, că citise toate
cărţile din biblioteca şcolii, chiar şi pe Marx, că
odată bibliotecara l-a uitat închis peste noapte
acolo, iar a doua zi l-a găsit citind... Legenda s-a
transformat în realitate când am pus mâna - şi o ţin
ca pe o comoară - pe placheta lui de versuri,
„Naşterea mea în poezie”, cu o prezentare
generoasă făcută chiar de maestrul Mihai Beniuc.
De atunci n-am mai ştiut nimic de el până acum...
Ceva mă oprea să mă apuc de carte: sintagmele
(inserţiile) englezeşti. Mă confesez lui Dobre. Cu
laconismul lui cunoscut, m-a descătuşat: „Puneţi pe
cineva să le traducă! Ia căutaţi pe Google expresia
Flower-Power”...
Şi aşa am descoperit deviza hipioţilor anilor '60.
Şi mai adaugă Dobre: „Ştefan pe timpuri era
nemulţumit, ca mulţi alţii, de societatea în care
trăia. Şi se uita cu jind, peste gard, şi visa. Îl
admiram şi-l copiam, cu toate riscurile. N-o
percepea ca pe o mişcare anticapitalistă, era
liberatea absolută, adică anarhia în stare pură.
Acum e nemulţumit de aceasta visând la cealaltă. E
Flower-Power şi luptă împotriva capitalismului.
Dar cine luptă împotriva capitalismului? Ăsta-i
paradoxul, dezorientarea care-i alimentează drama
şi tragicul din carte.”
N-a mai fost nevoie de alte piste, aşa că m-am
apucat serios de citit: o dată – de două ori – de trei
ori... „Ajungem noi cumva la lumină”, m-a împins
înainte propoziţia unui personaj de-al lui Marin
Sorescu. Ca să-mi fie drumul şi mai liber, autorul
însuşi mă trimite spre esenţa cărţii printr-un motto
împrumutat de la simbolistul Emile Verhaeren”:
„Păduchi în pungă drept bani buni.”

Volumul este structurat pe două cicluri
aproximativ egale ca întindere.
Primul, „Beţiile cu regina nopţii” se deschide cu
poezia „Alcoolurile unui libert” – un fel de manifest
poetic în care autorul creionează imaginea
damnatului, a însinguratului, a izgonitului prin
accente puse pe verbe la participiu: „Declasat din
mândrele fabrici de demult”; „Epurat - izgonit din
orice castă umană şi chiar din Sfânta Familie”);
„Salvat ca prin minune în buza unui buncăr.” Tot
în acelaşi text poetic descoperim imaginea insului
actual (şi el derutat): „Reînvăţ de la o vreme plânsul
primar”; „Înghit câteva felii de pâine uscată/
Vânate din tomberoanele lui Dumnezeu; „Trag din
mahoarcă/ Şi beau liniştit alcoolurile distilate
îndelung din Sfânta Regina a Nopţii.” Următoarea
poezie „Human Condition” (Outlaws fără
recluziune) continuă imaginea prigonitului („Gonit
de potop în adâncul pădurii de fagi”), acesta
regăsindu-se şi cerşind mângâiere „îngerului” său:
„Vindecă-mă de furtuni, pungăşii şi beţii/ Şi ajutămă, după somnul acesta,/ Să ajung la fierăria sau
Mănăstirea din Vale/ Să slujesc cinstit la bunul
Saramitean,/ Pe-o strachină de cartofi şi o cană cu
apă./”
De aici încolo, poezia sa capătă puternice
accente sociale. Îi compătimeşte pe ţăranii care „Naveau bani de înmormântare/ Nici copii, nici
nepoţi/ Supravieţuiseră stoic pe vremurile lui Dej,
Groza şi Ceaşcă./” Societatea în care s-a trezit
aruncat îi dă prilejul unor amare dezamăgiri
exprimate prin fine ironii: „Am o mare colibă de
marmură/ Automobile din platină/ Şi port un
laticlav de purpură/” (p.17). Metamorfoza
individului sub noul capitalism este cumplită: „Mi
se puseră în sfârşit noile lanţuri/ Am fost dus ars de
viu într-o casă/ Mi-au zdrobit fulgerător falangele/
Cu căngile lor de oţel/” (p.19). În altă poezie se
continuă supliciul: „Un parlagiu cărunt […] îmi
smulse hainele cu o putere imortală/ Dar fără să-şi
scoată stiletul de groază” (p.20) Idealul spre care
tânjea este un fel de Meka a lui Macedonski:
„Regina Nopţii spre care mergeam la-ntâlnire era
la miliarde de ani.”
De aici încolo, imaginile terefiante ale
dezamăgirii sunt exprimate printr-o retragere în
lumea marilor poeţi nemulţumiţi („maudits”) ai
lumii, fie ei simbolişti, expresionişti, existenţialişti
ori postmodernişti: Arthur Rimbaud, Rilke, Garcia
Lorca, Serghei Esenin, Walt Witman, Paul Verlaine,
Trakl, Maeterlinck, Apollinaire, Beaudelaire,
Tristan Corbier, Tonegaru etc. Degeaba ai libertate,
dacă n-ai ce face cu ea, pare să reflecteze poetul:
„Liber eşti să te înfrăţeşti cu muzele lor,/ Liber să
apelezi la oficiile lor simple;/ Bunăoară, de la
Slobozia, direct la L'Hotel de Ville,/ La Sacre Coeur,
la Sante, la Pere Lachaise/ Să vedem,
amărăşteanule/ Dacă poţi să răspunzi la această
mare provocare a libertăţii./” (p.26)
În mijlocul atâtor amărăciuni, cititorul
descoperă o bijuterie lirică, vrând parcă să le
contracareze: „La marginea satului,/ Pe
firmamentul stelar,/ Văduvit de pâine şi vin,/ Un
Christ îşi topeşte/ Fruntea şi coastele” (Pastel), de
parcă în ea autorul deplânge sfârşitul ambelor
religii – capitalismul şi comunismul.
Poemele celuilalt ciclu al volumului,
„Downloaduri în subterana cu pulbere”, creionează
imaginea unei panorame halucinante a „peisajului
noii suferinţe” – un mediu morbid: „Mă strecor o
noapte sau două în abatoarele pustii/ Şi-n
laminoarele tentaculare, colosale hangare/ Ale

nimicului putred/ Printre liliecii matusalemici – în
rugina fetidă –/ Printre şobolanii cei mari – printre
furnicile apocaliptice” (p.73). Acum poeziile au
titluri directe, cu trimitere: „Pleacă investitorii”,
„Să vină coloniştii”, „La mila zeilor”, „Îngerul
salahor”, „De restrişte”, „La muncă la Bruxelles”
etc, dar multe poartă titluri englezeşti, cu trimitere la
vechea, dar şi noua realitate socială: „Target
Country”, „Liberty Bell”, „Go West”, „Waiting for
the Wedding”, „Download failed”, „Back to
[ground] Zero”, multe dintre ele făcând referiri
aluzive la dezamăgirea de după decembrie: „Poate
credeam în Eden ca o ciocârlie zburând în
decembrie”; „Muşcam ţărâna, eram miraculos de
fericit.” (p.84). Din altă poezie ţâşneşte un strigăt
patriotic sincer: „Patria rămâne aicea intactă/ Iar
eu apăr singura identitate/ Care-mi se dictează cu
har/ Pe ea o sărut şi o văd pentru voi definitiv
AUGUSTĂ!” (p.87)
În opinia mea, capodopera volumului
rămâne „E pluribus unum (Balada unui freelancer)”, din care citez, doar din motive de spaţiu,
câteva strofe:
„Un sclav,/ Un jug,/ Un car cu boi,/ Un plug: E
pluribus unum/...
Dintr-o carie putredă,/ Cu milă/ Te mângâie/ O
limbă de clopot/ […]
De la noi – din azur/ Veniţi trişti/ Câţi mai mulţi
suferinzi/ Şi topiţi-vă-n unu'.../” (p.90) Aici pare că
poetul vrea să-şi asume destinul lui Hristos pentru
faptele celorlalţi, transformându-le în poezie. Un
splendid mesaj încifrat!
„Umbra lui Sulla pe o frunză ruginită de arţar” e
o fabulă amară care trebuie citită în dublă cheie, iar
ultima poezie a volumului, „Aura lui Nero” are un
final cutremutor, prevestitor: „Sub paltinii arşi ai
toamnei/ Aproape de crucea lui Decembrie,
Doamne,/ Mi s-a revelat, deloc înspăimântătoare,/
Aura lui Nero” (p.116)
Chiar dacă este la primul volum publicat, Ştefan
Neagu are exerciţiul poeziei, cântărit în anii din
spate. Ştie nu numai să facă poezie, dar să şi
transmită emoţie. Poezia lui este când izbucnire
ascunsă, când explozie reţinută, ţâşnite dintr-un
labirint sufletesc chinuit, trăind perpetuu sfâşierile
ţării. Şi mai e ceva: acea cădere finală de cortină
care îi transferă, deopotrivă, gândul şi sentimentul,
către cititor:
„Trebuie să mori înainte/ Ca patria să
piară./”(p.31)
„Dar în primăvara viitoare,/ Cu toată iubirea
pentru Walt Witman/ Nu ştiu dacă o să mai apuc
iarba./”(p.24)
„Legi inamice operează în cohorte marţiale/ Şi
te simţi mai barbar ca acum o mie de ani/” (p.32)
„Din nobila mea durere curge acum/ Această
cerneală/ Cu care-mi veţi scrie sentinţa/”(p.37)
„Întreaga viaţă de acum devine brusc/ Doar
suma unor simple libertăţi oprimate/” (p.47)
În multe dintre poeziile sale întunecate descoperi
imagini de o prospeţime uimitoare, însoţită de
emoţii discrete:
„Frunzele de tutun erau ca palmele de laur ale
zeilor:/ Mari, parfumate, tăcute şi pufoase... /Le
culegeam cu o bucurie tropicală/ Ca-n visele cu
coconii regali.” (p.40)
„Astă-vară în satul meu înceţat/ Am văzut un
copil mânând ca un înger – un asin,/ Trăgând
destul, destul de dramatic/ Un car cu tutun din
recolta recentă a Domnului/” (p.42)
„Am avut camarazi de suflet şcolari
înmiresmaţi/ La 15 ani , purtau cu duioşie înfipte în/
Clasoarele sufletelor/ Proaspete flori de temniţă/”
(p.60) – e o aluzie copleşitoare la soarta copiilor
deportaţilor din Bărăgan.
După ce am citit astfel de versuri, nu mai sunt
derutat. Neagule dragă, fii binevenit în rândul
Helisiştilor!
Titi DAMIAN

Loredana STAN
Ascunde-te în lumea dorită!
O faţă ca un acordeon
Pe care poţi cânta toate gamele omeneşti.
Şi totuşi nu-i destul.
Omenirea te vrea zâmbitor
E prea multă suferinţă la alţii,
La tine doar râsul e permis.
Altă parte a omenirii nu înţelege de ce zâmbeşti,
De unde atâta chef de bucurie în organele-ţi
Călite cu răul?
Din râs în plâns, viaţa trece oricum.
Eşti cu omenirea la braţ,
Mănânci cu ea clipe chinuite,
Respiri aer expirat,
Treci pe zebra alergătorilor
Gâfâind, atingându-ţi călcâiele
ca să-ţi aminteşti dexterităţile pierdute.

antiANGAJAMENT
Mă angajez să ştiu doar ce trebuie
Să văd ce poate fi atins,
Să miros doar ce se naşte din ambră,
Să ascult glasuri duioase şi muzici de pădure.
Mă angajez să merg pe drumurile bătute bine şi des,
Să nu calc iarba
Şi să nu rup gânduri din minţi lustruite,
Să scriu pe foi scoase din focul raţiunii,
Să dorm în mediu aseptic
Ca să pot visa cum trebuie.
Mă angajez să nu văd lebede moarte,
Să nu semnez pe vânt şi apă,
Să cunosc deziluzia la ceasuri solemne.

Ca-ntr-un balet de Ceaikovski

SCRISOARE
Aflaţi despre mine că trăiesc în Anonimia.
Nu mi-e dor de nimic, nici nu vreau să văd chipuri.
Nu vreau să miros iarbă râncedă,
Nu vreau să aud iar scrâşnet de voci.
Nu vreau întrebări, nici ape care să curgă aiurea.
Nu te vreau nici cuminte, nici obraznic.
Nu râvnesc după cele mai catifelate atingeri.
Nu mai ştiu decât goana după litere şi semne.
Nu mai alerg decât în gând când fuge soarele după
lună.
Valete, amici!

DECLARAŢIE
Declar că urăsc birocraţia şi scaunele înalte,
Că îmi place că scările ajută la coborât
Şi amintesc şi de căderea în gol când mărirea nu ţi-o
porţi cum se cuvine.
Declar că-mi place independenţa şi aerul tare al
mării,
Că îmi place ridicolul altora în zilele pline de atâta
previzibil.
Că amintirile vechi datează de ieri de când
traversam strada pe verde
Şi eram amendată pentru o faptă din preistorie.
Aşa că declar că urăsc declaraţiile şi nu semnez ceea
ce vrei să auzi tu, ochi şi ureche insinuate în vorbele
mele proaste, atât de proaste că până şi cerneala
fuge din pix când încep să-ţi declar că te iubesc.
Pam-pam!

Sunt zile când viaţa-i mai tristă
decât o sală de teatru după ce spectatorii au plecat.
Cortina cade greu peste vise,
peste iluzii, peste închipuirile toate.
Luminile se aprind,
dar vezi numai praful
înălţându-se fir cu fir
umplând până la refuz golul
din vieţile atâtor muritori,
golul atâtor singurătăţi,
golul acesta atât de plin
de nimic şi de praf.
Actorii îşi leapădă personajele
până la următoarea reprezentaţie
când iar or să facă frumos.
Unii mai rămân machiaţi –
o prelungire a iluziei
că încă mai sunt aceia care nu sunt,
aceia care n-au fost şi nu vor fi niciodată.
Iat-o pe regina-mamă,
şi-a dat rochia jos,
fumează, înveşmântată-n crinolină.
Cineva bate la uşă – nişte flori.
Ah, florile!
Ţigara a ajuns la filtru,
cade, uitată, în scrumieră,
crinolina cade şi ea, căzute sunt toate…
Gata! Înapoi la pereţii tăi!
Două ore ai fost regină-mamă,
acum te-aşteaptă vasele-n chiuvetă
(poezie curată!), oglinzile mincinoase
şi liniştea care-ţi perforează timpanul.
Te uiţi la ceas, ceasul se uită la tine,
te uiţi la timp, el te uită.
Până mai ieri, aveai rolul Ofeliei –
Ofelia cea ingenuă, atât de blondă
şi cu ochi atât de nedrept verzi, frumoşii ochi verzi,
cu gene lungi, negre, întoarse, rimelate.
Eşti o babă, nu te mai iluziona!
Şi rolul Ofeliei nu-ţi va mai fi atribuit niciodată.
Secundele fac piruete,
Priveşte-le cât de frumos pleacă
una câte una,
ca-ntr-un balet de Ceaicovski

Ştefan NEAGU
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 19 decembrie 2013
#
Toate frematau într-o formă precară
De guvernământ;
Stropi de cerneală sinilie în paza
Bunului neantŞiruri de raţe pitice brăzdau lacul subţire
Din zona gerosului debarcader.
Dar cel mai bine, starea timpului
O luam de la vechiul minister de război
Cu planurile de apărare ale redutelor
Puţintel cam şubrede;
După ultima ploaie de stele negre,
Printre verbele noilor amărăciuni
Răsăreau vignete neelucidate ale nesomnuluiLitere în conflagraţii din câteva eseuri
Aparţinând vag lui Aristotel,
Şi din trepanaţia totuşi reuşită a lui Apollinaire…

Bravi prieteni, sub redingote de regală catifea
Îşi ascundeau cuţitele lungi,
Arama ghilotinelor din azimutul vipuştilor…
###
Mereu patinând pe-un munte de gheaţă
Acum atât de rapid primeam
Certificatele minuscule de bal
De la marile embassys-doar virtuale confetti
Şi virtuale şampanii-stropi şi firimituri
Nebinecuvântate decât puţin
De Domnul-fracţiuni neînsemnate
În parfumul sever al serii
Clamând un soare suprarealist
Mereu intransigent la vecernie; stat major
operaţional,
Percheziţii purificate de majordomii
Depărtărilor de iarnă…

# #
####
Din binecuvântatul idiom al tragediilor
Extrăgeam violent cu forcepsul
Un pătrar de lună mai senin.
În nopţile-acelea, statuile, pe soclurile vechi,
Sufereau de-o cangrenă ciudată;
Minimala armată şi acţiunea bunei familii
Erau în conjuncţie doar cu cadravul
Lui Agamemnon.
Ca-ntr-un amuzament, ca-ntr-o manieristă
Poezie a atacurilor
Din patru vânturi primejdioase,

Cu o ,,dezamăgire melancolică,, ,
Dupa o altă vânătoare de becaţe ratată,
Retardat
În tot acel protocol complicat,
Peste câteva secunde -, n-aveam ce faceTrebuia să dau mâna cu junii primi
Ai unui nou dezastru;
Aplauzele erau mai stinse şi parcă
Nici trabucurile nu mai fumegau glorios
Ca-n ,,decembrele,, galben de-odinioară

Desen de Cosmin Barbu

Petre Ioan CREŢU

e luni
ziua în care Dumnezeu şi sfântul Petru joacă barbut
îmi şopteşte conspirativ îngerul de pe umărul meu stâng
- smulg toate icoanele încolţite în mine
şi fac un foc înalt pâna la cer

Poemul de marţi

Poemul de luni
cineva îmi spunea că păpădiile au prostul
obicei de a încărunţi din plictiseală
- ridică-te Lazăre tu eşti Dumnezeu şi biserică
ia-ţi patul şi te du şi s-a dus
nici el nu ştie unde
s-a trezit deodată aşa în pustiu c-un pat în spinare
şi cu o mare durere în suflet
de abia se obişnuise cu moartea
mai schimba şi el o vorbă
cu Dumnezeu sau alte persoane interesate de nimicuri
uitatele femei ale căror nume sunt brodate pe eticheta
cămăşii cusute de la dreapta spre stânga sau invers cu
fir gros ce-mi roade grumazul - înghesuite de-a valma
cu ciorapi rupţi fotografii alb negru sticle goale farfurii
nespălate amintiri
contabila şefă împăturind batista murdară pe un colţ
de dosar cenuşiu - liliacul
alb înflorit printre blocuri cu patru etaje vopsite
în verde-mov - iubind neîmpărtăşit câtă stupoare
în lumea mea molfuz
fac vaporaşe din hârtie cu două etaje şi ele plutesc
aşa boţite şi nepăsătoare prin sângele meu îngroşat
nu ştiu cum de s-a nimerit să locuiesc mereu la ultimul etaj
poate nevoia mea de cer
îmi bălăngăneam picioarele deasupra oraşului
cocoţat pe pervazul ferestrei înainte să sar
se pare că primăvara a venit iar
cui îi mai pasă

Un alt poem de luni
cumva acolo sus se'ntamplă ceva fabulos
momentul acela de linişte de dinaintea creaţiei poate
- în mine încolţesc sacre icoane
le ud cu lacrimi
le hrănesc cu suferinţă cotidiană puţin rom
poate o vodcă
până cresc mari
când le vin sorocul
vin iconarii să le cumpere
iar eu le lipesc timbre ştampilate pe frunte
un înger se-aşează pe umărul meu stâng
e acelaşi înger care-mi bantuie singurătăţile
de după amiezele de luni
- îngerii aceştia au prostul obicei să te-ntrebe de sănătate
tocmai atunci când încerci să-ţi amanetezi neputinţele
pe-un blid de mâncare şi-o sticlă de vin

prin geamul murdar sufletul meu vede o lumină ciudată
ceva între verde şi mov, soarele cumva agăţat biciuia marea c-o mie de suliţe
parcă ploua cu stropi mari ploaie de vară - undeva, nu departe de mal, delfinul meu
albastru îmi făcea semn cu aripioarele, eram la etajul al treilea al spitalului
într-un scaun cu rotile care nu era al meu dar era comod şi priveam marea
beam o cafea şi trăgeam cu nesaţ din ţigară, undeva în mine se-auzea muzică
Deep Purple parcă Fools ţin ochii închişi ce joc de lumini şi-un surâs răsare timid
mă pregăteam pentru operaţia ce va urma o operaţie uşoară pe creier
uită-te la femeia asta cum stă pe malul mării blondă şi-mi decupeză fotografia pieziş
din ziarul ăla vechi din celălalt secol şi nici nu am habar la ce i-o folosi
face un foc din ziarul rămas îşi lipeşte fotografia mea pe tâmplă şi dansează tropăind pe nisip
deodată se-opreşte, o vrabie tocmai a căzut din cer moartă, o ia şi dispare în neant
- a venit o asistentă şi mi-a spus ca s-a amânat operaţia pentru joi

Poemul de miercuri
Dumnezeu ne-a chemat la el într-o după-amiază de vară
ne-a dat câte un poem să-l scriem pe suflet cu-n crin
după care puteam chiar să şi murim uitaţi în ţinuturi barbare
sau ascunşi între două fantasme şi o sticlă cu gin
e drept că mai greu se dăltuiau versurile clasice
se încăpăţânau tot timpul la nemurire literă cu literă
şi noi ne pierdeam răbdarea ori căutam vise sublime în vinul prost oţeţit
mai rătăceam printre alte poeme ale vreunui poet cu aripile frânte
în tribunale sticloase cu ciclopi jumătate himere jumătate şchiopi
fratele meu geamăn s-a sinucis cu o frunză în somn
i s-a părut o crimă s-atingi un poem cu-n suflet de om
nu am plâns deloc despărţirea pe atunci lacrimile mele erau nepreţuite
iar despre moarte mi se vorbise numai de bine
când toţi am terminat de scris poemul până la ultimul gând
sufletele noastre pline de versuri şiroind
deveniseră inutile ca şi cum tu te-ai fi dezbrăct de femeie pe întuneric
atunci mi-am aprins o ţigare şi priveam sublimul nimic
şi cum unii aruncau suflete de-a valma în groapa comună peste crinii rămaşi
mai norocos decât alţii l-am schimbat pentru o noapte şi o femie cu tremur în glas

Poemul de joi
Uf, iau aşa, unul câte unul, cuvintele
şi le storc de tot ce au mai bun
după care le arunc pe străzi să le devoreze
şobolanii albaştri ascunşi adânc în noi
apocalipsa zilei de ieri
pot să le şi răstignesc
cuvintele
pe crucea tăcerii
dar mi se pare o pedeapsă
prea aspră
pentru ziua de joi

Poemul de vineri
tot merg aşa în neştire nesimţire bălăngănindu-mă la marginea nopţii
ori călărind muchia subţire a clipei ca pe o femeie flămândă frumoasă şi mă îmbăt crunt cu albastru
ce tot îmi aduni de pe plajă scoici sparte
mai bine construieşte-mi un castel de nisip
cu patru turnuri iar eu voi ostoi setea de zdrobire a călcâiului
înşurubându-l în turnul din nord ori din sud din est sau vest
şi nu înţeleg cum poţi să-ţi răstigneşti visele
ca şi cum nimic nu ar mai conta decât eu
care se mai şi întâmplă să nu merit aşa amestecat cum sunt împletit cu zarea ori cu neputinţă
ce dor îmi este

Ion Roşioru

Vin
Foc
Coboară luna stacojie spre stânga jariştei pustii:
Poemu-acesta-i o dovadă că-s înglodat în insomnii.
Dedat zădărniciei pândei să văd comori arzând pe grui,
Ascult la radio-ul negru romanţe blonde cu pistrui.
Psalmodiind cu nonşalanţă Preludiul în Re bemol,
Ţin tot mai vaga evidenţă a nucilor ce cad în gol.
Cu ochi măriţi de spaima mută că nu se sare din destin,
Privesc spre zarea dinspre tine şi-aştept să treacă mustu-n vin!

Ştiind că-mi vei aduce iarăşi poeme noi în orice zi,
Te-aştept cum micul Proust pe frunte sărutul Tantei Léonie.
Ştiind că mi-a fost scris să aflu o dragoste cum alta nu-i,
Te-aştept cum Blaga, la Viena, îşi aştepta aleasa lui.
Ştiind c-o să-mi descânţi de moarte cu rouă din potir de mac,
Te-aştept cum şi-aştepta rusoaica locotenentul Ragaiac.
Ştiind că doar o dată-n soartă mi-i dat un astfel de noroc,
Te-aştept cum întru mistuire celestă semnul meu de foc!

Jind
Geam
Neîndoielnic, disperarea îşi are spectrul ei astral:
Îl traversez cum într-o lotcă de ceară fluviul letal!
E-n primul rând un gol de tine şi nu oricare, ci total:
Alerg în noapte spre niciunde şi-i cad potcoavele la cal!
În vis, de-a curmezişul căii, văd un castel medieval
În care Zburătorii lumii-şi dansează Zânele la bal!
Scrutez nălucile albastre ca-n jocul lor să te surprind,
Dar nu te văd, îmi fluier calul şi plec nemântuit de jind!

Mit
E doar Răpciune şi frunzişul e tot mai galben şi mai rar:
În suflet simt un gol de tine precum de toamnă în pahar!
Până mai ieri albastru, cerul s-a profilat pe lăcrimat:
Mă tot trezesc la ora zero în centrul căruia mă zbat!
O vreme am ştiut strategic din nenoroc să mă disloc:
Mă strecura prin el complice cavalul scorojit de soc!
Acum nădejdea-i inutilă şi timpu-n ceas a-ncremenit:
Ne mână fără milă soarta spre cel mai de pe urmă mit!

Ceas

În noaptea-naltă, plină, imensă şi bogată,
La geamuri stropii ploii au început să-mi bată.
E ora trei şi-mi place să cred că printre ei
S-a reîntors şi roua iscată-n ochii mei.
Mai sunt, cu siguranţă, şi cei săraţi cu care
Te-a împroşcat, geloasă, neobosita mare.
Mă sfredeleşte gândul să fiu un strop să am
O nesperată şansă să-ţi bat cu mine-n geam!

Cert
Miroase-ameţitor grădina a busuioc încins şi-a vis:
Îmi dă fantastice târcoale poemul niciodată scris!
O catedrală de mireasmă e-n noapte brudnicul gutui:
Regret că nu mai am o viaţă s-o zăbovesc în preajma lui!
Se veşniceşte duhul verii în zeci de steble de mărar:
Ar fi un saccrilegiu dacă aş aţipi un ceas măcar!
Din pivniţă vin semne certe că mustul s-a oprit din fiert:
Îmi umplu amfora albastră şi ies cu moartea să mă cert!

Tu

A dat azi noapte prima brumă şi cad gutuile-n delir:
Aştept să-mi cânţi la orga mării, aştepţi să redevin clavir!

Din dou' ş' patru dorm o oră şi pe traseul ei tresar
Măcar o dată ca scânteia abia scăpată din amnar.

Un cal a fost la vechea moară uitat legat de sicomor:
Eşti bruma ce devine abur, sunt roua ce devine nor!

Îmi vin cu gelozie-n minte cei doi feciori de împărat:
Puşi strajă merelor de aur, pe ambii somnul i-a furat.

Poştaşul şi-a făcut şaretă cu roate moi de cauciuc:
Nu mi-ai trimis nicio scrisoare, la poştă zi de zi mă duc!

În restul orelor rămase mă simt extrem de vinovat:
De ce am aţipit o oră când soarta-n grijă mi te-a dat?

Paiaţei viei devastate îi râd toţi graurii în nas:
Mă strigi din ceasul fără gară, te strig din gara fără ceas!

Celor ce zic să merg să-mi caut de sănătate le spun: nu!
Cum să-i spun doctorului oare că m-am îmbolnăvit de tu?

Far

Stâng

De-a latul cerului cocorii trag noaptea dorului spre sud:
M-aştepţi pe ţărm la Eforie, te-aştept în gară la Adjud!

-De ce oftau aseară nucii, superbă doamnă, poţi să-mi spui?
-Probabil că de Ziua Crucii se vor simţi ai nimănui!

Singurătatea fără margini îmi scoate somnul la mezat:
Să nu-ţi mai pot trimite vise, să nu mă cerţi că te-am visat!

-De ce s-a stins la jumătate aseară clopotul la schit?
-Probabil că bătrânul schivnic cu moartea lui s-a contopit!

În bătătura morii noastre s-apară Carul Mare plin:
Să nu mai pleci de lângă mine, să-ţi fiu poetul euxin!

-De ce la miezul nopţii noastre ne-a colindat o cucuvea?
-Probabil să ne-aducă-aminte că viaţa n-o să ne mai vrea!

Să-i prelungim zăbava verii târzii dincolo de Brumar:
Să fii norocul sorţii mele, să-ţi fiu şi pavăză şi far!

-De ce sub talpa casei şerpii totemici se retrag şi plâng?
-Probabil că de ciudă fiindcă ne-au hărăzit destinul stâng!

(urmare din pag. 1)

limbile de circulaţie. Pe când o
traducere dintr-o altă limbă în
româneşte, făcută competent, „sună
dumnezeieşte”, să citez opinia unui
confrate. Esenin, tradus de George
Lesnea, sună eminescian...
„Albatrosul”, tradus de Arghezi
sună arghezian...Eminescu „nu
poate fi tradus nici măcar în
româneşte”, afirma Maestrul, şi nu o
spunea să se afle în treabă...
„Mizerabilii”, tradus de un
meseriaş, parcă ar fi scris în limba
română....
Apoi, „Dicţionarul general al
literaturii române” nu-i nici pe
departe complet. Scriind
„Muscelenii”, a trebuit să-mi
adaptez limbajul personajelor la
cele din Carpaţii de Curbură şi am
descoperit o puzderie de cuvinte
uzuale în partea locului, dar
neincluse în dicţionare, să zicem:
„mangă” (prăpastie),
„buduhală”(gripă, răceală),
„preduf”(dop pentru butoi),
„buriu” (butoi mare pentru ţuică),
„buriaş”(butoiaş), „a se
preveşti”(a se intersecta). Desigur
că intenţia mea este doar de a
semnala un fapt, nicidecum de a face
un inventar, deşi „mă bate
gândul”(apropo de matafore!). Or, o
cercetare lingvistică în Carpaţii de
Curbură, şi nu numai acolo, ar fi
necesară. Dar asta-i altă discuţie...
Cert este că limba română este
unitară. Au demonstrat-o mulţi alţii
înaintea mea. Ce înseamnă asta? În
opinia mea, naţiunea gândeşte ca o
persoană. O demonstrează verbul
care „a prins rădăcini în limba
românească” (Mircea Vulcănescu) –
„a fi” – cuvânt de aur al limbii
române. „A fi” – verb – înseamnă
viaţă; „fire” – substantiv – adică
viaţa îmblânzită. Propun un
exerciţiu cititorului: să mediteze şi
să pună în propoziţie combinaţiile
următoare pentru a descoperi ce
infinitate de stări, trăiri, sentimente,
ascund; este, să fie, va fi, ar fi, să fi
fost, va fi fost, ar fi fost, de-ar fi, dear fi fost, de va fi fost, de-ar fi fost să
fie, a fost să fie, ce-ar fi să fie, de-ar
fi să fie etc. sau construcţia
fascinantă (nu numai pentru mine,
căci pentru Constantin Noica: „Cear fi fost dacă ar fi fost altfel decât
cum a fost?” Pe Caragiale îl
fascinau: „o fi..., n-o fi...”(„În vreme
de Război”). Exerciţiul nu se
termină aici. Dacă s-ar adăuga
fiecărei construcţii de mai sus şi o
negaţie? Să zicem, la întâmplare „de n-ar fi fost să fie” sau „n-a fost
să fie...”
Mulţumesc Domnului că mi-a
dat şansa să mă nasc în limba
română!

Nu puteam să mai stau de vorbă cu el; de la
incidentul acela hilar şi totuşi foarte serios nu mai
schimbam nici priviri, nici saluturi, ne ignoram ca doi
cocoşi ambiţioşi, rumegându-şi fiecare înfrângerea,
pentru că înfrânţi am fost amândoi. În timpul
altercaţiei, în momentul de la care motivul încăierării
nu mai avea importanţă, rămânând faţă în faţă doar
cele două furii cu ochii injectaţi de ura şi dorinţa de a-l
desfiinţa pe celălalt, deci, în acele momente de
maximă tensiune când, vorba lui Zweig, urma să se
decidă soarta omenirii, am descoperit că pumnalele
agăţate de piciorul stâng sunt din carton, neputând să
omori cu ele nici măcar o muscă, darămite o idee
întărâtată venind spre tine. Ne-am întors spatele şi am
plecat. A doua zi am descoperit că băutura avea cam
multe chimicale, pentru că mă durea capul îngrozitor.
Mi-a venit în minte o întâmplare asemănătoare
prin care am trecut acum câţiva ani. Aveam mai mulţi
prieteni, printre care unul care reacţiona diferit în
situaţii asemănătoare. Cât timp era treaz, eram cei mai
buni prieteni, dar când se îmbăta eram duşmanul lui
numărul unu şi, cu tot calmul meu, a reuşit să mă
aducă de câteva ori în situaţia de a-l arunca pe
fereastră. Era convins că mă culc cu prietena
lui(conflictul clasic) şi revolta din el, tăcută cât era
treaz, prindea grai când bea mai mult decât trebuia,
mă făcea în toate felurile, încerca să dea în mine ce ce
avea la îndemână, eram albia lui de porci. De obicei îl
lăsam în pace. Când se trezea, venea să-şi ceară mii de
scuze pentru cele întâmplate, îl iertam ca un rege
mărinimos, care lasă de la el şi, cu toate că era cu
doisprezece ani mai mare ca mine, mă asculta ca peun părinte. Nu i-am făcut niciodată vreun rău, cu toate
că avea puţină dreptate atunci când îşi trezea spiritul
războinic, dovadă că, găsindu-mă cu el de curând, mia spus o poveste tristă dar adevărată(de parcă
poveştile triste n-ar fi adevărate), aprobându-mi
purtările din trecut. Ce păcat că nu s-a ţinut după mine.
L-am privit depărtându-se şi i-am trimis un surâs
amar, ca un ultim salut.
Mi-am închipuit atunci un personaj care, după ce
ar fi ascultat, mi-ar fi spus firesc şi straniu totodată:
„Lasă-l să curgă!” ca şi cum ar fi fost convins că am
stat de vorbă cu un râu. Dar această impresie n-a fost
aşa de puternică încât să devină reală, aşa că mi-am
spus cuvintele singur.
Cred că doream amândoi să revenim asupra temei,
s-o reluăm pornind, însă, de la pumnale serioase, să
găsim altfel de rezolvare şi, în final, să rezulte – după
vechea dar sănătoasa matematică aplicată – un
învingător şi un învins. Pe mine, chestiunea mă lăsa să
dorm, evit cât se poate lucrurile complicate aiurea, dar
inamicul meu se agăţa de ea ca înecatul, era ţelul lui
suprem, de acum şi până ştie când va putea fi atins în
plin. Cred că imaginaţia lui, pusă tot timpul pe rele,
galopează frenetic producând mii de planuri de luptă,
luptă fără nici o regulă clasică de cavalerism, din care
nu pot ieşi decât măcelărit. MĂCELĂRIT! Cred că a
umplut multe pagini cu acest îmbătător cuvânt. Să
vedem.
( Poţi să-mi spui că de la început am înclinat spre
primul, rezervându-i persoana întâi, dar am să te
contrazic arătându-ţi că, de fapt, şansele nu există
nici pentru unul, nici pentru celălalt. În primul rând,
motivul disputei nu există. Nu spun că cei doi nu
există, pentru că ştiu foarte bine că ei ar putea exista.
Ar putea exista şi motivul, dar pentru mine el nu
există. Normal, după tine, ar fi ca cei doi să-şi coacă
unul altuia răzbunări şi, după o perioadă de
acumulări calitative superioare primei ciocniri, să
urmeze o a doua coliziune în care, în final, persoana
întâi să triumfe. În viaţa mea am întâlnit tot felul de
rezolvări asemănătoare dar, urmând felul meu de a fi,
îi las în pace, convins că nu va mai urma nici un
conflict, părăsindu-i în mijlocul drumului pentru că
nu mai îmi plac şi (nu-i aşa?) pornesc nepăsător spre
alt necunoscut, care mă aşteaptă să-l descopăr. Şi
apoi, bineînţeles, să-l părăsesc şi pe el.)
Ziua mult aşteptată nu a mai venit şi nici unul nu
ştia de ce. A rămas din toată afacerea, ca după un
cataclism, un zid fragil pe care scrie „de ce?” şi care
ştie că primul vânt va fi binevenit, o simplă ciudă de o
săptămână, apoi apele îndiguite sparg opreliştile şi
acoperă totul, adică acel ceva separat la un moment
dat de iminenţa banalului.

GHEORGHE DOBRE

„Ce a fost, va mai fi, şi ce s-a făcut,
se va mai face; nu este
nimic nou sub soare.” Eclesiastul 1.9.
„I am here
Or there, or elsewhere. In my beginning.”
T. S. Eliot
( I-am luat pe amândoi de mână, acum nu se mai
cunoşteau, de fapt nu s-au cunoscut niciodată, şi am
făcut un chef monstruos. I-am(sau ne-am) păcălit
scriind pe uşă: „Nimeni nu ne vede”. Urâtă treabă şi
imposibilă, mai ales că mi-am adus aminte de Goya.
„Nadie nos ha visto” şi totul se sfârşi lângă butoiul cu
vin. Îmi spui că ar trebui o bombă, dar nu ai dreptate,
ei sunt indestructibili, doar vinul s-ar pierde. Până la
urmă nici el, pentru fiecare chestie din asta există un
butoi cu vin.)
Dar, de fapt, nici asta nu e rezovarea corectă. Mi-i
închipuiam rozându-şi unghiile şi privind nedumeriţi
în jur. De fapt eşti cam dur, nu crezi?
( Închipuie-ţi, îţi spun! Închipuie-ţi!)
Nici aşa nu-i bine. Ştiu că echivocul e boala ta şi
mai ştiu că el devine uluitor de clar. Clar în numărul
aproape exact de alunecări. Puteai foarte bine să-i
omori pe amândoi şi lângă ei să aşezi cele două idei
care să facă ochii mari, apoi să urle şi, la urmă de tot, să
plângă, tot a pagubă, realizând în ceasul al
treisprezecelea că faptele i-au depăşit devenind
incontrolabile şi triste. Iremediabil triste sau
iremediabile, „trist” fiind neglijabil. Sau puteai să-i
pui să izbucnească în râs, concentrarea prea mare
uzându-i în prealabil, deci nemaifiind buni de nici un
fel de bătaie. Sau: nemaiarzându-le de aşa ceva, îşi
dau mâna devenind( de ce nu?) prieteni. Apoi, nu
trebuia să-l laşi pe primul să povestească chestia din
tinereţe. Ar putea să nu fie înţeleasă, sau să fie
înţeleasă separat, fără nici o legătură cu situaţia
descrisă. Şi nici întâlnirea cu prietenul refulat; acel
„lasă-l să curgă” spune finalul în mijlocul povestirii.
Deci, ratare. Aparentă, de suprafaţă, dar ratare. Bine
ţi-a spus cine ţi-a spus că tu habar n-ai să faci surprize.
Subconştientul tău e foarte alambicat dar dă drumul
ideilor cu intermitenţe, uitând de liant, de legătura
care să le facă uşor inteligibile, ca şi cum ai vrea să-mi
pui la gât un şirag de mărgele fără nici măcar o aţă
băgată prin ele. Eu am răbdare să le adun de sub pat, de
sub masă sau mai ştiu de unde, să le înşir pe o aţă
punând-o la gât, dar răbdarea e relativă.
(Dar nici aşa nu-i bine. Ai ceva de spus? Închipuieţi... Închipuie-ţi...)
Putea foarte bine să existe numai persoana întâi,
care din prea multă mizantropie să-şi inventeze un
duşman, pe care să-l poată distruge când vrea ea. Şi
situaţia descrisă de tine să fie prima ciocnire,
imperfectă din cauza grabei şi a lipsei de rutină,
probabil singura victorie a celuilalt. Căci – privite din
acest punct – lucrurile sunt destul de clare: persoana
întâi îl inventează şi sare la el, dornică de sânge, dar pe
drum se-mpiedică şi cade dizgraţios în hohotele
obiectelor înconjurătoare( imagine suspectă);
regizorul se ia cu mâinile de cap; celălalt, invenţia,
vine „în oglindă” spre moarte sigură, dar scapă, scapă
şi de ciomegele pe care şi le aplică singură persoana
întâi. Şi-atunci, cine a învins de fapt? Chiar dacă, după
ce s-a dezmeticit, mizantropul îşi găseşte o ieşire
onorabilă făcând destăinuiri importante, adică
spunându-ne că s-a comportat ca un lord, lucru ce nu
se va mai repeta NICIODATĂ.
Dar şi aşa ar fi prea uşor. Personajul imaginat ar fi o
păpuşă ce s-ar agita degeaba. Şi mai mult: s-ar agita
pusă de primul, adică primul ar aţâţa în ea enorme
focuri bengale, calculându-le totuşi intensitatea,
pentru a le putea stinge cu un scuipat.
Mai bine ai recunoaşte că cei doi există, le-ai
inventa şi un motiv(clasica femeie), le-ai da şi câte un
nume, şi câte o slujbă, i-ai plasa într-un orăşel plicticos

şi i-ai pune să şi-o dispute violent la fiecare sfârşit de
săptămână, asigurând galeriei simandicoase minima
distracţie. Şi ai fi putut termina inventându-i un soţ
acelei femei, asta bineînţeles pentru un sfârşit onorabil
şi cu zâmbetul pe buze.
Dar nu ar fi fost nici un fel de noutate într-o astfel
de povestire.
( Închipuie-ţi... Închipuie-ţi că te scot din sărite cu
acest „închipuie-ţi...”. Dar e o continuare...)
*
Valuri eşuate-n deşert..., morbida stare de a fi,
iubirea făcându-şi loc printre morţi cu cruzime, morţii
atât de pătimaş ucişi a doua oară..., searbădă viaţă de
alun zbătându-se-n ţărâna protectoare, cu trupul
spart, ţâşnind din el doar aur, ... pasăre pătimaşă de
văzduh, numărând boabele de nisip..., cu nici un chip,
în nici un chip nu se vor reteza incontrolabilele aripi,
scăpate distrugător spre ziua de mâine.
*
Un individ nu avea alt merit decât acela că exista.
Pur şi simplu exista. Oricât de mult am apropia lupa de
el nu vom observa nici o legătură cu cele spuse mai
înainte, el fiind un tip eminamente banal, ca şi oraşul
în care se născuse, care nu se certa decât cu nevastă-sa,
pe care tot el o împăca, pe care nu-l interesa decât ce
avea atingere directă cu el şi care nu-şi pusese
niciodată problema dacă să treacă sau nu de
comentarea ştirilor din ziar, peste cre oricum trecea
foarte rar. Atâta timp cât n-ajungeau la el ucigătoarele
mişcări sociale, acestea nu existau. Răsturnările de
guverne din ţările cu banane sau fericita însămânţare
artificială reuşită în Anglia (tot conservatorii!), ca şi
nu ştiu ce H.C.M. care reglează folosirea mai raţională
a şpanului, erau închipuirile altora, indivizi periculoşi,
de care trebuie să te ţii departe, lucru pe care-l făcea cu
excelente rezultate.
Un individ oarecare, nu avea alt merit sau altă vină
decât că exista. Dar, cum asemenea specimene au
dispărut de când cu secolul XX, şi al nostru ar trebui să
fie pură invenţie. Şi totuşi, omul nostru poate fi văzut
în fiecare seară la cofetăria din centrul nou, cu o eternă
cafea în faţă, singur şi ferice în singurătatea lui. Ar
trebui invidiat, lucru pe care-l şi fac în secret. Dulce
vis! Uneori am impresia că l-am inventat chiar eu, ca
să-mi pot linişti clocotul când îl privesc. Mai ştii!
*
Un loc liniştit. Doar obişnuita zumzăială a
restaurantului din orăşel şi lumina difuză, absorbită de
pluş, fum, perdele. Aici, toţi se cunosc, nu scapă
nimeni fără să salute sau să fie salutat. Consumatorii
discută-ntre ei pe deasupra meselor, punând la cale
mici afaceri, povestind întâmplări banale de peste zi
sau, forţând viitorul, îmblânzesc şi domină ziua
următoare. La un moment dat, pe uşă intră, clătinânduse, un tip făcut parcă de noapte. Cu toate simţurile
revoltate de cine ştie ce amintire, se îndreaptă spre un
chelner şi-l ia de guler. Îl întrebă de foarte aproape: Mă, tu ştii cine sunt eu? Chelnerul, speriat şi derutat,
apoi doar derutat, răspunde că ştie. Omul nostru mânjit
cu întuneric se întoarce triumfător spre asistenţă: Auziţi, cică ştie cine sunt. Râde. Toată lumea studiază
cu atenţie fundul paharelor. – Nu ştii nimic, mai zise şi
se puse pe râs. – Nu eşti Cutare? întrebă chelnerul
încercând să se desfacă din strânsoarea celuilalt. – Nu
sunt Cutare. Şi chiar dacă aş fi, ce-ţi pasă ţie? – Păi, numi pasă, răspunse chelnerul. – Bine că nu-ţi pasă,
mormăi distrat omul nostru şi se topi în noapte. După
acest incident, perdelele au început din nou să
absoarbă lumina şi fumul acestui local liniştit, în care
nimeni nu mai spărsese un pahar de câţiva ani.
*
Ce vei găsi din ce-ai lăsat? Vei mai găsi ceva? De ce
nu te întorci? Nu pentru că ţi-ai găsit locul şi nu are nici
un rost să-l părăseşti, nu, ar fi minunat, ci pentru că nu
vei mai găsi nimic din trecerea ta pe acolo. Şi dacă nu
reuşeşti să te obişnuieşti cu fiinţele din jurul tău, ce-i
de făcut, cine plăteşte?
(continuare în numărul viitor)

Ioana Cătălina Roşculeţ

păsări colorate
a trecut destul de când nu ți-am mai scris
între timp m-am mutat într-o casă mică
cu pereți albi și ferestre deschise mereu
în care seara se așază ca o femeie lăuză
îţi vorbesc despre și despre
tu zugrăveşti cu degetul văzduhul
ești prea frumoasă pentru o icoană îmi spui
uite sprâncenele! de unde atâta mirare în arcuirea lor
părul neacoperit buzele neînvăţate să tacă
genunchii dezveliţi ca sâmburii ieşiţi dintr-un fruct
nu mă ridica mai sus decât pot să întorc privirea
poate ar fi timpul să împietresc ca nevasta lui Lot
doar tălpile să-mi rămână vii să-ți simt creștetul
enlai enlai
de pe buzele mele zboară cuvinte
și-mi doresc ca măcar unul să fie
canarul albastru

așadar este mâine
erau căpiţe de grâu şi boabe încolţite sub brazdă
în dreapta paiul dădea spic în stânga abia înfrăţea
doar faţa pământului şuiera a plecare
îndoia pagina cu băgare de seamă
întindea mâinile să mângâie iepurele pitit în culcuş
fără să gândească o clipă că oamenii au cunoscut
frica aşa
în cameră mirosul de mușcată printre hainele ei
era semn că în fereastră Dumnezeu își spălase
obrazul

pasodoble

îmi amintesc ziua când ai limpezit ploaia
atât de uşoară încât a luminat obrazul
prin fereastra trenului roșu
atunci am învăţat reverenţa
rochia albă cuprinsă în vârful degetelor
vino și privește peste umărul meu
vezi ? lumea e un câmp de lavandă
poza copiată după micuţa balerină
tu ariciule de catifea mai știi cum înălțai peste
părul şiroind şi mătasea piele udă pe trup
un zmeu din rochița de fată uitată într-o cutie de ceai
în seara aceea a fost prima dată
stai lângă mine
când am știut că fiecare îşi are omul lui
măsoară-mă cu palmele deschise de parcă
omul copil
ai aștepta ca în fiecare deget să-ți pun un inel
îmi amintesc şi ziua în care ai chemat-o
simți dragul meu? e liniște și-mi duci la gură paharul
atât de caldă încât am dansat tremurând ca muleta
voi risipi doar atât cât să crezi că sânt un bob de strugure
unu doi trei patru spuneai
care dă culoare buzelor tale
poza perfectă părul scurs în inele
să mă ierți dacă
mătasea una cu pielea şi braţele tale larg desfăcute
să mă ierți dacă de atâta așteptare
în seara aceea am simţit cât de aproape eram
am învățat prea devreme să coc pentru tine
chasse cape sub şiroaiele grele de apă
turte de orez
am învăţat cum fiecare om îşi are geamănul lui
dacă
mare cât el crescut înăuntru undeva într-o grozăvie a
pentru tine am rânduit în poartă
vieţii
vasul cu apă și ștergarul din in
appel
limpezește-ți fața și mâinile dragul meu
ameninţarea taurului cu sânge pe coarne
îți spuneam apoi du-mă în casă
şi paşii conduşi din călcâi
și spală-mi tu părul
cinci şase şapte opt răspundem
mi-e trupul obosit de umblet
imitând în acelaşi timp sabia răsucită
între lumină și întuneric

Cuvintele
În vremea aceea, pe când Artistul mă plăsmuia, un dirijor îşi
acorda bagheta la marile simfonii ale lumii. La aceasta gândeam, în
timp ce mă îndreptam spre camera de concert.
Intru, iau loc, salut o cunoştinţă. Doamna se ridică de pe rândul
din spate şi se aşază lângă mine. Când îi aprind lumina roşie, îşi
explică gestul: “N-am vrut să vă las singură.” Mă trezesc vorbind:
“Dar eu n-am nicio problemă cu singurătatea. Convieţuim în bună
înţelegere, ca într-o căsnicie de convenienţă. Şi chiar îmi place
singurătatea mea. O îmblânzesc zilnic, o pun să facă frumos, îi dau
cuburi de zahăr”. Regizorul, din spate, se trezeşte şi el vorbind: “Asta
sună chiar tragic!” Ureche de artist! Nu pot să-i sufăr pe artişti, cum
se pricep să pună degetul pe rană! Îl contrazic, îi spun că mie-mi sună
chiar bine. Tace. Dar ştim amândoi că are dreptate. N-ar mai avea!
Dar şi eu am. De parcă singurătatea ar putea fi substituită oricum şi
de către oricine. Singurătatea cuiva e un templu în care se intră în
genunchi. Sau o fortăreaţă care se ia cu asalt. Dar pentru asta îţi
trebuie arsenal.
Conversez de complezenţă cu doamna retrasă pe locul său, să
înţeleagă că i-am apreciat gestul, dar n-am ce face cu el. “Cucoană –
i-aş spune – eu nu-mi umplu singurătatea cu dumneata! Eu nu-mi
umplu cu dumneata nimic!” Şi-apoi, să se ştie: locul meu de pe partea
cu inima e ocupat, ocupat, ocupat!!! Şi să se mai ştie că eu trăiesc
într-un Vals!
Se cântă. Se ascultă. Se iubeşte. Valsul acela, picat neanunţat între
noi, ca o ploaie peste setea pământului neroditor, aducând cu el o
grădină de trandafiri… Ba nu! De lăcrămioare. Ştiu că-i toamnă. Dar
aşa mi se-ntâmplă mie uneori, să mi se facă primăvară. Vinovatul eşti
tu! Aşa că te-am luat cu mine într-un vals. Mai scapă, de poţi!
Vals, maître!
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 30 octombrie 2013

numai tu știi
peste casa mea trece podul de piatră
uneori merg la capătul lui mă aşez
trecătorii îmi aruncă în grabă monede
sunt vulnerabilă la căderile lor
le ascult zornăitul pe dale privesc marea
navele care vin încărcate
îmi amintesc de saboții mei fără toc
din vremea când mă jucam de-a soldatul prin iarbă
stângul, stângul, stâng-drept-stângul
alteori fug departe de pod
privesc orizontul rupt de picioarele grele de piatră
slăbite acolo unde iepurii rod noaptea cu dinţii
peste casa mea podul s-a dărâmat
a venit marea şi a îngropat în alge şi puzderii de
scoici
cioturile picioarelor dalele sparte
mă ridic doar cât să-ți ating urechea și să îți șoptesc
numele
iar tu să te întrebi oare asta a avut să spună adela

poveste stângace
uitasem de mult ochiul acela de geam
unde balerina
se rotea adunând lumina-n mănunchiuri pe trup
ce degete lungi și frumoase
ce umeri rotunzi avea balerina
iar sânii sub corset miroseau
a miresme de vară
buricul ei plin cu polen ca un crin carnivor
și fesele-i îmbujorate de dulci promisiuni
scăparau plăcere pe buzele bărbaţilor
și ei fiuiau ca nuiaua
dansa nebună balerina în timp ce femeile
își înfigeau unghiile în carnea ei iar pruncii
învățau că un cântec începe cu primul țipăt
balerina trasa cu vârful poantei forme ciudate
ceasurile încremenite în mâl așteptau
să coboare iubiții pe jugulara gâtului alb

Marius Stan
Poem de dragoste pentru tine

Dar de ce să nu vorbim
despre modul în care lucrurile ne trec
prin minte
despre sentimente
și despre așezarea lor în cuvinte
despre faptul că ne e dragă și
despre faptul că ne e frică
despre amintirea femeii
tot mai aproape și mai mică
despre conturul ei nesigur
desenat pe cearșaf cu sudoare
despre amintirea femeii
tot mai departe și mai mare
despre gândul sinuciderii
înțepenit ca o lance în creier
despre geniul unui flaut
despre demența unui greier
despre strălucirea soarelui și
despre fluturii din plasă
despre strălucirea femeii
când el se reîntoarce acasă
despre lipsa de importanță a banilor
și despre cum ne cumpără viața
despre miracolul înserării
despre cum înviem dimineața
despre cum vom ajunge noi tineri
sau despre cum vom ajunge o pacoste
să vorbim despre luptă și
despre dragoste, dragoste, dragoste!

Tu știi că ziua a căzut în mare
Că fluviul a-ncolăcit un pod
Și că drumeagul a cotit, nărod
Înspre coliba Înălțimii Tale
Te-am blestemat și-am zis că nu mă duc
Nici dacă-n vis un râu o să-mi apară
Nici dacă-n iarb-am să găsesc sub nuc
Cenușa ta arzândă de fecioară
Și m-am jurat pe câine să nu mor
Fără să-ți torn ulei încins în vine
Că-n loc de seară iar se face dor
Și vântul mă-mbrâncește către tine
Uitați-vă cum râde oameni buni
Și spuneți-mi dacă mai sunt în viață
Că vîntul parc-a-nțepenit în pruni
Și-n loc de dor se face dimineață
E parcă frig și lumea e mai strâmtă
O masă, o măslină, un tramvai
În sud, pe câmpuri, tropote de cai
Desigur, o să simtă, o să simtă...

F. M. CIOCEA

MANUAL DE FENOMENOLOGIE (I)
(Dacă în satul dumneavoastră se întâmplă ceva, sunați la numărul 67788990.
Nu va răspunde nimeni, dar dacă insistați este posibil să vă asculte cineva, cândva.)
„Ce este omul ? Suprema conștiință a măsurii și de aceea are nevoie de etaloane pentru a măsura
existența și propria lui conștiință.” (Ion Voinea, 1949-1981)
- Un prieten pe care nu l-am cunoscut.
Era o zi de primăvară minunată când a fost pusă
piatra de temelie a celei mai mari biserici din oraș.
Catedrala o botezaseră unii, iar preotul Vasile,
parohul, îi încurajă, așa că numele se impuse și intră
irevocabil în conștiința colectivă a concitadinilor
mei.
Evenimentul a fost magnific, nu atât prin numele
invitaților, cât mai ales datorită mulțimii
fremătătoare care umpluse parcul și străzile
adiacente, încercând prin manevre constante să se
apropie de estrada de pe care predica episcopul.
Distracția adevărată a început după slujbă, când sau împărțit colaci, colivă și câte un pahar cu vin.
Imediat s-a format o coadă imensă care a început să
funcționeze după regula tipic românească ce
postulează că poți sta de mai multe ori la rând dacă
haleala și băuturile sunt moca. Așa se face că toți
oțetarii municipiului erau mangă după nici trei
sferturi de oră, încercând fără succes să se târască
spre mesele încă pline cu pahare de plastic.
Succesul unei asemenea acțiuni se măsoară în
orașul nostru după numărul fracturilor, capetelor
sparte și contuziilor violente. Din acest punct de
vedere punerea pietrei de temelie a fost un succes
răsunător, soldat cu cincizeci de fracturi, șaizeci de
capete sparte și nenumărate contuzii, suficient ca
măcar aceștia să aibă un punct de referință în
percepția evenimentelor.
„Viața va avea un sfârșit dacă a început,
moartea nu se sfârșește niciodată dacă a început.”
(Ion Voinea, 1949-1981)
Orașul nostru nu este mare și aproape toți
locuitorii se știu, dacă nu după nume măcar din
vedere. Cândva erau două cinematografe, acum
niciunul, dar cine are nevoie de cinematograf
astăzi? Când oamenii sunt deprimați datorită lipsei
distracției colective, primarul le organizează un
grandios foc de artificii, iar compania sa de suflet
„Trix music” aduce degrabă zece maneliști sau
câteva vedete agramate ale momentului să le spargă
carapacea negativistă cu fluxul dureros al câtorva
sute de decibeli. Sigur pe unii îi vindecă, iar pe alții,
cei mai mulți poate, îi îmbolnăvește definitiv, dar ce
contează ? Măcar focurile de artificii le șlefuiesc
angoasele !
Sărbătorile orașului sau oricare alt eveniment,
mai mult sau mai puțin important, îl ghiceam, ori nil aminteau exploziile strălucitoare de pe cer și
decibelii revărsați în aer din abundență. Fiindcă se
încălzise binișor, construcția sfântului locaș începu
în forță, cu un entuziasm lesne de înțeles. Zeci de
enoriași, mai în vârstă, ce-i drept, munceau
voluntar, alții găteau pentru toată lumea și uite așa,
ca o ciupercă gigantică, temelia supradimensionată
de beton creștea din pământ.
Părintele Vasile era fericit și fericirea lui se
transmitaea tuturor, contagioasă și mobilizatoare.
La începutul lui iunie, muncitorii erau pregătiți să
înceapă ridicarea zidurilor. O victorie șI, ca orice
victorie, a fost sărbătorită printr-o slujbă în aer liber,
la care a participat un sfert de oraș, o slujbă
grandioasă, care i-a făcut pe unii să se întrebe pentru
ce mai este necesară biserica, nicicând mai
încăpătoare decât cerul albastru. Dar cârcotelile sau topit în entuziasmul general, subliniat la lăsarea

serii de un prelung foc de artificii, sponsorizat
bineînțeles de primărie.
„Cu cât omul este mai slab de înger, cu atât
dumnezeul său este mai puternic.”
(Ion Voinea)
Fiecare oraș are boschetarii lui, dar numai în
orașul nostru ei au un club, de fapt o cârciumă
frecventată numai de ei și declarată ca atare „Bosky
club”. Proprietarul, om abil, fost alcoolic vindecat
de nevoie în urma unei boli grave, chiar așa a scris
pe firmă „Bosky club”. Aici se întâlnesc trei feluri
de personaje: morocănoșii, care n-au gustat nimic la
prima oră și nici nu au bani sau credit să o facă,
vocalii efervescenți care au tras pe gât două, trei
pahare, suficient să-i amețească și să se creadă
atoateștiutori și împleticiții muți sau bâlbâiți, care
au avut bani, au depășit starea a doua, sunt mangă și
devin prizonierii unui vis care-i lasă muți și lați. Toți
pot trece alternativ și gradual dintr-o stare în alta,
dar numai în ordinea sugerată mai înainte.
La „Bosky Club” poți găsi oricând forță de
muncă brută, furnizată pe alese doar din categoria
morocănoșilor.
Doamna Elisaveta Velicu era de câteva luni
angajata uni ONG din capitală, cu unicul scop
declarat de a stârpi alcolismul de pe fața luminată a
pământului și îndeosebi de pe meleagurile noastre
mioritice. Marea problemă a acestui ONG era că
aproape optzeci la sută dintre angajații bărbați
implicați în această nobilă luptă și cincizeci la sută
dintre femei intrau benevol în clubul
supradimensionat al consumatorilor constanți de
alcool, după nici doi ani de activitate. S-au încercat
toate mijloacele posibile de prevenție, fără niciun
rezultat, așa că s-a hotărât în unanimitate că este mai
simplu să angajezi femei, știind că vor fi învinse de
pahar mai greu decât bărbații.
La „Bosky club” Elisaveta venea pentru a doua
oară, deci patronul o cunoștea și cum intră pe ușă îi
făcu semn să se apropie.
-N-o să reușești, îi spuse acesta în loc de salut.
-Dar trebuie să le vorbesc!
-Data trecută ai plecat plângând după nici zece
fraze rostite. Crezi că astăzi va fi altfel ?

-Dacă mă ajutați dumneavoastră...
-Adică să-mi sabotez singur afacerea! Câți ani ai?
-Treizeci și cinci.
-Te-ai îmbătat vreodată ?
-Eu ?! ...Niciodată !
-Și atunci cum vrei să-i înțelegi pe acești stimați
consumatori, care umplu constant buzunarele largi
ale statului, iar mie îmi hrănesc familia ?
-Dar îi înțeleg...
-Înțelegi pe dracu ! ...Uite, ca să nu zici că sunt
împotriva inițiativelor nobile te las să vorbești, dar
nu răspund de consecințe. Băieți, alo, liniște vă rog !
...Doamna aici de față o să vă convingă să nu mai
beți.
-Dar ce-are cu noi, șefu ? E ne...... acasă și vrea să
ne f... pe noi la cap ?
-Gata ! Liniște !
Se făcu liniște, o liniște nefirească, năucitoare,
subliniată grotesc de bâzâitul câtorva muște ce
alergau pe mesele soioase.
-Alcoolul este o otravă, începu timid Elisaveta.
Atât apucă să spună, fiindcă un hohot de râs
exploziv și contagios inundă încăperea. Până și
morocănoșii fură smulși din letargie și hohoteau
ținându-se de burtă. Un împleticit plin de bale și
noroit din cap până la picioare îl trase de mânecă pe
patron, răcnind ca să se facă înțeles:
-Șefu, ne-o dai și nouă pe dulceața asta ? E așa o
scumpete....
-Te sfătuiesc, doamnă dragă, vorbi patronul, să
dispari cât mai repede, fiindcă mulți din ăștia au un
comportament deviant, care îi face să acționeze și
apoi să gândească, dacă gândesc vreodată !
Elisaveta nu mai plânse, dar părăsind precipitat
incinta își jură să nu se dea bătută, să învingă
obtuzitatea acelor bărbați abrutizați de alcool și
mizerie.
„O mână spală pe alta,dar amândouă nu pot spăla
un obraz.” (Ion Voinea)
Concetățenii mei sunt pasionați de politică, așa
de pasionați sunt încât transformă acest joc al
oamenilor maturi într-o chestiune personală.
Cândva am avut revelația că politicienii noștri,
cocoțați de atâtea mandate în structurile puterii, au
devenit un fel de paratrăznet pentru înjurături,
blesteme, descântece și alte invocații. Un om
normal ar fi sucombat de mult, dar abilitatea
dobândită de a fi receptiv la astfel de finețuri doar
odată la patru ani i-a transformat într-o clasă socială
surdă, guralivă, imorală și exclusivistă. Ei bine,
clasa asta socială manipulează atât de abil mințile
concetățenilor mei încât atunci când se întâlnesc trei
persoane, automat dezbat prostiile auzite la un post
sau altul de televiziune, adoptând ideile debitate,ca
și cum ar fi ale lor.
(continuare în numărul următor)

În locul geometric al umbrelor tale, un punct cu toate cele trei dimensiuni
alergându-se unele pe altele într-o sarabandă dispreţuind cele mai simple reguli.
Privitul meu ţi-a fost grădina-n care te jucai de-a femeia, plină de mângâieri;
teoria atinsului, perfect până în cele mai neînsemnate şi flămânde unghiuri.
De aici, arunc pietre în calea ta, să ţină ele piept ierburilor gata să te cuprindă.
Proprietarul meu - o noapte! - îmi face semn să mă grăbesc, şi eu mă aplec
şi-ţi mâzgălesc pe sticla aburită de trecerea unei comete, numai cuvinte:
„Se-ntoarce iarăşi ziua şi-n clarul ei stupid
Geamlâcurile bolţii obloanele-şi închid,
De nu mai pot iubito, de-albastru şi de frig
Nici semne ca nebunul, nici numele să-ţi strig!”
Apoi, lumina orbitoare ne aruncă pe fiecare într-un colţ al acestui cerc viu.
Poate nu ne vom mai vedea, aşa.. în sensul acelor de ceasornic, niciodată,
chiar dacă va fi să şterg cu cotul pe dinăuntrul fiecărei nopţi, alergând
de le una la alta, toate ferestrele. Pe una tot o voi sparge cu-o ultimă piatră!

Dan Elias

FLORIN DOCHIA
„ELEGIILE CĂDERII”
Dacă în ELEGII DE PE STRADA MEA trăirile
sale poetice erau ușor declamative, în actualul volum
acestea sunt efective, directe, sublime.
Consecințele? O priză uriașă la cititor. Poate că
autorul a scris versurile sub zodia unei mari iubiri sau,
poate, printr-o curioasă inversiune, ceasul său
biologic a început să meargă invers, astfel putându-ne
explica entuziasmul creativ debordant.
În afara tuturor „ismelor” invocate deseori de unii
critici, poezia lui Florin Dochia este doar atât...poezie.
Una de referință.
06.01.2014
Paris
Dan Simionescu

FLORIN DOCHIA
Elegia 39
Te-ai debranșat de la încălzirea globală,
ți-ai mobilat creierul
cu amintiri de-mprumut,
ai furat iubirea annei karenina
pentru trenuri
și-ai transplantat-o
în locul ficatului obosit,
ai scăpat astfel de acizii grași,
de paznici,
de celulele T,
otrăvurile pot circula nestingerite
prin arterele dezoxigenate,
ești liber la eutanasie,
ai bonul numărul unu,
totul e să deschidă cabinetul,
să vină asistenta bulfucită de somn
și doctorul să urce treptele sprinten,
cu sexul încă erect ascuns sub halatul scrobitah, cea mai frumoasă dintre lumile posibile
tocmai se naște
din călcâiul însângerat al lui ahile !

pentru mine nu moare nimeni.
va fi necesar s-o fac singur
ascuns la sânul iubitei de marmură
de care lichenii deja
și-au prins ventuzele moi.
o scânteie doar, o scânteie
și voi alege cea mai bună
dintre lumile paralele

*
caut un drum drept
miroase a tine
închisă în cușca gândurilor
lustruiesc fiecare așteptare
din când în când bat clopote
prea leneșe pentru
vuietul din liniștea mea
*

MARIA DOBRESCU
„GÂNDURI ÎN CUȘCĂ”
Cel mai mult am admirat în poezia Mariei
Dobrescu sinceritatea. Acest volum este un exercițiu
emoționant de sinceritate, pe un fond empatic gri.
Versurile condensate definesc implacabil harta
trăirilor unui suflet complex, care încearcă să țină în
echilibru două universuri: cel interior și cel real, dur,
agasant. GÂNDURI ÎN CUȘCĂ poate fi un SOS
repetat, adresat celor care știu să recepționeze:
priviți-mă, exist, iubiți-mă !
Cei care știu să guste o poezie de mare finețe chiar
fac asta, Maria Dobrescu !
05.01.2014
Paris
Dan Simionescu

MARIA DOBRESCU

închid ochii
îmi imaginez
cum au căzut îngerii
am o listă cu minusuri
pe care o port
în memorie
dacă mă voi întâlni
cu un înger
îi voi povesti cum e
să te mântuiești
pe cruce
*
Uitarea înseamnă libertate
Lecția de grație
Am învățat-o
De la o păpușă
Cheală
Fără un ochi
Dar care zâmbea
Din fereastra unui spital de păpuși

entropie
între noi se așează
de-a valma
orașe
potrivesc câte un ceas
pentru fiecare așteptare
uitarea nu se risipește prin ochi
sper o vară
în care
iubirea mea ca un bonsai
să înflorească
o liniște

ȘTEFAN AL-SAȘA
„ZEU FĂRĂ NUME PE BICICLETĂ”
Nu am cunoscut până acum poezia lui Ștefan AlSașa. Faptul nu are nicio importanță. Poetul exista,
scria, indiferent dacă eu îi citisem sau nu cărțile.
În buna tradiție câmpineană trăiește versul la
superlativ, construind o lume frumoasă pe vechile și
consacratele filoane lirice:dragostea, moartea,
ireversibilitatea timpului.
Nu știu câți poeți buni există în Câmpina
contemporană, dar eu cunosc doar trei deocamdată :
Florin Dochia, Maria Dobrescu, Ștefan Al-Sașa.

Elegia 41
ploaia vine ca o iubită uitată,
mereu ăn momente nepotrivite,
iubesc ploile,
spune o femeie altădată frumoasă
și de ce nu ar fi crezută,
și pe ea a uitat-o cineva, cu siguranță,
și pe ea nu o așteaptă nimeni,
de asta se ascunde sub ierburi,
în curtea castelului,
va fi acolo o peluză frumoasă
pe care se vor juca niște orfani
recuperați de călugări din războaiele lumii,
și femeia tare se va bucura,
tare se va bucura,
va veni ca o ploaie
într-o după amiază de august,
când lenevești pe nisipul
unei plaje închipuite.
Elegia 48
pentru mine nu moare nimeni,
e o treabă pe care se cuvine s-o fac singur,
trebuie doar să cobor în tranșee,
trebuie doar să mă parașutez
în spatele liniilor inamice,
promit să declanșez la timp
bomba ascunsă în piept,
ca un pacemaker de care
nu mă pot rupe și ale cărui
ritmuri mă parazitează.

05.01.2014
Paris
Dan Simionescu

lichidări
atârnați de sfori
așteptând izgonirea din rai
ne mai atingem doar cu umărul
respirăm cu inima
până
când singurătățile noastre
devin un șarpe alb
apoi
ne pierdem tinerețea prin alte povești
încolăcind o tăcere
*
se pare că vine o toamnă
din care va fi imposibil
să evadez
în ceaiul cu bergamotă
se amestecă senzații
extravagante
sorb cu o lentoare nefirească
câteva amăgiri
drogul perfect
pentru un captiv
*
ne-am iubit
dintr-o eroare de percepție
cu inima
nu poți vedea
decât albul
toamna colorează
iubirea doar pentru orbi

ȘTEFAN AL-SAȘA
ULTIMA DIMINEAȚĂ A COPILĂRIEI
Când a murit bunica
Era o dimineață spoită cu plumb
Și plânsul nostru părea
O rouă nebăută de țărână,
Mă ștergeam cu liniștea la ochi
În aerul vibrând tulbure,
Știam că o așteaptă carnea gliei,
Despovărată de iubirea noastră,
Știam că va rămâne din ea
Doar un cerc de apă.
Când a murit bunica,
Am început deja să-mbătrânesc
Prea repede vindecat de jocuri,
Ca o lamă de brici
Mă tranșase tristețea:
Când a murit bunica,
Era ultima dimineață
A copilăriei.
Autoanaliză
Din spate, umbra
Mă dojenește mereu,
Îmbătrânitul labirint
A început să-și macine
Zidurile, văd oamenii
Bâjbâind printre lucruri,

(urmare din pag. 10)

Cerșind cântecul clorofilei
Și-al sevei.
Ne vom
Întinde în moarte
Pierzând greutatea
Sufletului
Și doar albastrul neîntinării
Va încerca
Să ne picteze chipurile
Pe pânza de aer rarefiat.

MOARTEA PRIN PLECARE
Lucrurile sunt la locul lor,
Înăuntru doar
A murit ceva,
O plantă, un pui de animal,
Ori altceva fără nume:
Blândețea zilei în doi,
Parfumul ostenelii,
Sau răsadul
De pe buzele unei fraze
Fără importanță.
Orașul se strecoară
Printre clipele albe,
Tristețile, bucuriile,
Câteva nașteri,
Câteva morți,
Cumpărături de cărți
Și linguri pentru parastase.
Toate-s la locul lor,
Doar înăuntru
A murit ceva,
O pasăre, ori insula
Neâmbrățișată de taifunuri.

Să fi intrat, oare, Eminescu, aşa cum s-ar putea
crede astăzi, citind unele pagini aşa-zis critice despre
el, într-un con de umbră ? Sau, mai degrabă, minţile
noastre supuse unor traume necontenite şi nenumărate
tentative de zdruncinare a scării valorilor româneşti în
toate tărâmurile sunt pe cale să intre într-un con de
beznă? Nicidecum, Eminescu este astăzi mai viu ca
niciodată, iar poezia sa e vastă ca marea albastră sau ca
cerul senin şi nemărginit, însă tot atât de complexă ca
şi fenomenele acestor elemente cosmice.
Eminescu este cu adevărat numai în poezia lui şi
anume în capodoperele lui lirice. Este în poezia ruptă
din sufletul lui şi aruncată în lume ca să devină a
tuturor. Sunt sentimentele lui devenite umanitate.
Sunt existenţe sufleteşti având organele lor: ideea
generatoare, atmosfera sufletească, plasticitatea, care
trăiesc de sine stătător şi pot totuşi intra în sufletul
nostru şi pot trăi acolo, chiar dacă între ele şi sufletul
nostru propriu nu e niciun raport.
Sărmanul Dionis întindea puntea de aur a versului
său, acelora ce voiau să urce trepte: toată neliniştea,
tot nedefinitul îşi aveau în el exponentul. Puternic
ademenite, mintea şi sufletul căutau piscurile de unde
se văd orizonturile, iar din adâncimile sufleteşti se
trezeau ecouri ce-şi aşteptau numai gongul pentru a
tremura fineţea celor mai subtile rezonanţe.
Premergător inspirat, Eminescu, a fost o forţă ce a
lovit în toate zidurile, deschizând drumuri, forţă care a
săltat nivelul întregului plan spiritual, ridicând cultura
unei epoci pe cele mai înalte culmi.
Ca nimeni altul, a învins trecutul fără a-l ucide,
aşezându-l pios în rafturile sale înmiresmate de glorie
şi totodată slujindu-se de el ca de o armă mereu
eficace pentru a reînvia în oamenii timpului nou,
virtuţile înaintaşilor. Toate problemele sociale în care

Te știu din minele de aur,
Pepită ferecată-n mit,
Nimfă dorită de-un centaur
Ori diavol îngropat în schit
Te știu din echinox ascuns
Prin anii cu lumină-n miez,
Din vremea fructului străpuns
De soare-singurul meu crez,
Te știu din mlaștini de cărbune
Și din adagiul zăpezii
Din răsăritul care-apune
Și din tristețile amiezii,
Femeie, cupa mea cu vin,
În numele frumosului –AMIN !

FRUMOASELE ADOLESCENT
Haideți, spune poetul
Să vedem
Frumoasele adolescente
Netrecute încă
Pe harta dragostei,
Cum lunecă
Pe sub înserări
Ca niște iahturi,
Haideți să-nvățăm
Alfabetul Braille
Pe porțelanul
Privirii
Smălțuite de soare.

Bibliografie:
„Omagiu lui Mihai Eminescu”
Codreanu Theodor – „Dubla sacrificare a lui
Eminescu”
Florea Ecaterina,
Bibliotecar, Biblioteca Judeţeană „Ştefan
Bănulescu” - Ialomiţa

Bogdan Andrei Barbu

TE ȘTIU
Cred că te știu, iubita mea,
Din vechile psaltiri secrete,
Din lanul serii ce oprea
Amurgul meu bolnav de sete,

aveau să se zbată urmaşii săi, Eminescu le-a frământat
ca şi pe cele spirituale, şi pentru a le putea exprima, a
revoluţionat tiparele limbii, folosind toate
posibilităţile ei de adaptare creând pentru oameni,
preocupări noi, o limbă nouă, din elementele cele mai
pure şi armonioase.
Poetul de geniu al contemporanilor şi
urmaşilor a venit şi a rămas etern ca substanţa divină a
spiritului, ca vocile misterioase ale naturii care prin el
işi vorbiseră aşa de minunat taina. Dacă trecerea lui
omenească a fost alternanţa de lumină şi umbră –
traiectorie a unui fulger – din tumultul vocilor sale
interioare a răzbatut acea lumină inalterabilă care
astăzi îl aşează pe un piedestal unic.
Nemuritoare rămân pentru noi cuvintele poetului:
„Nenorocirea cea mare a vieţii e să fii mărginit, să nu
vezi cu ochii tăi, să ştii puţine, să înţelegi rău, să judeci
strâmb, să umbli oarecând prin o lume, pentru tine,
pustie”.
Dincolo de orice, însă, Eminescu e al nostru, al
naţiunii întregi şi nimeni nu poate să-i conteste dreptul
de a poposi aici, în vecinătatea largului, de unde în
nopţi învolburate şi „pline de luceferi”, va asculta
simfonia valurilor, ritmul neobosit al „eternei
intoarceri”.

În căutarea iubirii

Numai pe mine noaptea
Mă ţine îndurerat şi treaz.

Amurgul mângâie blând
peste ploape.
Şi gândul te duce
de mine
aproape.
Peste toţi străinii dintre noi
Calc în nepăsare ...
Doar imaginea ta mă face să respir.
Oriunde ai fi
Dincolo de ape...

Plângeau duios statuile de
lut,
Mi-era o milă de mă
prăpădeam.
Pentru cei care au căzut şi s-au
Ştiam că sunt de lut,
ridicat,
Dar nu puteam...
Pentru cei care au pierdut şi nu sSă mă abţin era atât de
au plecat,
greu.
Pentru cei vinovaţi care se căiesc,
Ştiam că sunt de lut,
Pentru cei săraci care încă
Dar nu puteam...
muncesc,
Pentru cei uitaţi care încă zâmbesc, Să le ating
Pentru cei trădaţi care încă iubesc... Căci pielea mă durea
cumplit.
Închin un pahar pentru cei ce
Ştiam că sunt de lut,
trăiesc!
Dar nu puteam să le sărut
Căci inima nu mă lăsa.
Poem
Ştiam că sunt de lut,
Dar nu puteam să lePrin plopi se lasă iarăşi plumbul
nsoţesc
Şi frigul e la el acasă.
Decât dacă aş fi trecut în
Pe sub umbre fuge lumea
ele.
Păşind în tropot prin băltoace.
Pe drum mizeria se scurge...
Corbul
E greu să mai răzbeşti la lumină!
Ploua intens în vale,
Găsi-voi drumul meu spre casă
Turna necontenit.
Printre atâtea dobitoace?
În vechiul fag din curte
Dormea un corb chircit.
Pierdut
Avea doi ochi siniştri
Ce-i tot plimba perfid.
Captiv...
Mă urmărea într-una,
Unghiile mele tocite
Mă enerva cumplit!
S-au săturat să mai zgârie pereţii
N-aveam nicio scăpare.
reci
Spre revolver m-am dus...
Ce mă despart de fericire.
Am apăsat trăgaciul,
În mine timpul s-a oprit
Şi parcă nu mai sunt acolo.
Îndată am fost dus.

Am tatuate pe piept
Am tatuate pe piept
buzele tale,
Am tatuate pe piept
şi suflete goale,
Dintre toate-mi lipsesc
doar braţele tale.

Chipul ei
Chipul ei veşted
Mă bântuie iar...
În bezna nopţii
E doar un coşmar.
Mi-e sufletul acru
Răzbit de dureri.
Îmi plânge inima
De tot ce-a fost ieri.

Catren
Toţi îşi găsesc liniştea
Când se aşterne umbra...

Statuile de lut

Pentru cei ce trăiesc

11

Avanpremieră editorială

Marian ŞTEFAN

DE LA UN PRIETEN
LA ALTUL
Dintre toate toate minunile lumii,
Dumnezeu mi-a dăruit prieteni.
„Bucură-te de ei, mi-a zis,
doar în mijlocul lor vei afla cine ești“.

Marcel Popa
„Încerc să-mi imaginez
o bibliotecă în rafturile
căreia și-ar găsi loc toate
cărțile chemate de el la
lumină de-a lungul a peste
trei decenii și jumătate și
sentimentul care mă
domină este unul de mare
bucurie. Pentru că ele – cărțile – ne-au făcut pe mulți
să-l privim cu alți ochi. Dacă în urmă cu patru decenii,
când l-am zărit pe culoarele Facultății de istorie din
București, cineva mi-ar fi spus că el va fi editorul de
azi, aș fi zâmbit și n-aș fi crezut. Dar ce știam noi pe
atunci despre miracolul care învăluie meseria de
editor?
Încercând să-mi explic cum a reușit, îi recompun
portretul dintr-un pumn de frânturi disparate, aparent
lăturalnice, dar din care și-a tras seva marele iubitor de
carte Marcel Popa. O întâlnire fugară în atelierul unui
pictor, într-un salon de expoziție de artă, în preajma
unui scriitor, la standurile unui târg de carte… Alții lau surprins pe drumuri întortocheate, în căutarea unei
cărți vechi sau recuperarea unei icoane…
O teribilă curiozitate îl menține tânăr și activ.
Ambițios și curajos, receptiv și exigent, cu mari
disponibilități în prietenie și respect mut în fața
valorii. Nu are prejudecăți. Iată câteva calități
definitorii ale celui care, de ani buni, se confundă cu
numele unei prestigioase instituții de cultură: Editura
Enciclopedică.
La mulți ani, domnule Marcel Popa!“
În aprilie 2000, când am publicat acest text în
revista Magazin istoric, domnul Marcel Popa
împlinise 60 de ani. Zilele trecute, l-am sunat,
felicitându-l cu ocazia Sărbătorilor pascale. „O, zice,
tu ești prințule? Ce faci, ce carte ai mai scos? Când ne
vedem? N-ai mai trecut pe la mine…“
E bucuros, simt asta din vocea lui. Cu mine, de
regulă, e ușor ironic, începând chiar cu formula de
adresare: „prințule“, „scumpule“ „iubitule“,
„dragule“. Pronunță într-un anumit fel aceste cuvinte,
încât ironia devine mângâietoare. Cel mai adesea ne
ciorovăim. El îi iubește pe toți, îi înțelege pe toți, mă
ceartă de fiecare dată când mai arunc câte o vorbă mai
„înțepată“ la adresa vreunuia dintre prietenii lui. Fiind
un tip tolerant, nu suportă ca cineva să-i „ciupească“
prietenii nici măcar în glumă.
Dacă organizarea unei biblioteci în care să-și
găsească locul toate cărțile „aduse la lumină“ de
editorul Marcel Popa s-a dovedit a fi o treabă mai
dificilă, lipsindu-mi informațiile statistice necesare,
cred că un „album“ cu prietenii săi ar putea fi la fel de
relevant, atât pentru el, cât și pentru generația din care
face parte.
Așa s-a întâmplat să fie. Avem mulți prieteni
comuni. Cu mai bine de trei decenii în urmă, ne-am
bucurat întâlnindu-ne în atelierul pictorului Benone
Șuvăilă. Am înțeles că erau prieteni vechi. Și azi, de
câte ori vorbesc cu Marcel la telefon, nu uită să mă
întrebe: „Te-ai mai văzut cu Benone? Am tot zis să
trec să-l văd, e un scump…“
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După ce publicasem cartea Nucul de la vie, vreme
bună am trăit un sentiment de tristețe, amestecată cu
un fel de teamă. Coborâsem adânc în copilăria și
adolescența mea și îmi venea greu să mă întorc din
minunata mea călătorie.Totul se terminase atât de
repede! Doi-trei ani am rămas amorțit sub umbra
nucului, vegheat de dragostea bunicii și a părinților
mei. Amintirea lor m-a lecuit de multe rele dobândite
în cursul vieții și m-a învațat cum și pe cine să iubesc.
Purificat sufletește, am simțit nevoia să completez
cartea, nu cu un volum doi, cum mi s-a sugerat
adesea, ci cu un grupaj de personaje care, în graba cu
care scrisesem atunci, nu-și găsiseră locul cuvenit în
paginile ei. Le-am publicat în mai multe numere din
revista Helis și formează partea a II-a a acestei noi
cărți.
Cum s-a observat, Nucul de la vie a fost o carte
despre oamenii dragi ai copilăriei și adolescenței
mele. Dar, oare, m-am întrebat într-o zi, în viața mea
n-au existat și alți oameni dragi?
Încercând să răspund, vă invit să citiți paginile
care urmează. E tot o carte de amintiri. Personajele
pe care le veți cunoaște mi-au populat mai bine de trei
sferturi din viață. Cu mici excepții, ele compun
portretul unei generații, poate cea mai nedreptățită de
istoria noastră postbelică.
Cartea se află în curs de tipărire. Ca și în alte
cazuri, revista Helis va publica în premieră câteva
fragmente.(M. Ş.)
Pe Ialomița, peisaj de Benone Șuvăilă
… După 1989, Benone și-a cumpărat un loc de casă
în Fierbinții de Jos, pe malul bălții, și tot construiește.
Și-a făcut casă, cu atelier, cu terasă, cu choșc… Și dacă
nu mai are ce face, dărâmă și construiește din nou.
Marcel îl vizitează din când în când. Pentru mine e un
miracol că ardeleanul Șuvăilă, „descălecat“ în
Capitală pentru a se școli, s-a cuibărit de ani buni la
Fierbinți, în acest buzunar de Bărăgan.
Într-una din zile, vorbindu-mi despre frumusețile
Fierbinților, citind probabil mirarea de pe chipul meu,
Benone mi-a mărturisit: „Ochii, Jupâne (așa ne
spunem noi unul altuia), ochii noștri văd altfel…“ Și
mi-am amintit o seară de iarnă în atelierul său din
Sandu Aldea. Ninsese în cursul zilei cu fulgi mari și
pufoși. În lumina albăstruie a înserării, copacii din
curtea Agronomiei, ca niște miri, așteptau parcă să le
deschizi fereastra pentru a intra în casă. În fața acelei
minuni, îmi ținuse o mică prelegere despre lumină,
despre culoare și încheiase cumva sentențios:
„Jupâne, nu-i de-ajuns să vezi, trebuie să știi să
privești…“
Locuiam pe atunci în strada aviator Nicolae
Drossu, la doi pași de atelierul său, și ne vedeam foarte
des. De câte ori l-am vizitat, nu l-am văzut niciodată
lucrând. Cum intram pe ușă, lăsa penelul, se spăla pe
mâini și deschidea larg ușa frigiderului: „Mâncăm un
pește? O slăninuță? Măcar niște zacuscă… E
formidabilă, să știi…“ Are o mulțime de rețete pentru
saramura din burtă de crap, slăninuța neafumată și
multe alte „gustărici“, cum le zice el. Spuneam că nu lam văzut niciodată pictând. Nu cred că era un exces de
politețe, ci mai degrabă un fel de pudoare. Într-una din
zile i-am și spus: „Îți cam pierzi vremea cu mine,
Jupâne, și tu nu-ți mai vezi capul de treabă...“
Era pe la jumătatea lunii iunie 1986. După lungi
chibzuințe, lăsase vitraliile pentru altă dată și își
pregătea „o personală“. Multe din lucrări fuseseră
achiziționate de diverși amatori de artă și l-am auzit
vorbind la telefon ba cu unul, ba cu altul, rugându-i săi împrumute tablourile pentru a le expune. Își selecta
cu mare grijă lucrările. Avea pe șevalet un peisaj
superb: un lac în marginea unei păduri. A întârziat
acolo zile bune. De fiecare dată, privindu-l, mi se
părea alt tablou. La început nu mi-am dat seama ce se
întâmplă. La un moment dat, am observat că, de la o zi
la alta, o barcă neastâmpărată își muta mereu locul.
Amuzat, i-am zis:

– Măi Jupâne, leagă Domnului barca aia, să se
potolească odată...
– Nu pot, vântul...Și-apoi, nici nu știu a cui este,
cineva a uitat-o acolo... Când s-o opri vântul se va
potoli și ea...
Cu o zi sau două înainte de vernisajul expoziției, se
pare că vântul se potolise și năbădăioasa barcă se
odihnea cuminte în marginea unui stufăriș de papură și
țipirig. Aveam însă în fața ochilor un tablou nou și un
sentiment ciudat mi-a inundat sufletul, gândindu-mă
că, în drumul său spre întâlnirea cu ochii celor veniți să
se bucure de frumusețile picturii domnului Benone
Șuvăilă, acest tablou ascundea o poveste pe care doar
eu și autorul său o cunoșteam. M-am convins însă
definitiv cât de important este uneori un amănunt
pentru a descoperi splendoarea întregului.
Vernisajul expoziției a avut loc în ziua de 2 iulie
1986. Așteptam de mult acest eveniment. Îi cunoșteam
lucrările – pe unele le văzusem, în diferite ipostaze ale
devenirii, în atelierul său – , dar acum, în expoziție,
erau cu totul altfel și uneori, prin vecinătățile pe care le
primiseră, chiar altceva. Șuvăilă este un pasionat al
desenului și culorii. Are un simț al compoziției care dă
naturalețe, firesc. Pictura lui te face să zăbovești,
aduce o liniște binefăcătoare. Plutește în ea o anume
fragilitate, o undă de tristețe, de împăcare, uneori o
renunțare la mișcări inutile, dar toate la un loc exprimă
cumințenia lucrului trainic, bine făcut.
Regretatul Fănuș Neagu, în stilul său
inconfundabil, ne-a atras atenția că ne aflăm în fața
unei ființe profund meditative, care ne invită să privim
cu mai multă atenție în jurul nostru, un om pentru care
culoarea și lumina sunt un fel de chei fermecate ale
sufletului. Poetul Ion Iuga a făcut câteva comentarii
interesante, dar, fiind emoționat probabil, cuvintele
sale și-au găsit mai greu ritmul și straiele cele mai
potrivite...
Venise foarte multă lume, multă lume bună. Navea rost să mai zăbovesc, intenționam să mă retrag și
să trec în zilele următoare, să văd în tihnă expoziția.
Benone a venit la mine și mi-a spus că mă așteaptă
acasă la scriitorul Puși Dinulescu, în strada Alexandru
Constantinescu (pe atunci Câmpina), la doi pași de
împunătoarea biserică numită Cașin. Vor veni mai
mulți prieteni, să ciocnim un pahar cu vin. O curte
primitoare. O seară cu răcoare binefăcătoare și vreo
50-60 de persoane (ca și în alte astfel de cazuri, unii
dintre ei nici nu călcaseră pe la „Simeza“!). Am luat
loc la o masă, într-un ungher, cu poeții Gh. Pituț și
Mircea Micu, cu pictorul Mihai Bandac și Mihai
Ungheanu. Ce oameni! Dintre cei patru, trei s-au
refugiat în lumea umbrelor...
...Din când în când, Benone mă sună. „Te-ai dat la
fund, n-ai mai venit pe la
Fierbinți... Ia-ți
catrafusele și fă-te-n
coace...“ Îi promit că mă
duc. Și de fiecare dată
îmi iese-n drum poetul
Dan Elias, al cărui
zâmbet amar vrea să-mi
spună că tristețea lumii
„nu-i destulă fără noi“.
Adevărul e că pe
domnul Benone Șuvăilă nu mi-l pot închipui decât în
preajma unor prieteni dragi, iar Daniel este unul dintre
ei... „Domnule Marian, o să râdeți, dar mă simt
responsabil: eu eram primar când domnul Șuvăilă s-a
apucat să-și ridice casă la Fierbinți... Au trecut două
decenii de-atunci...“
Pe fostul primar Daniel Teodorescu nu l-am
cunoscut, dar știu bine cine este Dan Elias. Dintre
fierbințenii noștri, puțini realizează că sunt consătenii
(orașul e încă doar un muguraș palid!) unui mare poet.
Ei îl cunosc bine pe Daniel Teodorescu, profesorul,
fostul primar sau pe directorul Centrului de asistență
medico-socială (un amestec de mini-spital și azil
pentru persoane în vârstă, funcționând în clădirile
bravului spital din Fierbinții de altădată). Văzându-i
grija și delicatețea manifestată față de „chiriașii“ săi,
Daniel mi se pare a fi mai de grabă un „antrenor de
îngeri obosiți“, cum ar fi spus regretatul Mircea Micu.
Din această perspectivă, relația lui cu pictorul Benone
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Șuvăilă devine un fel de evadare într-o altă lume, întrun alt timp. Când ne-am văzut ultima oară, mi-a spus:
„Domnul Benone mă sună din când în când; el nu prea
vorbește, dar se bucură când ne vedem. Am trecut pe
la el pentru câteva minute. Venise să-l vadă domnul
Marcel Popa. Când să plec, mi-a zis așa într-o doară:
«Vezi, nu uita, mai treci p-aici... Ia-l și pe Marian, mai
stăm de vorbă...»...“
Nu știu cum vorbesc ei. Dacă suntem în trei,
vorbesc eu, Daniel mă aprobă din când în când, iar
Benone ne ascultă. De fiecare dată, Benone ține să ne
spună că și-ar dori să tăifăsuim într-o noapte pe
îndelete, poate vine și Marcel Popa; „Mi-a trimis un
prieten niște vin roșu, bun rău de tot; să mă anunțați
din timp, să fac rost de niște pește și o păstrămioară...“
Benone vorbește rar despre sine. L-am întrebat
odată: „În fond, cine ești tu, domnule Șuvăilă?“ A stat
un pic pe gânduri, a zâmbit și mi-a zis: „Cine sunt?
Credeam că ai aflat până acum... Lasă că mai vorbim
noi...“
…Marcel Popa a terminat
facultatea cu un an în urma mea.
Era coleg cu poetul Florin
Costinescu. Deseori i-am văzut
împreună și
mă amuza teribil când i se
adresa cu dulceață-n glas,
țuguindu-și buzele: „Ia spune,
Micuțule, dai și tu o bere?“ Nu
știu cine îi mai spunea așa, dar în gura lui Marcel suna
ca dracu'. Florin era un ditamai găliganul de aproape
doi metri, iar Marcel părea un prichindel pe lângă el.
„Micuțu'“ era un miștocar, Marcel un ironic blând,
amândoi însă firi tolerante și cu harul prieteniei. Bine
îmbrăcat întotdeauna, aș spune chiar elegant, foarte
calm și sigur pe el, Florin avea un aer de ușoară
superioritate. Vreme bună mi-a trebuit să descopăr,
dincolo de aparențe, pe omul sensibil și delicat,
pasionat de poezie. Uneori l-am întâlnit în compania
unui personaj, ceva mai tăcut. Mai vârstnic și cu o
tăietură mai aspră a feței, pe care prinsese déjà
rădăcină o barbă blond-arămie. Părea ușor plictisit,
mereu cu gândul în altă parte. Ne întâlneam
întâmplător, stam de vorbă, dar niciodată Florin nu nea făcut cunoștință, crezând, probabil, că ne
cunoaștem. Într-o zi l-am întrebat cine-i respectivul și
Florin mi-a răspuns ușor mirat: „ Cum, nu știi?! Un
prieten de-al meu, Iosif Naghiu…“ Mi-a povestit că
terminase arte plastice, scria poezii... Era foarte
talentat, dar era greu să publici... N-am prea dat atenție
spuselor lui Florin, însă curând aveam să-i dau
dreptate. Terminasem de câțiva ani facultatea, când
Naghiu a debutat în revista Luceafărul, cam în același
timp cu Adrian Păunescu, Constanța Buzea, Abăluță
și alții. Apoi s-a impus exploziv ca dramaturg. Toată
lumea comenta. Am fost și eu și am văzut Gluga pe
ochi, cu Toma Caragiu. Se juca cu casa închisă și abia
făcusem rost de bilet printr-o amică, prietenă bună cu
Toma Caragiu. Ani în șir ne întâlneam în același
autobuz. Ne salutam ca două vechi cunoștințe, dar
numai atât. Naghiu cobora la Miciurin, cum se chema
atunci stația Mareșal Averescu, eu la Piața 7
Noiembrie, azi revenită la vechiul ei nume, Domenii...
Până în 2003, când...
(Continuare în numărul viitor)
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Marina Cuşa
Întâlnire virtuală
Romanul Marinei Cuşa, Întâlnire virtuală, a
apărut la editura Ex Ponto, în anul 2012 şi este
dedicat mamei. La o primă lectură, descoperim
un roman care respectă canonul chiar şi atunci
când acesta este ascuns în spatele unei analize cu
totul lipsite de inocenţa actului de scriitură şi de
irealitate pentru o întâlnire virtuală; autoarea
încearcă să înţeleagă realitatea aşa cum este ea.
Paginile cărţii sunt un tot continuu care
presupune atenţie, chiar dacă acestea narează,
pentru unii, lucruri neplăcute. De multe ori
personajele prind viaţă, astfel încât ai impresia că
totul se joacă în faţa ta, îşi manifestă simţămintele
prin gesturi. Autoarea, prin această tehnică a
manipulării textuale, reuşeşte să creeze o
atmosferă confortabilă şi plină de căldură, în care
femeia se simte liber să se exprime: ,,sentimentul
care mă încearcă seara, înainte de culcare, că nam făcut mai nimic important”.
Autorul concret, Marina Cuşa, apelează la
ritualul ludic și la funcția mimetică a iubirii creator atunci când îl inventează pe autorul
abstract, alter-egoul său, partener și verigă
esențială în regia ludică a plăsmuirii iubirii
virtuale. Autorul abstract, naratorial, preia rolul
de a se juca mai departe, de a structura mesajele,
de a modela personajele și de a întreține peste
veacuri comunicarea cu receptorii virtuali și
concreți, după dispariția autorului concret.
Titlul acestui roman reprezintă rezultatul unei
prime selecții ludice de mare importanță,
deoarece sugerează cele dintâi indicii despre
universul unui cosmos artistic. Titlul Întâlnire
virtuală se structurează din două unități
lexicale: substantivul comun simplu, ,,întâlnire”,
care semnifică un proces de gândire ce reînvie
realități, dar și o specie a genului epic confesional
şi adjectivul ,,virtual” ce anticipă două teme
fundamentale: calculatorul / Internetul, ca prima
vârstă a omului, și jocul, ca profesiune de credință
a copilului/omului contemporan. Totuşi, opera
Marinei Cuşa trece granițele copilăriei ca o
emblemă a existenței efemere a omului.
Instanțele narării îl proiectează pe naratorul
din Întâlnire virtuală ca homo ludens inovator
de talie europeană. Relatarea la persoana I are
drept consecință diluarea ficțiunii și
intensificarea spontaneității și credibilității
mesajelor artistice. Jocul ambiguității creatoare
dintre autorul concret, autorul abstract și
personajul Eva/Silvia este imponderabil și
asigură o puternică doză de mister asupra ideii de
iubire.
Interesant este faptul că eroina nu intră în vreo
categorie anume, dar are idealuri, visează la o
iubire eternă chiar dacă are o familie care o
susţine şi o iubeşte, aşa că ea caută şi altceva,
chiar şi un ,,site de socializare, fiindcă am căpătat
şi eu acest hobby al vremii mele”. Pentru început,
voinţa şi ambiţia de a cunoaşte iubirea reală
reprezintă calităţile cultivate de Eva Montego Silvia care descoperă o altă realitate în persoana
lui Don Juan, un om aparent serios şi muncitor.
Eva / Silvia vede lumea în care trăieşte ca pe o
melodie şi, implicit, devine un actor într-un film,
un pictor ce încercă să dea un contur aprins unui
tablou sobru. Dar, ea este legată de familie, simte
nevoia de a o proteja chiar dacă trăim într-o lume
dominată de răutate, luptă pentru supravieţuire şi
falsitate. Mai mult, Silvia / Eva doreşte mai multe

lucruri, caută ceea ce simte că nu are, dar nu vrea
să facă rău şi pentru asta este capabilă să renunţe
la ceea ce, aparent, i-ar fi făcut ei bine.
Romanul Întâlnire virtuală prezintă jocul
iubirii în adevăratul sens al cuvântului. Autoarea
îl clasifică - indirect - în patru clase / faze: agŏn dorinţă de comunicare, alea - dorinţa de a domina
destinul, mimicry - jocul de cuvinte şi ilinx dansul. Iubirea despre care Eva/ Silvia vorbeşte
prezintă aspecte diferite şi poate mobiliza mai
multe calităţi sau niciuna. Încă de la începutul
romanului ludusul rămâne perfect inutil, ,,mă
atrăgea totul: omul cu sensibilităţile şi umorul
său”, chiar dacă pretinde mereu efort, răbdare,
ingeniozitate, deoarece îngreunează mereu
ajungerea la rezultatul dorit. Astfel, iubirea
devine un joc care presupune incitarea spiritelor
de imaginaţie, dar şi formarea expresiei de
căutare a iubirii, de creionare a portretului
persoanei ideale, de redescoperire a muzei
creatoare.
Romanul creează senzaţie şi se adresează
iniţiaţilor.,,Întâlnire virtuală'' marchează trecerea
autoarei spre un text ermetic, în care primează
substanţa semnificaţiilor iubirii revelate
simbolic. Trebuie observat faptul că iubirea
devine o o acţiune liberă, conştientă,
neintenţionată - pe de o parte, situată în afara vieţii
obişnuite, îl absoarbe pe jucător/ actor, nu există
niciun interes material şi presupune limitare din
punct de vedere al timpului.
Marina Cuşa rescrie iubirea ca formă de
atingere a unei realităţi atemporale, iubirea
devenind, de fapt, instrumentul cunoaşterii de
sine. Iubirea, ca orice joc, are semnalmente
specifice şi limite de timp, spaţiu, loc şi sens.
Întrucât scopul romanului este analiza formelor
iubirii şi autoarea face ca tema să nu fie abordată
în mod implicit, clar, considerăm că neaderenţa la
ideea tradiţională de iubire aduce un plus de
noutate textului epic dobrogean şi prin raportarea
la funcţia metalingvistică textuală, iubirea
devenind cheia existenţei cotidiene sub toate
formele ei.
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Titi DAMIAN
Scriitori din Zodia Helis
Editura Helis, Slobozia, 2013
După apariția trilogiei lui Titi Damian
“Muscelenii”, 2013, nu ai cum să eviți fraza
filozofului care spunea: „Dumnezeu nu s-a retras
din lume, după ce a creat-o. El lucrează în tăcere
la desăvârșirea ei”. În timp ce țineam cele trei
volume, frumos legate, în mâini (abia dăruite de
autorul care le scosese de la editură), mi-au venit
în minte cuvintele unui alt consătean de-al său, pe
nume Grigore Rotaru DelaCamboru: „de la ora
12 până în acest moment am citit, numai am
citit… (și )... că plâng, cu lacrimi pe obraz, cu
sughițuri de se zgâlțâie burta”. Când spune cineva
că plânge cu lacrimi, în timp ce citește o carte,
înseamnă că avem de-a face, în singurătatea aia,
cu un sfânt. Despre ceea ce vreau să vă spun,
amintirile mele încep de prin anii 2004. ...Era în
vara anului 2004. Lucram la Electrica și, în
calitate de șef centru inspectam capătul unei linii
de 20 kv. care se termina alimentând ultimul post
de transformare 20/04 kv., în satul Muscelul
Cărămănesc. Furtunile din vara lui 2004 băgaseră
derivația 20 kv. a Muscelului Cărămănesc în
avarie. Satul trebuia realimentat cu energie.
Soluția: să reconstruim, pe noi stâlpi de lemn,
linia de înaltă tensiune. Am adus în zonă stâlpii și
oamenii care trebuia să înfaptuiască lucrarea. În
timp ce aceștia se apucaseră de lucru, mi-am zis
că n-ar fi rău să inspectez zona. Nu mai călcasem
niciodată prin acele locuri. De la izvorul cu apă
feroruginoasă de la Budui-Scăeni, am înaintat
spre culmea Muscelului. Am trecut de dealul
Goșii și am coborât pe lângă biserica din sat de mam oprit la postul de transformare. Adică la
capătul liniei. Locuri stranii și pustii îmi păreau
toate, indiferent unde încercam să ajung. Ceva
ciudat plutea în aer. Locurile chiar îmi păreau
misterioase. Am privit în curtea bisericii unde
trona un tei rămuros. Privirile mi s-au oprit pe
clopotnița de la intrare, unde, lângă clopotul cel
mare trona unul mai mic, dar nimic nu prevestea
că are să-și înceapă tânguirile, cum spune,
undeva, în roman, autorul Titi Damian. Oricât miam rotit privirile spre vârful unui deal (să fi fost al
Ceciliei ori al Boșoveiului?), nu am zărit țipenie
de om. Am bătut la poarta unei case, dar nu mi-a
răspuns nimeni. Am intrat, totuși. L-am găsit pe
bătrânul casei odihnindu-și oasele pe o laviță. Iam spus cine sunt și l-am rugat să-mi arate locul
unde se afla contorul. M-a condus într-o odăiță
întunecoasă și, lângă contor, pe o poliță din lemn,
fumega o lumânare. „Ce-i cu lumânarea? am
întrebat”. “Eu am lipit-o acolo, mi-a zis bătrânul.
S-a luat dintr-o dată lumina și am umblat la
siguranțe...”. I-am dat necesarele lămuriri, cum
că tocmai se execută o lucrare și că în curând vor
avea tensiune. Am ieșit în drum, frecându-mă la
ochi. Mă gândeam la oamenii aceștia, cât de
bătrâni și neajutorați sunt ei. Am vrut să mai intru
în câteva case dar am renunțat. Era prea multă
tăcere, cam peste tot. O liniște care sperie un
străin aflat prin părțile alea. Ulița era plină de
noroi, astfel, oricât am încercat să ocolesc
noroiul, până la urmă m-am trezit pe o culme de la
care nu se deslușea drumul înapoi, nici locurile
dinspre care venisem. Într-o grădină, am zărit
umbra istovită a unei femei care dădea cu sapa.
Am strigat-o. M-a întrebat pe cine caut. I-am spus
la repezeală, cam ce doream, că mă rătăcisem și
nu mai găseam drumul la întoarcere spre Budui.
Femeia nu înțelesese cam ce doream. “Budui!…
Budui?...” - am mimat cu palma o direcție. Am
auzit-o, oftând: “Ei, maică… pe-ai lui Buduianu

i-a luat Dumnezeu. Ăla micu, s-a pierdut la oraș.
Ani mulți pierduți degeaba. O tinerețe îngropată
în pământ”. Înainte de a mă îndepărta am mai
privit o dată peste umăr și am simțit o imensă milă
și o mare dragoste față de acea femeie, care mi se
mărturisise atât de firesc, cu toate mizeriile și
înfrîngerile semenilor săi. Mult mai târziu, peste
mulți ani, ajuns la sfârșitul romanului „Norul”
(volumul al III-lea, al trilogiei lui Titi Damian)
am înțeles că tragedia oamenilor din acel sat, care
odinioară își desfășura viața și tumultul său, se
desfășurase într-un spațiu și un timp dominat de
un fag mitic. Unde fusese el, de nu-l văzusem la
descinderea mea în acel sat, acum, uitat de
Dumnezeu? Doamne, cât de furat fusesem pe
parcursul citirii acestei trilogii! Cum de uitasem?!
Tatăl își chemase copiii acasă, după ce
recăpătaseră pământurile și fagul, singurul care
rezistase ciumei comuniste, urma să fie tăiat a
doua zi de la sosirea copiilor. Trăise, văzuse și ne
spusese povestea lui. Ce desfășurare de forțe îmi
proiecta dinaintea ochilor prozatorul Titi
Damian! Ce lume?! Unde se duseseră ori se
pierduaseră toate astea? Răspunsul mi-l da tot
bătrânul țăran care clătina doar din cap și
murmura ca pentru sine: “Numai
înmormântări…”. S-a spus adeseori că prozatorul
trebuie să aibă, în afară de talent, oase tari.
Strigătul meu, după încheierea trilogiei, e un
strigăt de admirație pentru că romanul
construiește treaptă după treaptă o lume
verosimilă, o luptă a înfrângerilor, un tablou
amplu al zădărniciei ce a urmat după apocalipsa
numită colectivizare. Sunt multe de spus. Închid
ochii și-mi pare că-i aud scrâșnetele din dinți, îmi
închipui încrâncenarea de pe chipul autorului,
luptându-se cu Timpul, cu Moartea celor plecați,
cu Viața celor rămași, într-o petrecere cu idei șI
vorbe pe întinsul a peste 1000 de pagini, luptând
să împace pe omul care citește cu omul care scrie.
Inspirat de Cel de Sus, Titi Damian a scris o cartedocument, un roman de forță despre zvârcolirile
unui sat de la munte, o poveste tragică, zguduind
din temelii ceea ce părea bătut în piroane, în
literatură, pănă la el.
Tudor Cicu
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Profesorul Titi Damian a debutat ca romancier
(Fagul, roman, 2005) la vârsta de 50 de ani şi,
apoi, în mai puţin de un deceniu, şi-a structurat o
operă romanescă (Umbra, 2008; Norul, 2011;
Muscelenii, 2013, trilogia colectivizării). Cariera
de scriitor se completează cu Fascinaţia
fascinaţiei, minipovestiri şi eseuri, 2009 şi
Fidelitatea lecturii, cronici de întâmpinare, 2011.
Conştiinţa critică e un derivat al profesiunii de
dascăl, de unde se generează şi pasiunea lecturii şi
a comentariului, într-un deschis spirit polemic,
însoţit chiar de o anumită aciditate pamfletară.
Din cât am putut să parcurg din cărţile sale m-a
impresionat spiritul ascensiv, mereu în progres,
mereu în acumulare de informaţie, care nu putea
decât să cristalizeze un spirit profund şi rafinat.
Scriitori din Zodia Helis este una dintre acele
mult aşteptate sinteze locale care urmăresc
dezvoltarea fenomenului literar de la Revoluţie
încoace, în anumite spaţii mai performante ale
provinciei.
Sigur, orice carte din acest fel include şi un
bilanţ, dar, curios, autorul doreşte ca, prin această
carte, spiritul cenaclului „Dor fără saţiu” şi al
HELIS-ului să pătrundă în contemporaneitate şi
să se proiecteze în generaţiile următoare.
Onorante obiective şi-a propus autorul, dar mă
tem că această aşteptată emulaţie a literelor
ialomiţene - ca ale tuturor literelor naţionale – să
nu se producă deloc sau să se producă cu totul
firav.
Cartea de faţă însă reprezintă apogeul
fenomenului literar ialomiţean, în acest moment
al evoluţiei sale, cea mai serioasă cercetare a unei
zone din „provincia magna”, cum ar spune
profesorul Viorel Coman de la Brăila. Pot
confirma că, personal, am observat că textele cele
mai aplicat critice din revista „HELIS” aparţin
domnului Titi Damian. Sigur, este şi o
componentă a vocaţiei didactice, dar şi un talent
personal, până acum nerezolvat, şi datorită
insistenţei cu care autorul s-a dedicat prozei.
Nu cred că există vreun autor ialomiţean cât de
cât afirmat să fi rămas pe dinafară din
încăpătoarea antologie.
Toţi autorii sunt trataţi în mod egal, cu un
egalitarism şi o democraţie chiar periculoase.
Când vorbeşte de autorii tineri şi încă
neafirmaţi, spiritul critic al autorului se topeşte
sub o mare de blândeţe şi un soare de generozitate.
De-a lungul timpului, autorul a trebuit sute de
pagini de „producţii literare” ale începătorilor,
veleitarilor, neaveniţilor, până să ajungă la actuala
structură a cărţii, cuprinzând creaţie publicată,
trecută prin filtrul editurilor şi a criticilor
profesionişti. Satisfacţia sa trebuie să fie însă
copleşitoare că se poate dovedi printr-o panoramă
quasi-critică şi obiectivă că literatura ialomiţeană
nu e un simplu concept inventat de entuziaşti, ci o
realitate fermă, rezolutivă. De aceea există şi
acum, după atâtea acumulări şi selecţii, mari
diferenţe de valoare între autorii care au îndeplinit
condiţiile să intre în antologie. În general,
ierarhiile convenţionale sunt, în cea mai mare
parte, exacte.
Cred că un singur nume pronunţat aici
echivalează cu o menţiune şi o promovare. Şi, la
urma urmei, fiecare autor îşi forjează gloria cu
mâna lui şi, desigur, există norocul (sau
nenorocul) de a se întâlni cu o conştiinţă
receptoare care să-i arate, pe boltă, steaua
norocului.
Aureliu GOCI

Abia trăgându-și pașii pe nisipul fierbinte, Adam
simțea cum cerul gurii i se usucă tot mai mult.
Mergea de câteva ceasuri în speranța că va găsi apă.
Putea fi și o băltoacă infectă sau o adăpătoare de
animale, nu conta. Orice, numai să își potolească
setea. Slabe șanse, pentru că nu plouase deloc de
când se afla aici, iar o adăpătoare nu avea cum să
găsească, din moment ce nu existau animale. Cerul
era, ce-i drept, senin. Prea senin. Nici măcar un nor,
care să-i umbrească spinarea pârjolită. Așa că Adam
căzu în genunchi a deznădejde și urlă cât putu el de
tare.
Sentința venise ca un ciocan: condamnare pe
viață. Urma să fie exilat pe această insulă pustie și să
își rumege amărăciunea pentru tot restul zilelor.
Degeaba a strigat el și i-a implorat pe zei să îl ierte.
Fusese o hotărâre definitivă. Nici lacrimile lui și nici
promisiunile că va fi mai bun de atunci înainte nu au
avut nici un ecou. Așa că nu i-a mai rămas decât să se
împace cu ideea că asta îi va fi soarta.
S-a gândit, pe când era dus către locul de
surghiun, că o insulă pustie nu putea fi chiar atât de
rea. Ar fi fost singur, da, dar era mai bine decât
moartea. Dar nu fusese așa: insula era cu adevărat
pustie. Nu numai lipsită de oameni, dar lipsită de
orice. Nici măcar un pom, sau un izvor, ceva. Pustie
ca un început de lume.
Așa gândea acum Adam, scurmând nisipul cu
degetele lui, din care începuse să dea sângele. Erau
deja două zile fără apă. Încet, tot săpând, părea că
nisipul devine mai umed. Prinse curaj și nu se lăsă
până nu dădu de un strat de nisip suficient de umed
încât putu să-și înmoaie mâneca și să sugă apoi din
ea. Nu era apă de izvor, dar nu putea să fie pretențios
tot mai acum. Și așa își petrecu toată după-amiaza. Și
a doua zi. Și încă vreo câteva.
Într-o dimineață, un zgomot îl făcu să se ridice
brusc în capul oaselor. Un fâlfâit de aripi. Un fâlfâit
de aripi? Acolo? Credea că setea îi joacă feste. Dar
aripi erau. O pasăre zbura pe deasupra, în cercuri. Și,
gândindu-se că așteaptă să moară, ca să îi mănânce
hoitul, puse mâna pe o piatră și o alungă. Pasărea se
scutură și o luă la sănătoasa, scăpând ceva din gheare
. Adam se repezi și văzu pe nisip o sămânță. O luă
numaidecât și puse într-o groapă unde nisipul era
umed. Poate asta era șansa lui.
A stat acolo zile și nopți, acoperind cu propriul lui
trup firul verde care răsărise, dându-i din apa și,
uneori, din sângele lui. Iar firul a devenit, timid, o
tulpină, apoi un arbust și, mai apoi, un arbore în toată
regula, cu crengi, frunze și tot ce trebuie. Iar Adam,
pentru prima oară, a putut să stea la umbră. Și să
mănânce fructele ce creșteau în pom. Pomul său.
Dar norocul lui nu s-a oprit aici. Căci într-o zi
cerul a început să se umple de nori. Și apoi a plouat.
Torențial. Imperial. Iar Adam a dansat ca nebunul în
ploaie. Să se fi răzgândit zeii și să îi îndulcească
șederea, sau chiar să îl elibereze? Nu îndrăznea să
viseze la asta. Trebuia să se ocupe cu ce face aici și
acum. Avea umbră și avea apă. Iar la umbra
copacului, apa se adunase într-un mic lac. Nu
dispăruse ca în restul deșertului.
Curând, de nicăieri, au început să apară păsări
care se adăpau din lac. De data asta, nu le-a mai
gonit.
- Lasă-le, măcar fac și ele zgomot, că m-am
săturat de liniște.
Și avusese dreptate: păsările îi țineau de urât și
chiar începuse să înțeleagă ce spuneau. Unele și-au
făcut cuib între crengile copacului iar uneori mai
scăpau câte o sămânță din cioc, pe care Adam o
planta conștiincios în pământ. Da, în pământ, căci
după atâta timp și ploi, nisipul devenise humă în
toată regula.
Și alți copaci au răsărit. Și mai multe păsări au
apărut și s-au înmulțit. Și lacul său mișuna de acum
cu pești, pe care el îi mânca. Nu mai era ca la început.
Acum nu se mai zbătea pentru viața lui. Acum avea
tot ce-i trebuia. Sau, aproape. Dar nu știa ce.
Până într-o dimineață, când, trezindu-se, văzu
alături o ... făptură umană. Ca el. O femeie, judecând
după anumite detalii anatomice. Dar de unde a
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apărut?
- Din coasta ta, zicea ea. Zeii te-au anesteziat,
adică ți-au dat un fel de somn și m-au făcut pe mine
din tine. Ca să nu mai fii singur. Că toate păsările au
câte o pereche, numai tu, nu.
– Foarte bine, te vei numi Eva.
Mai târziu, prin domeniul mișunând de vietăți al
celor doi, a început să treacă un râu. Râul se vărsa
într-un lac. Pădurea le dăduse lemn pentru a-și
construi o casă. O casă numai a lor. Și au crescut
orătănii pe lângă casă. Iar Eva plantase o grădiniță cu
flori colorate. Din deșertul de odinioară nu mai
rămăsese decât o bucățică, pe care Adam o
împrejmuise cu gard, ca să-i fie de amintire. În rest,
totul era pământ bun, cu iarbă, pomi și izvoare. Iar
copiii lor se jucau mereu, dimineața, în iarbă. Ce bine
era.
Și așa au trecut ani. Sau secole. Sau eoni. Iar zeii
s-au întors. Adam i-a întâmpinat pe pajiștea din fața
casei, la umbra unui pom și i-a servit cu suc de fructe.
Ce vânt îi aducea pe aici? A fost grațiat. Adică era
liber? Da.
Era liber să se întoarcă la viața lui dinainte. La
viața liberă din care căzuse când fusese condamnat.
Dar Adam a refuzat. Să se întoarcă la viața lui
dinainte, chiar și liberă, ar fi însemnat să părăsească
tot ce agonisise aici. Să renunțe la plăcerile lui
zilnice, la pomii și florile plantate cu atâta trudă, și
asta doar ca să se întoarcă într-o lume pe care,
oricum, nu și-o mai amintea.
– Nu, mulțumesc, le-a zis el zeilor. Am aici tot cemi trebuie.
Așa că zeii au plecat. Și nu s-au mai întors
niciodată.

Întâlnirea
L-am întâlnit iarna trecută. Era un bărbat uscățiv,
la vreo patru zeci de ani, dar arăta de mult mai mult.
Intrase într-o cafenea din preajma gării, unde mă
refugiasem din cauza frigului – ningea imperial și în
termometre mercurul abia mai avea puterea să-și
păstreze starea de agregare – și a unui tren care nu
mai venea. Stăteam îngândurat la o masă mai
înfundată în beznă și priveam, ca pe un copil așteptat
luni de zile, cafeaua fierbinte. El se așezase aproape
fără zgomot la o altă masă, în fața unei cești identice,
cu același leac dătător de căldură și forțe proaspete.
Fără să zică nimic, sorbea, vizibil satisfăcut și la
intervale regulate, din caimacul adus de curând din
țara de baștină de un turc stabilit undeva, la periferia
Bucureștilor. Acum, iarna, era o mană cerească în
toată puterea cuvântului.
Enigmaticul meu partener se căută la un moment
dat prin buzunare, scoase un pachet terfelit de țigări
(cele mai ordinare și mai ieftine, se vedea cât de
colo), apoi, fiindcă nu găsea nimic de aprins la
dânsul, mă privi rugător, dar în același timp și tăios,
ca unul care nu are niciodată chef de prea multă
vorbă. Dădui din cap a negație, chiar dacă știam că în
buzunarul pantalonilor am mereu un chibrit, pentru
sobă. Îmi jurasem nu cu mult timp în urmă, când
renunțasem definitiv la tabac din cauza unei
complicații la plămâni, să nu mai fiu complice la
oribila sinucidere care se făcea prin fumat. Sub nici o
formă. Dădui, deci, din cap și mutai privirea spre
fereastră. Afară, noapte neagră ca cerneala din
tipografia unde lucram. Un singur felinar cu petrol
răspândea o lumină galbenă și tristă, aproape
bacoviană. În rest, ninsoare liniștită, dar deasă peste
măsură.
La gestul meu, individul stătu puțin pe gânduri,
apoi, resemnat, băgă pachetul la loc în buzunarul

hainei și sorbi cu gesturi aproape cultice din cafea.
După un timp mă privi (am simțit asta înainte să
întorc capul și să-l văd), așteptă să-mi întâlnească
privirea și mă fixă câteva clipe, ca pe un camarad de
arme pe care nu îl cunoști, dar cu care știi că împarți
aceeași bucată de pâine, de suferință și de ideal. Apoi
iarăși ne reluarăm starea de indiferență de mai
înainte.
În timp ce sorbeam din cafea, mă uitam în jur.
Eram singurii clienți la ora aceea grozav de matinală
și nu știu de ce, dar aveam un ușor sentiment de
indispoziție. Nu cred în poveștile despre taverne
mohorâte în care se întâmplă tot felul de lucruri
ciudate, dar ceea ce vedeam acum în jur nu era prea
departe de articolele cu crime din ziare. La urma
urmei, orice cafenea sau cârciumă poate fi un loc
nefast, dacă oamenii care intră în ea nu au sufletele
tocmai curate. Chiar și la masa mea poate că a stat, nu
cu multe ore în urmă, un astfel de om. Prin gară trec
mulți, nu? Gândul acesta și altele asemănătoare îmi
treceau prin cap. Nu, nu are rost să pierd timpul cu
idei prostești, îmi spusei. Aștept trenul și apoi plec la
treaba mea. Da, foarte bine, dar nu știi niciodată ce-ți
rezervă o cârciumă dintr-o gară pustie! Sau ce nebun
se poate ascunde sub zâmbetul aparent binevoitor al
unui necunoscut!
Mă uitai precaut la amicul meu de ocazie: era
nebărbierit, încruntat și gânditor, ca și când avea
ceva de ascuns. Prima împresie, pe care mi-o lăsase
cu un ceas mai devreme, se năruia, fără ca eu să pot
face ceva ca s-o opresc. Poate din cauza liniștii, poate
a dimineții, imaginația mea o luase din loc și începui
să mă uit instinctiv la ceas, întrebându-mă de ce nu
mai vine odată trenul meu. Locul acesta, care ziua e
gălăgios, acum semăna cu un cavou și îmi dădea
fiori. Ba chiar mai mult: mi-l și imaginam pe omul
meu un tâlhar de drumul mare sau poate un criminal
care mi-ar putea pune gând rău. Și iar mă uitai la
ceas. Apoi la individ. Apoi iar la ceas. Pe ferestruica
din dreapta mea se vedea cum cerul capătă încetîncet o culoare sângerie, de soare care răsare plictisit.
Un huruit abia perceput de roți dădea de știre că
acarii își începuseră tura. Ca să evadez din tensiunea
aceea stupidă, mă dusei la cârciumar (eram convins
că necunoscutul mă urmărește cu privirea) și cerui o
tărie. Aveam nevoie, ca să-mi colorez puțin
gândurile. O luai fără să spun nimic și mă întoresi
indiferent la locul meu. Era bună. Mergea la inimă.
Dar tot nu reușeam să scap de obsesia unui
deznodământ sumbru.
Deodată, omul meu se ridică de la masă. Avusei la
un moment dat impresia că vine spre mine. Mi se
făcu frică. O frică pe care nu o puteam explica și care
nu avea ce căuta acolo. Dar, necunoscutul luă încă o
cafea și se întoarse impasibil la locul lui. O fi un
tâlhar, o fi un oarecare, o fi chiar un tip drăguț, treaba
lui, gândii. Dar mie nu-mi inspiră prea multă
încredere. Așa că mă uitai din nou la ceas. Trenul
trebuia să fi sosit deja, dar pe peron liniștea era
aceeași ca acum o oră. Mă uitai și la ceasul din perete.
Arăta cu o oră mai mult decât al meu.
Când incertitudinea ajunsese la limită și chiar nu
mai știam ce să mai cred, omul meu se ridică de la
masă, venind spre mine. Secundele care urmară mi
se părură o veșnicie, în care zeci de posibile scenarii
trecură prin fața ochilor mei. În unele dintre ele
apărea și câte o lumânare. Eram la capătul rezistenței
psihice și pregătit să-i ripostez tipului, dacă ar fi avut
intenții necurate.
Dar el se opri în fața mea și, schițând un ușor
zâmbet, mă întrebă, pe cel mai natural ton din lume:
- Așteptați mărfarul de la Ciulnița ?
- Da.
- A sosit acum o oră. Eu sunt omul dumneavoastră
de legătură.
Căută în buzunarul hainei și îmi intinse un plic cu
informațiile pe care le așteptam. Apoi mă salută
respectuos și pleacă.
Rămăsei statuie câteva secunde, apoi mai luai un
gât de tărie. Simțeam nevoia. Ceea ce se petrecuse
mă epuizase de tot. Sunt agent de informații de
douăzeci de ani, dar niciodată nu mi s-a întâmplat
una ca asta. Zâmbii, dezarmat și fericit în același
timp. La urma urmei, ce altceva puteam să fac?

„Și mai du-te dracului, chiar nu pricepi nimic? Îți
mai spun o dată, că tot trece timpul greu în celula asta,
până ce mă voi bucura că vine plutonul de execuție, să
mă scape de aici. Nu știu dacă am murit sau dacă n-am
murit de tot, atunci, când s-a prăbușit totul. Probabil cam fost unul dintre cei aleși, auzi, Farty? Nu? Sau nici
că-ți pasă? Ești atât de nesimțit că și moartea te lasă
rece. Eu i-am scăpat din gheare, i-am tras-o morții,
după ce m-am lămurit că scârba mea de suflet nu mai
încape nicăieri. Eu revin din Infern ca să-i expediez pe
toți în Paradis! În paradisul mă-sii lui de noroc! Nu-i
moartea doar o ultimă iluzie scursă din creier? Păi, eu
ce fac? Eu chiar storc această iluzie din creierul cui se
nimerește. Cine să mă judece? Care-i ăla să mă
condamne? Tu? Zi-i mai întâi cum e cu sfârșitul ăla
biologic? Tunelul, de care vorbesc toți, și luminile ce
mai apar nu-s decât niște biete închipuiri disperate,
prin care muribundul își mai explică sfârșitul clinic.
Celulele ce ne-au asigurat lumina ochilor ar fi de vină,
răbufnesc. Spiritul se blochează, imaginația s-a
terminat și creierul își eliberează drojdia de iluzii. E
cam greu să-ți explic, măi, Farty! Mă tot lovesc de
bâlbele din memorie. Exercițiile de antrenament mă
aruncau în virtual. Ochii îmi păcăleau mintea. Eram și
nu eram în afara mea, între viață și moarte. Calvarul se
termina printr-o impresie înghețată, de stop vital...
mda, nu te interesează. Dormi? Nu ți-e frică de somn!
Prea multă crimă s-a adunat din cauza somnului, măi,
Fartman! Pe civil, l-au speriat rău că se prăpădește
dacă nu-și va găsi repede un refugiu ideal. I se oferă tot
felul de rețete digitale. Mă, tu chiar dormi pe tine?
Războiul e ca un ritual și se bazează pe soldați ca
mine, eroi trecuți prin moarte. Energia negativă
crește, se acumulează și are nevoie de o supapă, de
gura de foc a mitralierei mele. Ce îndurare? Ce
cultură, Farty? Ce umanism ud în pantaloni?
Filozofii? Ideolologii? Politicile își prăjesc
politicienii. Religia vrea sânge, jertfă, demență,
distracție prin efracție și drog.
Eu sunt capabil de orice, să car în spate meu
întreaga mizerie până dincolo, în neant. Las loc
armoniei să se restabilească prin energia eliberată în
momentul fatal. Sacrificiul produce sacralitate și așa
apar zeii. Eu îi fabric, de ambele părți ale morții. Până
când? Până când nu mai rămâne de scobit după nici o
regenerare dintr-un măcel ritualic. Urc și tot urc peste
o grămadă de sacrificați, cărora nu trebuie să le
înfrâng niciodată îngrămădirea. N-am prea văzut cum
se împacă între ele forțele-n exces. Prin lovitura bine
țintită, la rădăcină. Tot ce supraviețuiește se trage
dintr-o rebeliune, împotriva stagiilor definitive. Mam înrolat fiindcă n-am avut bani să mă fac arhitect.
Asta-mi plăcea, că eram deștept și talentat. Și uite
cum, pe pielea mea, am reușit să trec de la claustrarea
în renunțarea finală la spaţializarea soluţiilor de
salvare. Specializarea mi se referă tot mai mult la
structura de subsol. Astfel, ca arhitect funebru am
ajuns cel mai eficient dintre toți, după cum v-am și
demonstrat. Sunt foarte greu de distrus.
Supraviețuiesc și după ce mi s-a epuizat întregul stoc
de tensiune afectivă. Las-o baltă, Farty, nu te chinui să
pricepi! Ceva, ca o ghilotină, a căzut brusc din tavan și
mi-a tăiat clavicula, mi-a despicat cutia toracică...
plămânii mei respirau direct colapsul. Nu se vedea
nimic, ceață grea... de aceea a trebuit să mă înalț, să-mi
ies prin coșul pieptului, abandonându-mi trupul
sfârtecat. Priveam de sus, detașat, gândind și la
propriu, și la figurat: dracu'm-a luat! În loc să fiu
îngrozit, zdrobit de durere, râdeam ca nebunul,
râdeam de mă prăpădeam. Dezastrul devenea
confortabil, amuzant, ca la cinema, când spurcăciunea
e filmată cu rafinament și estetica ne dezvirginează
etica! Racheta ne-a omorât pe toți cei ce eram acolo, în
sala unde noi învățam cum să omorâm tot ce mișcă, tot
ce ni s-ar împotrivi. Înțelegi ceva, Fartman? Văd că nu
râzi deloc. Mă străduiesc să fiu clar, pe cât te duce pe
tine capul, să fiu lucid, să-mi bag toată luciditatea-n ea
de realitate împuțită! Dormi ca porcul și te beși atât de
scârbos încât vom muri amândoi asfixiați, animalule!
E mai rău decât atunci, când m-au cules bucată cu
bucată de sub dărâmături, m-au înșurubat, m-au cusut
și dumnezeu mai știe cum de au băgat iar viață în
mine.

Victor NICOLAE

Ce chestie! Am privit tot timpul de sus, nu mi-a mai
scăpat nici un detaliu. Râdeam în hohote de ai mei, cei
cu oasele zdrobite. Ce caraghioși! Ha, moartea mi s-a
speriat de râsul meu. După 4 luni, doctorii m-au
declarat apt pentru a îndeplini tot ceea ce învățasem
deja când racheta aceea scăpată de sub control ne-a
lovit centrul de instrucție specială, supermortală.
Arhitectul din mine s-a refugiat cazon într-o
perspectivă ideală, una inversată. Dacă mai tragi o
bășină, te dau afară, ha, ha, bună glumă! Ai vrea tu să
te arunc afară de aici, de după gratiile astea, să fii din
nou liber și decorat că ți-ai omorât aproapele prin
asfixiere! Ai deschis un ochi? A, nici nu bănuiești cu
câtă plăcere mi-aș înfige în el degetul, așa, ca într-un
ou moale, să-ți curgă gălbenușul, să ți se scurgă pe
bărboi, pe pieptul ăla al tău plin de părul a 3 gorile.
Scuipi? Nici nu știi ce hazlie e moartea! De ce se
sperie toți de ea? Ai văzut cum plesnește un om sub
șenilă? Mi-am întors de atâtea ori tancul până ce am
alunecat pe un patinoar din oase... Raiu'iadul nostru e
plin de pitoresc, nebunii se declară genii, demenții își
mână popoarele în neant, ne suim cu mașina-n copaci,
ne spânzurăm pe unde apucăm, cădem în closete, ei
trag apa după noi, ne înecăm la mal, printre balenele
eșuate, otrăvite cu mercur, ne înjunghiem pe la spate...
Pe tine te-au adus pe sus și te-au aruncat în celulă ca pe
un sac plin cu balegă. De ce ți-or fi îndesat în burdihan
atâta mâncare dacă tot or să-ți zboare creierii în zori?
Dar ce naiba-i cu ceața asta? Una și mai deasă s-a lăsat
atunci, în buncărul din Abotabadan, nu ne mai vedeam
deloc unul cu altul, nu mai știam cine în cine trăgea.
Dacă n-ar fi fost omoplatul meu inoxidabil, inima mi
s-ar fi spulberat de la primul glonț. Așa că am tras în tot
ce mișca. Și i-am omorât pe toți, prieteni sau dușmani.
Vezi cum mă pedepsesc acum? Crezi că sufăr? Toată
cruzimea amănuntelor mă umple cu savoarea de a le fi
săvârșit. Războaiele reduc eficient numărul prea mare
al omenirii. Și eu fac cel mai bine asta. Oamenii se
încolonează și vin în bătaia mitralierei mele! Nu scapă
nici unul! Cine să mă judece pentru ceea ce fac cel mai
bine? Puterile lumii își fură una alteia resursele. Cum
îi scumpesc benzina, cum el, poporul pacific, sisific,
sifilitic, devine bătăios nevoie mare. Petrolul
amestecat cu sânge e cel mai ieftin combustibil. Stăm
la volan și consumăm petrosânge, mergând spre
niciunde! Pacea e agresivă și militarizată. În 40 de ani,
ea a produs armament pentru alți 200 sute de ani. Cum
vor dispărea altfel 6 miliarde de bipezi din
supranumerar? Hard-drive-ul din voințele mele
funcționează la capacitatea maximă! Sunt cel mai bun
agent secret al Grupului de Acces Operațional
Clandestin. Sunt GAOC - 0014. Dispun de fonduri
uriașe. 20 de agenții au primit peste 100 miliarde de
dolari. Mie mi-a revenit a zecea parte. Costă mult
colectarea, prelucrarea și analiza datelor. Cu o lună
înainte de lansarea operațiunii, sateliții de
recunoaștere culeseseră mii de imagini de cea mai
înaltă rezoluție, în infraroșu, pe baza cărora s-a
pregătit amănunțit misiunea. Dosarul operațional era
ideal. După localizarea exactă a lui Osab, eu am fost
primul recrutat pentru raidul asupra buncărului din
Abotabadan. Cei mai buni hackeri ai noștri au spart
rețelele de calculatoare și telefonie mobilă ale
Osabului și au instalat acolo dispozitive de spionaj.
Ele au interceptat toate comunicațiile din zonă. S-au
colectat toate datele de la telefoanele mobile.
Laboratorul medico-legal al Agenției de Informații a
Apărării, locat în Afganistan, era gata să preia orice
ADN sau test de recunoaștere facială și să confirme
imediat identitatea. Printr-o rețea de sateliți, ghidajul
echipei noastre a mers strună. Centrul identificase
locația unui telefon mobil ce aparținea unui agent în
legătură directă cu Osab. Misiunea a pornit sub cel
mai sever control. Totul se filma și se transmitea în
direct pe monitoarele din Camera Superioară a Șefului
general al Comandamentului Comun pentru Operaţii

Speciale, unde se păstrează și acum videoclipurile,
fotografiile și alte înregistrări realizate în asaltul
asupra campusului. Dar, ce ghinion! Cu tot ghidajul
sateliților, cu toată analiza datelor electronice în timp
ce ne aflam în plină desfășurare... în bârlogul șacalului
s-a lăsat ceața. Sateliții s-au blocat, vizibilitatea în
infraroșu s-a înnegrit, comenzile audio au amuțit. Și...
a-nceput distracția, fiecare pe cont propriu. Când am
primit prima rafală de mitralieră în spate, mi-am dat
seama că nimic nu-i perfect. Trăsese în mine unul deai noștri, unul superantrenat. Altfel, acum, aș putrezi
într-un sicriu de plumb. Fiindcă ăsta a tras cu cea mai
mare precizie, numai că placa de oțel ce-mi ține loc de
omoplat mi-a salvat inima. Nu omori așa ușor un om
revenit din morți. Și n-am mai ținut cont de nimic, am
tras și eu, ne-am împușcat între noi. Sunt singurul
supraviețuitor. Când nimeni n-a mai mișcat, am
transmis ADN-ul și testul de recunoaștere facială a lui
Osab. Laboratorul medico-legal i-a confirmat imediat
identitatea. Aura mea eroică a strălucit până când, în
cadavrele camarazilor mei, s-au găsit gloanțele mele.
Dar asta mi-e vocația, să ucid, să fac statistică.
Menirea războiului este să distrugă tot. Urâm victima
și-l iubim pe călău. Vrem să fim călăii, bine
programați. Ce faci, măi, Fartman? Te tot scarpini în
cur și-mi spui că vrei să te caci? Ține minte,
bășinosule, alte amenințări sunt și mai groaznice, ca
impactul cu un asteroid sau clima excesivă, apocalipsa
nucleară, pandemia globală sau asaltul cibernetic,
conștiința de sine a computerului, supervirusul
elaborat, sabotarea aprovizionării cu alimente...
Riscurile existențiale elimină rezistența împotriva lor.
Conducătorii speculează tocmai evenimentele astea,
cu o probabilitate mică, dar cu niște consecințe
devastatoare. Unul ca mine nici nu mai contează
printre călăii ce scapă înadins de sub control clima sau
printre alți teroriști biologici. Toți ăștia vor nesupraviețuirea acestui secol. Văd tot ce se poate
întâmpla de undeva, de sus, printr-o ceață aurie. Și mă
amuz la gândul că voi fi propriul meu pluton de
execuție, ispășind pentru crima de a fi rămas singurul
în viață, într-o ambuscadă unde i-am împușcat pe toți.
În toiul cruzimii, trebuie să dispui de o mare viteză de
asociere a ideilor și să intuiești exact comicul tuturor
soluțiilor tragice! Adică să le împrăștii celorlalți
creierele în situaţii complet descreierate, caraghioase
și accidental de ridicole. Crima generalizată ne
provoacă un râs catastrofal. Hei, Fartman, degeaba
vrei tu să ieși de aici, nu te mai tot împinge-n ușă, i-a și
ruginit închizătoarea. A, tu ai o cheie! Ce, credeai că se
potrivește? Aha, mai ai una! Ei, drăcie, unde te duci,
mă? Și ai mai lăsat și ușa deschisă în urma ta. Ce
amuzant e totul, nu? Să mor de râs... după atâta
bășinăraie, după atâta suferință împuțită, atâta
îndobitocire... mutilare, tortură, sinucidere și
genocid...!”

Miercuri, 15 ianuarie 2014, în foaierul Centrului
Cultural Municipal, sub egida Zilei Culturii Naţionale
şi în organizarea Bibliotecii Municipale „Constantin
Ţoiu” şi a Casei Municipale de Cultură, s-a desfăşurat a
patra ediţie a manifestării „Proiecte culturale din
Urziceni”. Cu acest prilej, domnul Profesor Titi
Damian, membru al Uniunii Scriitorilor din România şi
al Asociaţiei Culturale Helis a lansat următoarele cărţi:
„Muscelenii” (trilogia colectivizării), Editura
Editgraph 2013, „Scriitori din Zodia Helis”, Editura
Helis 2013 şi „Cronicile Muscelenilor”, Editura
Editgraph, 2013. La eveniment au participat membri ai
Uniunii Scriitorilor din România şi ai Asociaţiei
Culturale Helis, oameni de cultură din Bucureşti, Buzău
şi Ialomiţa, cadre didactice şi elevi ai Colegiului
Naţional „Grigore Moisil”, unde domnul Titi Damian a
predat limba şi literartura română multor generaţii de
liceeni, oficialităţi locale din Urziceni şi din comunele
Munteni Buzău şi Jilavele, ziarişti, un numeros public.
Viaţa şi opera Poetului Naţional Mihai Eminescu au
fost evocate de poetul, prozatorul, criticul literar şi
eseistul Radu Voinescu, Preşedintele Filialei Bucureşti
de Critică, Eseistică şi Istorie Literară a Uniunii
Scriitorilor din România şi de domnul Profesor Titi
Damian. Domnul Dan Laurenţiu a citit textul „Pasărea
Măiastră”.
Moderatorul întâlnirii,
cercetătorul literar
Alexandru Bulandra, membru USR şi al AC Helis, a
făcut un scurt bilanţ al anului cultural 2013, remarcând
continuitatea unor manifestări tradiţionale - Festivalul
Naţional de Umor „Revelionul caricaturiştilor” şi
Concursul Internaţional de Caricatură, Concursul
Judeţean de creaţie literară „Dor fără saţiu”, „Ziua
cărţii, publicaţiilor şi editurilor din Urziceni”,
”Festivalul de Colinde Populare „Deschide uşa,
creştine”, „ 21 Mai, Sf. Împăraţi Constantin şi Elena,
Sărbătoarea Municipiului Urziceni” -, succesul de care
s-au bucurat noile iniţiative culturale – Concursul
Internaţional de Creaţie Literară „Vis de toamnă”
organizat de Societatea Culturală Apollon, Concursul
Judeţean de Teatru pentru elevi, organizat de Şcoala nr.
2 „I.H.Rădulescu”, trupa de teatru a Colegiului Naţional
„Grigore Moisil” , activitatea cercului de pictură „Sf.
Apostol Luca” şi a grupului de cateheză „Muguri de
lumină” de la Protopopiatul Urziceni. Anul care s-a
încheiat a fost bogat şi în apariţii editoriale purtând
semnătura autorilor din Urziceni, cărţilor domnului Titi
Damian adăugându-se volumele: „Momente din viaţa
oamenilor simpli de provincie de ieri şi de azi” de Lili
Balcan, „Iov, Socrate şi Divinitatea” de Alexandru
Bulandra, „Câteva zile” de Marius Stan, „La porţile
amintirii” de Traşcă Puşchin, „Bună dimineaţa,
Femeie” de George Călin, „În natură... în o sută şi una
fabule” de Nicolae Puiu Iliescu, „Fierbinţii de Jos” şi
„Monografii ale comunei Bueşti” de Adrian Scărlătescu.
Activitatea literară şi opera domnului Profesor Titi
Damian au stat în centrul atenţiei celor prezenţi, ele
fiind analizate cu profesionalism iar evaluările au
confirmat că ne aflăm în faţa unui Om cu harul creaţiei
epice, ataşat de valorile tradiţionale ale satului
românesc, slujind toată viaţa cultul lucrului bine făcut,
al prieteniei şi respectului pentru semenii săi. Poetul şi
eseistul Gheorghe Dobre, Preşedintele Asociaţiei
Culturale Helis, a evocat rolul cenaclului literar „Dor
fără saţiu” şi al revistei Helis în formarea şi afirmarea
romancierului, criticului literar şi eseistului Titi Damian,
iar poeta, prozatoarea şi autoarea de literatură pentru
copii Passionaria Stoicescu, colegă de clasă la Liceul
pedagogic din Buzău cu scriitorul omagiat, a evidenţiat
etapele definitorii ale destinului său literar.
Despre semnificaţia şi valoarea estetică deosebită a
trilogiei „Muscelenii” au vorbit criticul literar Radu
Voinescu, Florentin Popescu, poet, prozator, istoric şi
critic literar, ziarist, membru al USR, şi poetul,
dramaturgul şi eseistul Şerban Codrin, membru USR şi
al AC Helis. „Muscelenii este mai mult decât o trilogie a
calvarului colectivizării forţate, poate fi citit ca un
roman al familiei, al satului, al iniţierii, al formării, cu
splendide scene de dragoste, un duios roman al şcolii şi
al dascălului exemplar, un roman social, politic, istoric,
îngemănând eternele teme universale – Dragostea,
Moartea şi Destinul – toate pe un fond mitologic, liric şi
tragic deopotrivă” - a spus Florentin Popescu,
prefaţatorul ciclului romanesc Fagul, Umbra şi Norul.

„Cronicile Muscelenilor” adună în paginile sale ecoul
naţional al celor trei romane, aşa cum a fost reflectat în
peste 60 de articole de prezentare şi analize critice
apărute în presa literară din toate zonele ţării.
Antologia „Scriitori din zodia Helis” a fost apreciată
de către toţi vorbitorii, inclusiv de Aureliu Goci, critic
şi istoric literar, eseist, membru USR, pentru calitatea
analizelor critice realizate de autor, consistenţa fişelor
biobibliografice şi a cadrului cultural-istoric al apariţiei
cenaclului „Dor fără saţiu” şi al revistei „Helis” ca
vectori ai acestei mişcări literare şi cultural-ştiinţifice
ialomiţene. Prieten al scriitorilor de la Helis, Aureliu
Goci a subliniat rolul important jucat de nucleul
scriitorilor de le revista Helis în concretizarea dorinţei
de afirmare a spiritului creator din Câmpia
Bărăganului. Cartea reprezintă şi un valoros instrument
de lucru pentru cercetătorii istoriei literaturii române.
Autorul a donat manuscrisul „Muscelenilor”
Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău iar
manuscrisul cărţii „Scriitori din zodia Helis” Bibliotecii
Municipale „Constantin Ţoiu” Urziceni.
Lansarea celor trei cărţi trăite şi scrise de domnul
Titi Damian s-a transformat, datorită aprecierii sale
unanime de către confraţi, într-un adevărat omagiu al
unui reprezentant al Culturii Naţionale, Domnia Sa
reuşind să atragă în foaierul Centrului Cultural
Municipal
oameni de litere şi iubitori ai culturii
române atât din arealul Buzăului natal cât şi din cel al
Ialomiţei unde şi-a întemeiat familia şi s-a împlinit
profesional şi spiritual. Iată şi numele celorlalţi
participanţi la acest dialog cultural interjudeţean
prilejuit de Sărbătoarea Zilei Culturii Naţionale la
Urziceni: Sorin Burlacu, directorul Bibliotecii Judeţene
„Vasile Voiculescu” Buzău; Viorel Frâncu, publicist;
Ioan Neşu, prozator, membru USR şi al AC Helis; Dan
Elias, poet, eseist, publicist, membru al AC Helis; Costel
Bunoaica, poet, membru USR şi al AC Helis; Tudor
Cicu, poet, critic literar, eseist, membru USR; dr. Iuliana
Paloda-Popescu, membru USR; profesorul Ioan Man,
istoric, membru AC Helis; Ilie Mândricel, istoric,
cercetător; Aurel Anghel, poet, prozator, critic şi istoric
literar, membru al AC Helis; profesor doctor Ştefan
Grigorescu, istoric, membru AC Helis; profesor doctor
Grigore Spermezan, filosof, membru AC Helis; poetul
şi publicistul Ion Văduva, profesor de limba şi literatura
română; Adrian Bucurescu, poet, traducător, ziarist,
cercetător, membru al AC Helis; poetul George Teodor
Popescu, membru USR; poetul şi prozatorul Florin
Ciocea, membru al AC Helis; Florentina Loredana
Dalian, poetă şi prozatoare, membră AC Helis; Vasile
Iordache, publicist, membru al AC Helis; prozatoarea
Lili Balcan, membră AC Helis; poetul Ştefan Neagu,
membru AC Helis; profesor doctor Ion Tilea, istoric;
poetul, publicistul şi editorul George Călin, preşedinte
de onoare al Societăţii Culturale Apollon; Gheorghe
Ciutacu, muzeograf, colecţionar, membru AC Helis;
Ene Ion, profesor de literatură română; prozatorul Traşcă
Puşchin; Nicolae Petrache, grafician, colecţionar de artă,
directorul Casei Municipale de Cultură Urziceni, gazda
primitoare a acestei manifestări memorabile.
Iată şi câteva din impresiile consemnate de
participanţi în Cartea de Onoare a Bibliotecii
Municipale „Constantin Ţoiu”: „M-am aflat aici pentru
câteva minunate ceasuri, chiar de Ziua Culturii
Române, şi mi s-a părut că biblioteca purtând numele
prozatorului Constantin Ţoiu este un spaţiu care umple
câmpia.” (Radu Voinescu); „Onorată de a scrie în
această Carte ! Onorată de acţiunile culturale care se
fac aici ! Onorată de a fi fost alături de prozatorul Titi
Damian, fost coleg de clasă şi de şcoală pedagogică
Buzău ! Onorată de aura acestei zile – 15 ianuarie –
aflată sub semnul Luceafărului şi sub semnul Cărţii ! Voi
reveni cu drag în acest lăcaş al Cărţii, Artei, Culturii !
(Passionaria Stoicescu); „Biblioteca din Urziceni nu
numai că acumulează multe cărţi pe rafturile deschise,
dar a început să adune şi scriitori, oameni de condei care
simt plăcerea să se strângă aici, să comunice, să
schimbe idei, adică să jubileze împreună bucuria
creaţiei şi să adauge lauda lor mirabilei existenţe de sub
Cupola Bărăganului.” (Aureliu Goci)
Alexandru Buleandră,
director, Biblioteca Municipală
„Constantin Ţoiu”
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1. O ipoteză de luat în seamă
În continuare vom considera ipoteza apartenenţei
lui Ioan Botezătorul şi Isus la secta eseniană ca demnă
de a fi luată în seamă. „Mulţi cercetători, chiar dintre cei
mai circumspecţi, consideră că nu este exclus ca Ioan
Botezătorul să fi făcut parte din rândurile comunităţii de
la Qumran şi că, în orice caz, el a avut relaţii şi a fost în
strâns contact cu qumranienii.” (3,p.261) Iar despre
qumranieni aflăm că „majoritatea covârşitoare a
cercetătorilor înclină să vadă în adepţii comunităţii de
la Qumran (...) pe esenieni.” (3,p.212) Referindu-se la
manuscrisele descoperite accidental şi puse de
cercetători în legătură cu mişcarea eseniană, Joseph
Ratzinger Benedict al XVI-lea subscrie aceleiaşi
presupoziţii: „după câte se pare, Ioan Botezătorul, dar,
probabil, şi Isus împreună cu familia sa au fost apropiaţi
acestor comunităţi.” (8,p.29).
I.D. Amusin ne oferă, între multe alte dovezi, încă
„Un indiciu al acestei relaţii: locul unde a propovăduit
Ioan este pustiul Iudeei (Matei 3,1), în special litoralul
de nord-vest al Mării Moarte; este menţionată şi
prezenţa lui Iisus în pustiul Iudeei (Matei 4,1; Ioan
11,54). Şi Ioan Botezătorul din Evanghelii, şi Statutul de
la Qumran îşi motivează activitatea în pustie cu unul şi
acelaşi pasaj din Cartea proorocului Isaia (40,3): Un
glas strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, pregătiţi, în
pustie, cărarea Dumnezeului vostru. (cf. Matei, 3,3 şi
Statutul VIII, 13-14 şi IX,19-20).” (3, p.261)
Iată textul corespunzător din Statutul sectei: „prin
aceste precepte membrii obştii se despart de aşezările
oamenilor Strâmbătăţii, pentru a merge în pustiu şi a
pregăti acolo calea lui Dumnezeu. (VIII, 13-14).”
Această izolare socială deplină este posibilă numai
adoptând un mod de viaţă cu totul nou, determinat atât
de regulile de organizare cât şi de condiţiile vieţii în
deşert. ( 3, p.191)
Prin urmare, esenienii şi-au ales locul pentru
întemeierea comunităţii lor în conformitate cu o
anumită interpretare a unui text profetic atribuit lui
Isaia dar aparţinând de fapt vestirilor lui Al Doilea
Isaia. De aici putem deduce, în primul rând, rolul
excepţional jucat de acest profet neştiut de esenieni
pentru întemeierea comunităţii lor. Presupunem că
însuşi liderul lor spiritual, numit Învăţătorul dreptăţii, a
fost la originea instituirii acestui adevărat fundament
biblic pentru noua aşezare iudaică. În al doilea rând,
textul din Statutul qumranienilor ne mai arată, prin
comparaţie cu textul de bază din Al Doilea Isaia, tipul de
lectură esenian al vestirilor profetice, un tip standard
practicat de Învăţătorul dreptăţii şi, urmând neabătut
exemplul său, de ceilalţi credincioşi.
2. Cum îl citeau esenienii pe Al Doilea Isaia?
Pentru a desluşi specificul acestei lecturi, o vom
compara cu felul în care noi înţelegem acelaşi text. Iată
, mai întâi, aşa-zicând, izvorul său generativ: este vorba
de mesajul lui Cirus eliberatorul, făcut cunoscut în anul
538 î.Hr. prin Edictul de la Ecbatana (9,p.46), şi preluat
în Cartea întâi a lui Ezdra: „1,2. Aşa grăieşte Cirus,
regele perşilor: Toate regatele pământului mi le-a dat
mie Domnul Dumnezeul cerului şi mi-a poruncit să-i fac
locaş la Ierusalim în Iuda. Aşadar, aceia din voi, din tot
poporul lui, care voiesc – fie cu ei Dumnezeul lor - să se
ducă la Ierusalim în Iuda şi să zidească casa Domnului
Dumnezeului lui Israel, a acelui Dumnezeu care este în
Ierusalim.” Din „O istorie a evreilor” mai aflăm că
„Acest text surprinzător este confirmat de o serie de
documente extrabiblice: Cirus e convins că a primit din
Cer dreptul de stăpânire a lumii. Acest zeu este numit
Marduk în proclamaţiile destinate babilonienilor şi
Iahve în cele care se adresează evreilor.” (9,pp. 46-47)
Din această chemare venită prin gura unui personaj
istoric providenţial s-a ivit, mai întâi ca un ecou,
strigarea profetului Al Doilea Isaia, evreu născut şi
educat în perioada exilului babilonian: „1,1.
Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul meu, zice Dumnezeul
vostru.” Al Doilea Isaia redă întocmai cuvintele lui
Cirus care, la rândul său, reluase pentru foştii robi
evrei spusele lui Iahve – Dumnezeul vostru. „2. Daţi
curaj Ierusalimului şi-i strigaţi: că munca de rob a luat
sfârşit, fărădelegea sa a fost ispăşită şi că a luat
pedeapsa îndoită din mâna Domnului pentru păcatele
sale.” Ierusalimul este o metonimie pentru poporul
evreu, iar ceea ce urmează este deja o interpretare, ştiută
şi pătimită numai de el, conform vestirilor profeţilor
săi Ieremia şi Iezechiel. Altfel spus: noul profet Al
Doilea Isaia integrează mesajul lui Cirus în sistemul de
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Moto: „...că nimic nu este acoperit care să nu
iasă la iveală şi nimic ascuns care să nu
ajungă cunoscut.”
(Isus, „Evanghelia după Matei” 10,26)

III. Isus şi esenienii
referinţă al credinţei şi istoriei iudaice.
Acum apare şi versetul care se va constitui ca punct
crucial în tentativa noastră de a descifra destinul lui Isus:
„3. Un glas strigă: În pustie gătiţi calea Domnului,
drepte faceţi în loc neumblat cărările Dumnezeului
nostru.” Strigarea venită ca din cer în glasul glorios al
eliberatorului este preluată aici de o voce din mulţimea
credincioşilor evrei – Dumnezeul nostru. Mesajul foarte
clar al lui Cirus - o parte dintre evreii eliberaţi să
meargă la Ierusalim şi să reconstruiască Templul lui
Iahve -, devine, în transcrierea lui Al Doilea Isaia, mai
general şi imprecis: pare că un evreu aflat în afara Iudeei
le cere conaţionalilor săi să meargă şi să pregătească
întoarcerea lui Iahve în ţara părăsită de şaptezeci de
ani, făcând cărări drepte „în pustie” şi/sau „în loc
neumblat”. Înclin să cred că cele două expresii – în
pustie şi în loc neumblat - sunt sinonime.
Denumesc ele un anumit spaţiu din geografia fizică a
Iudeei - aşa cum le-au înţeles esenienii qumranieni ?
Într-adevăr, ei au glosat pustiu şi loc neumblat prin
cuvântul deşert, al cărei referinţă geografică au
identificat-o în nord-vestul Mării Moarte. Astfel că
întregul verset a avut pentru ei următorul înţeles:
Dumnezeu ne îndeamnă să trăim şi să-L proslăvim în
deşert; urmare acestei lecturi, ei s-au aşezat acolo,
întemeind comunităţi monahale şi familiale. Este vorba
de un mod foarte concret de interpretare şi punere în
practică a textului profetic, prin care ei consideră că
împlinesc vestirea primită de la Dumnezeu, ducând-o
din litera scrisă în spaţiul şi viaţa reale. Acest exemplu
trebuie luat ca model de gândire. Dreptatea – la care se
va referi Isus în răspunsul către Ioan în scena botezului denumeşte tocmai concordanţa dintre ceea ce facem, pe
de o parte, şi o anumită lectură realizată de Învăţătorul
dreptăţii textului profetic respectiv, de cealaltă parte.
Dar noi cum vom citi acelaşi text biblic ?
Mai întâi îl vom parcurge până la sfârşitul său: „4.
Toată valea să se umple şi tot muntele şi dealul să se
plece; şi să fie cele strâmbe, drepte şi cele colţuroase, căi
netede. 5. Şi se va arăta slava Domnului şi tot trupul o va
vedea căci gura Domnului a grăit.” Acum vedem cum
pustiul cuprinde diferite forme de relief: o vale care, în
cinstea sosirii Domnului, se va umple cu pământ pentru
a deveni netedă, iar un munte şi un deal se vor pleca în
faţa măreţiei lui Dumnezeu, transformându-se în
câmpie.
Învăţătorul dreptăţii să nu fi ştiut că este vorba de
un alt profet decât Isaia şi că acel citat se referă de fapt la
eliberarea evreilor din robia babiloniană ? Că pustiu
putea să se refere la locul părăsit de ei când au fost
deportaţi iar chemarea nu făcea decât să-i îndemne să
se întoarcă acolo şi să-l întâmpine, astfel reaşezaţi, pe
Dumnezeul lor ? (...)
3. Gătiţi calea Domnului !
Chiar la începutul prezentării lui Ioan Botezătorul,
care propovăduia „în pustia Iudeii 2 zicând: Pocăiţi-vă
că s-a apropiat împărăţia cerurilor !”, evanghelistul
simte nevoia să citeze acelaşi verset din profeţiile lui
Al Doilea Isaia care a dus la întemeierea sectei eseniene
în deşert: „3,3 El este cel despre care s-a spus prin
proorocul Isaia ce zice: Glasul celui ce strigă în pustie:
Gătiţi calea Domnului, drepte faceţ-I cărările !”
Calea cărui Domn o pregătea Ioan ?
A lui Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu, cum se va

vedea mai departe, la 13-17.
Comparând cele două texte,
observăm mici
deosebiri: în textul de origine, este vorba de un glas
neidentificat, şi nu, cum este aici, al unei persoane
anume – Ioan Botezătorul; glasul care strigă nu se află
el însuşi în pustie ca spaţiu geografic, cum redă
evanghelistul, ci se referă, cum am arătat mai sus, la în
pustie ca loc neumblat pe unde va trece Dumnezeu
pentru aş mângâia poporul, iar cel ce strigă le spune celor
din pustie să se pregătească pentru a primi cu bună
credinţă înaintarea Domnului. Cea mai importantă
deosebire dintre textul de referinţă şi cel evanghelic pare
să fie forma condensată a ultimului şi, prin aceasta,
eliminarea determinării Domnului ca Dumnezeul
nostru. Altfel spus: din ultima propoziţie a textului
profetic se reţin expresiile drepte faceţi... cărările, şi se
şterg în loc neumblat... Dumnezeului nostru.
Care să fie cauza acestor deosebiri dintre textul
evanghelic şi cel de referinţă ?
Evanghelistul voia să arate că apariţia lui Ioan nu era
întâmplătoare, ci împlinirea unei vestiri divine, altfel
spus: ea făcea parte din planul lui Dumnezeu. Dar
Domnul căruia Ioan îi pregătea calea nu mai era
Dumnezeul însuşi al evreilor, Iahve, ci Isus Hristos Fiul
lui Dumnezeu. Observăm şi în acest caz tipul de lectură
partizană întâlnit la esenieni: aici se adaptează textul
profetic citat la nevoile Proiectului Asaltul cerului. Este
vorba de o lectură pragmatică, de susţinere a unei acţiuni
concrete de împlinire în viaţa reală a unei viziuni
profetice, unde prioritate are succesul împlinirii şi nu
lectura mot a mot a textului vestirii. (...)
5. Obârşia eseniană a lui Isus
Şi aşa ajungem la a treia referinţă a versetului din Al
Doilea Isaia: locul în care Isus îşi face intrarea în lume şi
unde se desfăşoară botezul său. „Este un fapt uluitor că
locul unde a fost botezat Isus, în apa Iordanului, de către
Ioan, se află la numai cinci kilometri de aşezarea
monastică de la Qumran.” (13,p.286) În versetul 3,13 „Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, către Ioan, ca
să fie botezat de acesta.” -, propoziţia „ a venit Isus din
Galileea” o vom citi Isus este originar, de loc, din
Galileea, şi nu că s-a deplasat până aici venind din
Galileea. Această lectură ne este impusă de scena cu
satul natal, de unde am dedus că el nu mai fusese acolo de
multă vreme. Iar sosirea lui în chiar spaţiul–matrice
unde o anumită comunitate iudaică şi numai ea îl
aşteaptă pe Dumnezeu de câteva generaţii, ni-l arată pe
Isus ca aparţinător şi purtător în lume al credinţei
eseniene.
Pentru cercetarea noastră, ipoteza eseniană va avea
următoarele determinări:
copilăria lui Isus trebuie
gândită ca petrecându-se în interiorul şi cu respectarea
strictă a regulilor sectei; calităţile sale excepţionale s-au
arătat şi dezvoltat în acest cadru de viaţă, de credinţă şi
meditaţie,
impunându-l în ierarhia comunităţii;
lecturile comune din profeţi reprezintă contextul în care
Isus asimilează şi continuă tradiţia eseniană a lecturii şi
interpretării vestirilor, cu accentul pus pe textul
profetului neştiut Al Doilea Isaia; Învăţătorul dreptăţii
trebuie să fi ajuns la unele concluzii privind mesajul
profeţilor iar ideile sale s-au transmis până la Ioan şi
Isus; dacă Isus este numit de ucenicii săi Învăţătorul
(26,25), la fel cum însuşi Isus se autodenumeşte (10,2425, 26,18), atunci el şi-a câştigat acest statut în cadrul
comunităţii eseniene şi pare firesc să presupunem că toţi
membrii săi credeau în el şi misiunea lui în lume; deci nu
este vorba de un simplu trasfer de idei, ci de o adeziune
umană deplină care se manifestă între Învăţătorul Isus ca
urmaş şi continuator autorizat al Învăţătorului dreptăţii,
pe de o parte, şi mulţimea credincioşilor esenieni, de
cealaltă parte. Deşi nu apar niciun moment în textul
Evangheliei, datorită respectării regulii păstrării
secretului atât de către ucenici cât şi de către
evanghelişti, ei înşişi esenieni, Isus este susţinut de
fraţii săi în Proiect ca fiind primii lui adepţi.
Isus aduce în lume, odată cu ieşirea lui din
comunitate, ideile, credinţele şi chiar adversităţile sectei
eseniene, dintre care aceea faţă de slujitorii Templului
este caracteristică. (3,pp.170-172) Marele Preot Caiafa
ştia foarte bine că Isus era esenian, deci aparţinea taberei
vrăjmaşă. Deci lectura Evangheliei va trebui să aibă ca
reper constant pe Isus esenianul !
(urmarea în numărul viitor)

Ieri, 30 iulie 2013, m-am dus la poştă de am trimis un
colet nepotului nostru care lucrează la Iaşi. Când m-am
întors către casă, am simţit că mă prăpădesc de căldură şi
am început să scormonesc prin memorie, căutând o
informaţie care să mă orienteze către un colţ apropiat din
oraş unde să aflu umbra după care tânjeam, precum şi un
locuşor ca să stau jos să mă hodinesc câteva clipe.Mi-am
amintit că pe trotuarul din faţa Casei de Cultură a
Sindicatelor, în marginea de către spital, se află o bancă.
M-am dus aţă către ea, dar, spre necazul meu, de departe
am observat că acolo stau două persoane. Totuşi m-am
apropiat sperând că voi avea loc şi eu.Nu mică mi-a fost,
însă, mirarea când am văzut că pe canapea (aşa zicem
noi, o seamă de slobozeni unei bănci din parc sau de pe
trotuar, canapea, ridicându-i mult valoarea de
întrebuinţare) stătea domnul Bălucu, un agronom
cunoscut mie, cu o doamnă relativ tânără, gata să sune la
112 pentru srevicii de maternitate...
*
Vor fi trecut vreo şase-şapte ani de când îl ştiu pe
domnul inginer şi dânsul pe mine. Într-o după-amiază
blândă de toamnă, am ieşit să mă mai mişc şi să mai văd
cum arată "lumea" aceasta în care suntem sortiţi a trăi...
Am luat-o spre parcul din spatele Consiliului
Judeţean, aruncându-mi ochii încoace şi încolo, dar mai
ales către coroanele arborilor ca să văd cât de tare le pasă
lor de puterile toamnei. Am intrat în parc, m-am zgâit şi
pe-acolo, dar m-am ferit să mă apropii de mesele unde se
joacă mereu, se discută cu glas tare, numai chibiţii sunt
"juraţi" să tacă. Căutam un strop de linişte, de-aceea am
călcat parcul de-a lungul, m-am aşezat, într-o margine,
singur pe-o bancă şi m-am apucat să răsfoiesc o plachetă
de haiku, primită recent de la consăteana mea, poeta Ana
Marinoiu.Nu reuşesc să învârt nici patru file că, vizavi,
pe altă bancă se cuibăreşte o femeie între două vârste. Îşi
pune taşca alături, lipită de şold, îşi aranjează
îmbrăcămintea, trăgând când de un colţ, când de altul, la
urmă se trage puternic către spătar şi-şi reazemă ţeapăn
trunchiul, îşi desface genunchii, îşi sloboade pântecele
între ei şi suflă uşurată. M-am bucurat că şi-a găsit
poziţia cea bună în culcuş şi aşteptam să adoarmă cât mai
iute.Dar peste vreo două minute, se târâie jos din cuib,
prinde taşca de torţi şi se mută lângă mine spunând:
- Şi-aşa eşti singur, după cum văd, şi am venit aci ca
să stau mai bine pe canapeaua asta joasă; acolo nu-mi
ajungeau picioarele jos şi mă dureau genunchii... Şi-i
dezveleşte pe jumătate. Să-i văd? Şi şi-i pipăie îndelung.
- Bine, zic eu, puteţi sta că e loc destul. Mă cufund
într- o tăcere de piatră ca să nu care cumva să i se
sloboadă toată vorbăria ce-o poartă în sine, c-atunci e vai
de liniştea mea.
- Io viu des aici prin parc, da' pe mata nu te-am mai
văzut niciodată. Nu eşti de pe-aici?
- Ba îs, ba nu-s ...
- Da' cum vine asta - ba-s, ba nu-s?
- !!???
Ea tot îndrugă la cuvinte, tot întreabă, vrând, bagseamă, să afle cât mai multe despre mine. Eu îi răspund
dând din cap, strâmbându-mi mutra a dezaprobare,
râzând puternic sau sâsâind printre dinţi, după cum
credeam că o pot face să înţeleagă odată că eu nu am
nicio poftă, dar absolut nicio poftă să-mi răcesc gura
pentru a da drumul unor vorbe în zadar, când sunt
convins că e mult mai potrivit să tac şi să-mi văd de
treaba mea.Vrea, probabil, să-mi vadă ochii, să scoată
ceva din ei, de-aia îşi sprijineşte palma mâinii drepte de
bancă, îşi răsuceşte gămălia cum fac raţele când încearcă
să vadă sfinţii cei din cer, şi se uită de jos în sus pe subt
clopul meu ardelenesc...
In sine-mi râd şi plâng deodată, amintidu-mi zicala
pe care ne-o scanda tata când vedea c-am luat-o razna şi
dorea să ne întoarcă la adevăr. El scanda râzând cu poftă râs cu plâns, balegă de mânz.
Din vorbăria ei neostoită, până la urmă am înţeles că
ar fi dorit să ştie că eu: sunt văduvoi? sunt pensionar? cât
iau pe lună? unde şed? am casă, ori un apartament sau
numai o garsonieră? poate am copii sau nepoţi!? de n-am
pe nimeni, dânsa, cu toată bunătatea pe care o poartă-n
suflet, m-ar îngriji din iubire creştinească... Taca, paca!
Taca, paca!...
*
Un resort interior, de existenţa şi puterea căruia nu
ştiam încă, m-a ridicat şi, iute ca o zburătoare, am părăsit
banca vorbăriei muiereşti şi parcul, am tăiat curmeziş
Piaţa Revoluţiei şi m-am dezmeticit abia când urcam
scările bibliotecii judeţene.Am intrat la împrumut pentru
adulţi, am dat bineţe şi m-am pierdut repede printre
rafturi cu intenţia să caut nişte lucrări de etnologie, scrise

-însemnarede Augustin Mocanu
de autori formaţi la şcoala de la Cluj. M-a impacientat
faptul că nu găseam aproape nimic din operele
mentorilor şcolii folclorice clujene: Ion Muşlea, Ovidiu
Bârlea, Dumitru Pop, Ion Taloş, Ion Cuceu, când aud o
voce blândă şi sigură, de om şcolit, întrebând:
- Domnişoară, aveţi aici o carte unde se află o poezie
care începe în felul următor: Ca un glob de aur luna
strălucea / Şi p-o vale verde oştile dormea...? Cititorul
acela vârstnic repeta mereu versurile de început,
bibliotecara, cu palma pe frunte, se străduia să-şi
amintească autorul lor, eu scotoceam zadarnic de minute
bune printre cărţile de pe raftul Folclor, căci autorii
"mei" erau absenţi. Când am dat să ies, cu gândul de a
încerca şi în Sala de lectură, cei doi se chinuiau în
continuare să afle numele poetului român pe care G.
Călinescu îl apreciază pentru patriotismul creaţiei sale şi
pentru utilizarea atunci, pe la îneputurile poeziei noastre
moderne, a tehnicii versului muzical - Dimitrie
Bolintineanu.Cam nepoliticos, fără să fiu întrebat de
careva, am dezlegat problema respectivă. Cititorul m-a
privit cu simpatie, mi-a mulţumit de ajutor şi nu m-a
slăbit din ochi până am dispărut din sală.
Peste câteva zile ne-am întâlnit întâmplător în faţa
Policlinicii, cum i se spunea atunci Ambulatoriului, am
schimbat câteva cuvinte şi am făcut cunoştinţă,
prezentându-ne numele, vârsta, profesia şi, important,
originea geografică, bună evocatoare de istorie, căci la
noi, când pronunţi numele unui ţinut, ţi se iveşte în minte
şi povestea vieţii locuitorilor acelui spaţiu. Am aflat că
niciunul nu suntem localnici prin naştere, ci prin
adopţiune, căci am venit aici: dânsul din sudul
Basarabiei, eu din centrul Ardealului, provincii cărora
Destinul le-a impus căi istorice asemănătoare prin
tristeţea şi amarul lor...
În 1940, anul crucificării României, acest nou prieten
al meu avea cincisprezece ani, a fugit din faţa ruşilor şi a
rămas definitiv dincoace de Prut, n-a avut norocul celor
din Ardealul de nord, fugiţi din faţa barbariei horthyste,
care, după trecerea frontului spre vest, s-au putut
reîntoarce la casele lor. Ruşii n-au mai plecat şi prietenul
meu nu s-a mai putut întoarce niciodată pe meleagurile
natale.
Când s-a întâmplat să ne întâlnim la bibliotecă şi să
ne cunoaştem, avea 82 de ani şi era văduv. Auzind că sunt
ardelean de origine s-a bucurat şi mi-a povestit despre
călătoriile dânsului prin Transilvania, unde are prieteni
şi a participat de mai multe ori la consfătuiri şi
simpozioane regionale şi naţionale privitoare la
cultivarea şi prelucrarea industrială a sfeclei de zahăr,
fiind specializat în cultura acestei plante tehnice în
condiţiile pedoclimatice ale ţării noastre.
Poate că vârsta, diferenţa dintre noi fîind doar de
şapte ani, situaţia socială de pensionari, iubirea şi
respectul pentru cuvântul scris, pentru istoria şi cultura
neamului, dar întâi şi mai presus de toate, probabil că
atracţia şi plăcerea de apropiere sufletească dintre doi
bătrâni intelectuali români provenind din două provincii
cu destine istorice asemănătoare ne-au legat şi
determinat să ne căutăm unul pe altul şi să ne întâlnim o
vreme destul de des.Deşi trecuse de 80 de ani, prietenul
acesta al meu se ţinea drept ca un mesteacăn şi avea
preocupări de viitor; o dată s-a arătat foarte supărat că a
auzit de la radio despre un simpozion pe probleme
agricole şi dânsul n-a fost anunţat. De ce l-au uitata pe
Bălucu? Ce cred ei despre vârstnici? Nu mai ştiu zicerea:
Vai de ţara fără bătrâni! Nu putea să uite meseria pe care
a practicat-o cu pasiune tinerească şi cu înţelepciuea
maturului experimentat. Un imbold interior îl
înfierbânta mereu şi-l punea să lucreze. Cineva, un
cunoscut de-al dânsului avea un mic teren undeva la
ieşire din oraş către Slobozia Nouă. Bălucu îl lucra
manual şi-l cultiva experimental. De mai multe ori l-am
întâlnit pe lângă Tribunalul Judeţean cu bagaje şi unelte,
ducându-se la lucru, demonstrându-mi mie,
nepriceputul că Destinul Marele ne-a pus pecete cu
puteri veşnice în frunte, arătând că omul ca individ şi
umanitatea ca specie sunt sortiţi muncii, creaţiei, că
existăm pentru a munci, a face, a crea, de aceea ne

numim oameni.. Prin aceasta, fiinţarea noastră în lume
adevereşte că zicerea biblică: "Să facem om după chipul
şi asemănarea noastră..."s-a împlinit, căci Dumnezeu e
"Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi
nevăzutelor."În limitele lumii date nouă, noi, asemenea
Atotputernicului Creator, suntem făcători, căci am fost
trimişi în lumină să creăm ca să trăim...
Simţindu-se mereu în stare să gândească limpede şi
să facă ceva concret, Bălucu respingea orice tentativă de
a se îngrădi bătrânilor pensionaţi posibilitatea de a se
manifesta ca cetăţeni folositori şi capabili să facă ceva
bun. La 85 de ani, în urma unei îmbolnăviri s-a gândit că,
neavând pe nimeni, ar fi nimerit să încerce a obţine un loc
într-un cămin de bătrâni. Avea un cunoscut care se afla
acolo de câteva luni.
- Am socotit că, înainte de a lua o decizie, este necesar
să ştiu unde vreau să mă vâr. Am mers la cămin să-i fac o
vizită lui Ioniţă ăsta ce-a stat în garsoniera de la
parter.Acolo la poartă, ca la puşcărie, era unul, ce-i drept
că fără armă, da' se purta ca un gardian calificat. Cum am
dat a trece podeţul şi a mă apropia de poarta cea mică,
pentru persoane, mi-am zis eu, a blocat intrarea care
funcţiona automat, comandată din cabina portarului.M-a
văzut, căci s-a holbat ca un bou, lipindu-şi mutra de
geam. Am zgâlţâit clanţa cu treabă bună ca să audă, dar el
s-a făcut că plouă.Atunci se pare că treptat mi-am cam
ieşit din ţâţâni şi-am scuturat portiţa ,de era să zboare de
la loc.Tipul s-a făcut roşu ca racul prăjit, a ieşit afară şi
mi-a strigat nervos:
- Ce faci, bre, aici? De ce nu te porţi civilizat? Vreai
să sun poliţia, babău nebun ce eşti? Cu programare, cu
copie după buletin, cu motivare, cu explicaţii multe şi
mărunte, după două săptămâni am reuşit să intru la
Ioniţă. Era pe la mijlocul lui iunie, după-masă când se
lasă umbrele.Mulţi dintre locatarii căminului se aflau
afară. Câte doi-trei pe o bancă stăteau şi discutau de una,
de alta cum obişnuiesc oamenii. Mai de-o lature, către
gardul cel inutil de înalt, pe o bancă mâncată de vreme
stătea Ioniţă cu unul de prin Căzăneşti, ziceau ei. Nu mam fost aşezat bine pe scândura cea neagră a băncii, că de
mai încolo, de după colţul unei magazii sau garaj, dracul
mai ştie ce-o fi fost, se aud strigăte puternice şi nepotrivit
de stridente pentru locul în care mă aflam.Ioniţă mi-a
explicat că unul, Vasile Boboş din Cotul lui Iepure mereu
face aşa când au învoire să stea afară. Boboş acesta e un
pic mai tânăr şi mai în putere decât alţii şi, când se iese în
curte, el n-are nicio stare, umblă peste tot, spune ce vede
şi, nu rare sunt zilele în care, omul, crezându-se acasă la
el, se apucă de lucru. Acuma, de pildă, s-a apucat să
smulgă din pădurea de urzici cât omul de înalte care
înconjurau curtea căminului şi nimeni nu s-a gândit
vreodată să le coseacă, ori să le stârpească şi să înierbeze
locul respectiv. Însă administratorul e dumnezeul
căminului şi nicio frunză n-are voie să se mişte în
perimetrul instituţiei fără ştirea şi aprobarea lui. Acuma îl
scutură de umeri, îl ceartă şi îmbrânceşte pe Vasile,
strigându-i cât poate de tare:
- Boboşatule, de nu te ostoieşti te împing afară şi du-te
unde vrei!...Am renunţat la ideea de a cere un loc în
cămin, precizează prietenul meu Bălucu. Voi sta şi voi
muri eu undeva, dar acolo nu! Nu şi nu!...
*
Bună, rea, vremea s-a dus, au trecut anii. Prietenul
meu, domnul inginer agronom Chiril Bălucu, pregătit
pentru cultivarea sfeclei de zahăr, specializare ce azi nu
mai este luată în seamă de nimeni, a atins vârsta de 88 de
ani. Nu mai arată drept ca un mesteacăn, ci e cocârjat ca
un trunchi de salcă scorburoasă. Când îl văd pe
canapeaua de lângă Casa de Cultură a Sindicatelor, mă
bucur şi mă înfiorez în acelaşi timp.La un capăt al băncii
stă dânsul. Pe deasupra arată bine: e curat, e tuns şi
bărbierit, e îmbrăcat cum se cuvine. Deşi stă pe bancă, în
mâna dreaptă ţine strâns o cârjă de lemn pe care o apasă
puternic în dalele trotuarului. E cam palid la faţă, ochii i
s-au tras înapoi, spălăciţi şi lipsiţi de vioiciunea cu care
m-au cucerit înainte cu câţiva ani. La celălalt capăt al
băncii stă doamna aceea borţoasă pe care am amintit-o pe
la începutul acestei însemnări...
Mi-am plimbat ochii de-a lungul băncii, cu intenţia de
a descoperi un locuşor pentru mine. Nimeni nu s-a
mişcat. M-am adresat lui Chiril spunându-mi numele,
dar el nu mi-a răspuns nici cu da, nici cu ba. Orice i-am
spus a rămas mut. Însoţitoarea cea grasă mi-a zis că dânsa
îl îngrijeşte.Poate că se plăte a-l griji, zice ardeleanul din
mine.
Această "poveste" numai atâta a fost.
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Atunci când mâna nu mai poate să scrie, când gâtul nu mai poate rosti cuvintele... ce
trup! Ar trebui să-l îngropăm cu noi, să ne acoperim și trupul cu lut odată cu sufletele,
să îngropăm o inimă... Nuanțe de roșu și negru ca într-un roman cu final tragic. Doi
păgâni cu asemenea credințe ce nu s-au cunoscut. Doi necunoscuți înlănțuiți de
depărtare. Să ne depărtăm îmreună în necunoscutul subteran. Ca doi orbi ce nu s-au
văzut, ce râvnesc pacea... Pământul rece va stinge frământările, va anihila simțurile.
Mai bine mă afund în necunoscutul stabil al solitudinii. Să-mi destind trupul încolăcit
de frământări, de nălucile iluziilor, de fantasmele regretului, de mustrările sufletului...
Și-am să cad secerată ca o victimă a memoriei, ca un locuitor al unui spațiu revolut. Mă
înjunghie și trecutul, și viitorul, iar prezentul, înghesuit la mijloc, apasă sufletul, îl
strivește, îi stoarce ultimele lacrimi ultima sevă. Numai dacă s-ar usca... dar se
regenerează.
În tot acest timp am învățat să comunicăm, să ne exprimăm nonverbal prin
tăcere. Să trăim interjecțional, prin deznădejde. Să mă leg de cele trei puncte care
prelungesc fraza în zadar. Nu o mai continuă nimeni... Răbdare și regrete, toate ascunse
sub tăcere. Purtăm măștile tăcerii mormântale ce tăinuiește chipuri desfigurate de
angoasă, biciuite de neputință. Nu-mi arunca ancora în larg doar pentru a-mi dovedi
existența, ci salvează naufragiatul, persoana ce se înlănțuie de o epavă. Doar fantomele
ce o locuiesc să o ajute... iluziile ce se distrug mai repede ca realitatea. Tăcere fără
replică, fără răspuns, fără motiv, fără cauză. O tăcere precum în mormânt. Nu știm
pentru ce este tăcerea, ce a determinat-o, dar știm că este pentru a ocroti trupuri fragile
ce se cufundă în neștiință, în echivoc, în eroare, trupuri reci ce se scufundă în suferință,
golite de sevă, de vigoare. Trupuri înhumate cu reziduuri, cu neputința de a ști.
Marionete frământate în mâna fatalității, născute în trecut, suferind în prezent până la
agonie și inexistente în viitor... în tot acest timp plutind în ambiguitate, în fantasmele
viselor. De-aș putea să-mi pietrific sufletul într-un cub rece, impasibil, dar distins. Dar
deja îl simt ca o piatră care apasă, sapă adânc, rănește, însângerează prin greutatea sa.
Tăcere funebră. Liniște pe care o folosim pentru a ne înveli exploziile vulcanului
de cuvinte prin care sufletul vorbește. Nu-mi mai rămân decât cele mai ieftine plăceri:
speranțele. Aș dori ca Dumnezeu să fi creat și a unsprezecea poruncă, așa cum au dorit
și alții: porunca de a nu visa. Cât de simplu este de spus, dar cum să reușești când visele
ne înconjoară, mușcând din noi ca hienele, sorbind seva sufletească, secând izvorul de
nădejdi? Dar sunt singura substanță ce îmi hrănește sufletul... Cum să te desprizi din
mijlocul unui vârtej ce-ți amuțește chiar și rațiunea, logica. Nu mai ai simțul realității...
Atunci când ești în centrul infernului, cum te poate ajuta o lege divină? Când mintea
este absorbită de talazuri bastarde, cum să îți amintești a unsprezecea poruncă?
Divinitatea va deveni expresia nimicului... Plutești în neștiința pe care o propun visele.
Tăcerea aceasta îmi permite să mă definesc prin însuși faptul că mă indispune.
Mă definesc ca o anomalie a naturii ce se opune realității prin vis. Dar felul de a
reacționa nu încetează de a mă transforma într-o marionetă a unui spectacol tragic,
spectacol pe care, din fericire, numai eu îl observ. Un spectacol de amintiri ce mă ajută
să alunec în afara realității fără a fi nevoie. Dar din acest spectacol nu pot să mă
desprind prin geniu. Suferința înăbușită îmi este mai facilă, mai apropiată. Totodată
este și singura care macină stăruitor conștiința fără a lăsa urme vizibile. Mă împac cu o
dramă ascunsă, cu o succesiune de răni subtile. Tăcerea îndeamnă la meditație, la o
reflectare asupra viselor. O meditație care nu poate fi posibilă fără mărturisirea
propriei extenuări. O extenuare sosită odată ce încerc să mă salvez din vârtejul viselor
prin frânturile de cuvinte ce mi se oferă. Oboseala adusă de lupta trupului împotriva
valurilor de sentimente. Trupul are nevoie de stabilitate, așa că se cufundă ușor în
adâncuri... Descopăr noi profunzimi ale ființei.
Când tăcerea îmi acoperă conștiința și îmi înfierbântă gândirea, imprevizibilul
apare... Apare deoarece mi-l imaginez dintr-o nevoie organică de a-mi găsi credința în
vârtejul dorințelor. Imprevizibilul: un alt vis... Tăcerea nu îmi îngăduie să vorbesc. Dar
cuvintele sunt de prisos. Când spiritul urlă, iar conștiința se frânge înmiit în brațele
viselor, nu pot comunica decât un strigăt de neputință, de durere sufocantă, de tăcere
care nu se aude la depărtare. Mai am doar o speranță: ca vibrațiile sufletului ce încearcă
să lovească visele să se transforme în unde insesizabile și să ajungă acolo măcar până
nu mă afund și eu în insesizabil... Până atunci comunicăm prin tăcere...
JENY CĂCIULĂ
clasa a X-a F, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Slobozia

Până ieri,
pe aici trecea o stradă veche şi pustie
pe unde sângele meu călătorea inconştient,
şiroind dintr-o viclenie a inimii.
Acum, trece o femeie frumoasă cu amintirile răvăşite
într-un zbor de aripă joasă.
Să îi intru în graţie,
m-am făcut depărtare şi, când i-am încăput în cuvânt, ochii
ei s-au umplut de iarbă albastră. S-au transformat în poveste.
S-au prefăcut chiar în vânt. Şi s-au dus,
s-au tot dus până la graniţa dinspre apus. Acolo,
un vameş chefliu i-a cerut nefericirea pentru pustiu. Mirarea,
pentru sufletul viu.
Cum locuia într-o ninsoare,
lacrimile i s-au prefăcut pe dată în floare. A rupt o petală
şi a azvârlit-o spre cer.
Abătută, i-a zis: Nu mai am nimic să ofer!
Vorbele comune sunt triste. Şi s-a întors aici să existe.
După un pic de vibraţie. Uşoară. Ca fulgul de nea. Ca piatra
încinsă de moară. Ochii ei s-au topit. Şi au curs ne'ncetat
prin păduri, prin armate de grauri,
printre furci şi securi,
cuprinzând orizontul.
Cineva, din alt timp, speculând întâmplarea, a cules ochii
din ploi şi i-a turnat în tipare de lut. Formelor noi
din aer plăpând le-a dat nume de hoţi.
Înspăimântate, lacătele săreau de la porţi
Hoţii au furat şi zare şi poteci; au amestecat zilele în nopţi
şi s-au legat cu nemărginirea la frunte.
Mai apoi, au înălţat redute. Peste redute, cetăţi.
Nimic nu mai era ca în alte dăţi.
Femeia aceea frumoasă, cu trup fraged precum iarba de coasă,
cucerea seară de seară câte un fluture trist, o rană fierbinte,
un lunetist,
o larvă sau un bondar: gânganie după gânganie.
(Şi într-o dimineaţă de toamnă retardată, laboriosul insectar
deveni o dihanie.
Înfloritoare.
Fardată)
Cu fiecare inventa o poveste. Mereu alta, şi alta. Cât să se scrie
singură cartea. Ca în O mie şi una de nopţi.
Ea, Şeherezadă ad-hoc;
ei, Robinsoni naufragiaţi în noroc.
Imediat,
prin lumea întreagă alerga năstruşnica veste cum că
din nimicuri subţiri,
cu inima şi cu mâinile ei de purpură verde, construia amintiri.
Că din iubire
şi din lucruri mărunte vine adevărata fericire.
Şi, uite,
avea atâtea de înfăptuit că arareori gândul îi mai zbura către mine.
Să fi văzut cum ardea depărtarea,
cum se tânguia gura de lup,
că, din împărăţia timpului, golgota s-a îndepărtat de stâlp.
Eu, pentru ce mi se cuvine, cer mântuire mocirlei din şanţ!
Doamne, sădeşte-mă în această ruşine, să mă satur de bine!
Şi, fredonând marseieza, să merg din nou cu viaţa la braţ.
Costel Bunoaica

Alexandru BULANDRA, dr Grigore SPERMEZAN

Sponsori: TRANSMIM Slobozia, CONMET Slobozia, CONCIVIC Slobozia, PUCHI ELECTRO Slobozia,
ANONIM Urziceni
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