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HELIS

La sfârºitul secolului XIX procesul desãvârºirii unitãþii
naþionale a poporului român a intrat într-o nouã etapã
istoricã. Independenþa de stat, cuceritã în 1877-1878 printr-
un rãzboi de solidaritate impresionantã a tuturor românilor,
transformase România într-un stat care exercita o
puternicã atracþie pentru românii din provinciile aflate încã
sub dominaþie strãinã. La începutul veacului XX, în afarã
de Marea Neagrã, la toate graniþele sale, România avea
ca vecini tot români. O realitate pe care Almanahul de la
Gotha o exprima astfel: dintr-un total de 11.000.000 de
români, 6. 585. 534 trãiau în Regatul Român, 2.799.479
în Transilvania, 1.121.669 în Basarabia, 230.000 în
Bucovina, 83.942 în Bulgaria, iar 89.873 în Serbia.

În momentul izbucnirii Primului Rãzboi Mondial, România
s-a declarat neutrã.Timp de doi ani, ambele tabere aflate
în conflict au fãcut demersuri insistente pentru atragerea
României de partea sa. Singura justificare a implicãrii þãrii
în rãzboi era eliberarea teritoriilor româneºti aflate sub
dominaþie strãinã ºi unirea lor cu patria mamã. Guvernul
român avea de ales: în schimbul cooperãrii sale militare,
Puterile Centrale (Germania ºi Austro-Ungaria) îi promiteau
Basarabia, rãpitã de Rusia în 1812; de cealaltã parte,
Antanta (Anglia, Frana, Rusia ºi Italia) îi recunoºtea
drepturile asupra teritoriilor locuite de români ºi aflate sub
dominaþia Imperiului austro-ungar. Sub presiunea opiniei
publice, în august 1916, guvernul român a semnat un tratat
de alianþã cu puterile Antantei. Tratatul politic era dublat de
o convenþie militarã care stabilea precis termenii cooperãrii
propriu-zise, angajamentul Aliaþilor de a declanºa ofensive
simultane pe alte fronturi ºi livrarea armamentului ºi tehnicii
de luptã comandate de guvernul roman în vederea dotãrii
corespunzãtoare a armatei române.

În ziua de 15/28 august 1916 armatele române
traverseazã Carpaþii ºi pãtrund spre inima Transilvaniei.
Neangajate pe alte fronturi, în scurt timp, Puterile Centrale
îºi regrupeazã forþele, silind România sã lupte pe douã

Marian ªtefan
Din cronica Marii Uniri

BASARABIA – ZIUA ÎNTÂI (I)

fronturi (nord ºi sud), fãrã ca aliaþii ei sã-i poatã oferi ajutorul
promis.Trupele inamice ocupã cea mai mare parte a
teritoriului naþional, inclusiv Capitala. Casa regalã,
guvernul ºi celelalte instituþii centrale se refugiazã la Iaºi.
În public s-a creat teama cã frontul stabilizat pentru
moment în sudul Moldovei nu va putea rezista ºi inamicul
va ocupa întreaga þarã. Psihoza provocatã de prãbuºirea
fronturilor româneºti era sporitã de autoritãþile politice ºi
militare ruse aliate, care cereau evacuarea temporarã în
Rusia a Casei regale, a guvernului, a armatei române ºi a
populaþiei civile refugiate. Autoritãþile statale româneºti, în
frunte cu Casa regalã, refuzã sã pãrãseascã teritoriul
naþional ºi în condiþii extrem de dificile, în iarna-primãvara
anului 1917, beneficiind ºi de concursul calificat al Misiunii
militare franceze condusã de generalul H.M. Berthelot,
armata românã a fost reorganizatã ºi dotatã cu armament
de ultimã generaþie. Cu toate defecþiunile cooperãrii militare,
create ca urmare a procesului de bolºevizare a trupelor
ruse de pe frontul din Moldova, printr-o mobilizare
exemplarã a tuturor resurselor materiale ºi umane
româneºti, în iulie-august 1917 Puterile Centrale sunt
obligate sã cedeze iniþiativa pe frontul românesc. Din
pãcate, succesele obþinute în timpul aprigelor bãtãlii de la
Mãrãºti, Mãrãºeºti ºi Oituz nu pot fi fructificate din cauza
înfrângerilor suferite de trupele ruse în Galiþia.

Mai mult, prin armistiþiul germano-rus de la Brest-Litovsk
(22 noiembrie/5 decembrie), urmat de pãcile separate încheiate
atât de Ucraina naþionalistã (27 ianuarie/9 februarie 1918) cât
ºi de Rusia Sovieticã (18 februarie/3 martie), România a fost
complet izolatã ºi obligatã sã încheie propriul armistiþiu cu
inamicul (26 noiembrie/9 decembrie 1917, prelungit apoi la 20
februarie/5 martie 1918). Atât Rada Centralã de la Kiev cât ºi
guvernul bolºevic din Petrograd privesc cu ostilitate
desfãºurarea evenimentelor din Basarabia, considerând acest
teritoriu ca aparþinându-le de drept.

Care a fost reacþia românilor basarabeni?
Pentru a înþelege mai bine evoluþia evenimentelor de

acum 97 de ani, este necesarã o scurtã prezentare a
situaþiei din Rusia.

(continuare în pag. 10)

Dan Elias

Fãrã dragoste, fãrã
prieteni, fãrã speranþe

Încerc sã spun  numai câteva  fraze despre tragedia
din Paris. Atacul mârºav al  celor trei tineri, crescuþi ºi
educaþi de Occident, ne va urmãri multã vreme de acum
înainte. Ei erau parte a familiei noastre ºi atacul lor a
fost  unul fratricid ºi de aceea cu mult mai dureros. Ne
vom întreba încã mult timp unde am greºit, ce a dus la
înstrãinarea lor în aºa mãsurã încât ne-au devenit
duºmani. Mã tem cã habar n-aveau de idealurile în numele
cãrora trâmbiþau cã luptã. Mã tem cã nu  erau  altceva
decât niºte bieþi analfabeþi ai sufletului, fãrã dragoste,
fãrã prietenie, fãrã vise ºi mai ales fãrã speranþe. Sã ne
mai întrebãm dacã nu cumva libertatea banilor, a pãpicii,
a cãlãtoriilor, libertatea sexualã sau a internetului nu ne
mai sunt suficiente?

Ceea ce s-a petrecut în redacþia unui obscur jurnal de
caricaturi este de neiertat ºi de nejustificat. Dacã cineva
se va gândi sã previnã pe viitor astfel de atrocitãþi va
trebui sã facã eforturi pentru a pune ceva în interiorul
tinerilor, nu în exteriorul lor.

Am spus „obscur jurnal de caricaturi” pentru cã asta
este realitatea, necosmetizatã de cãtre ziariºti. Nu-mi
mai veniþi cu libertatea de  „expresie” cã-mi plezneºte
vreo arterã! „Expresia” are în aceastã sintagmã sensul
de distilat al unui gest cultural, în general cu referire la o
sumã de valori umane ascunse sub un cuvânt, linie, formã
sau sunet. Un „rahat” imens, din care mai ies ºi aburi,
tronând pe prima paginã, nu este decât o mizerie! Ce
valori se ascund sub acest mare „rahat”? Cei care au
devenit exegeþii acestui tip de jurnalisticã, sã nu-mi
explice! Prefer sã nu înþeleg ºi sã fiu lipsit de „frumuseþea”
ºi „subtilitatea” unei astfel de „libertãþi de exprimare”. Sã
fie la ei acolo!

Sã tot publici caricaturi cu Profetul, unei religii pe care
nici mãcar nu o înþelegi, în tot felul de poziþii pornografice
este un comportament pe care medicii îl folosesc pentru
punerea unui diagnostic! Sã-i aºezi pe Dumnezeu, Isus
ºi .. Sfântul Duh, reprezentat de triunghiul creºtin, în
poziþie explicit homosexualã, un soi de “menage a trois”,
nu mai þine nici mãcar de deviaþiile labanogene ale unora
dintre noi, ci de un abis pe care nu-l mai înþeleg ºi nici
nu vreau!

Ceea ce este regretabil din punctul de vedere al
adevãratei libertãþii de exprimare este faptul cã presa
româneascã a limitat la minimum poziþiile celor care
considerau caricaturile ca  fiind exagerate sau
iresponsabile. Este vorba aici de Cristian T. Popescu,
Andrei Pleºu, Cristoiu, marele caricaturist ªtefan Popa
POPA’S sau jurnaliºtii de la “Caþavencii”. Niºte nimeni,
nu-i aºa!? În schimb, ne-au þinut predici despre libertatea
absolutã a presei toatã fauna amãrãºtenilor cuvântului
scris prin jurnale, din teama, declaratã de altfel,  de a nu
li se aplica ºi lor vreo cenzurã moralã sau de bun simþ.

De aceea trebuie sã vã spun, conºtient cã nu
intereseazã pe nimeni; eu nu pot fi Charlie! Da, ºtiu cã în
dulcea sa naivitate, domnul Iohannis s-a declarat printre
primii ca fiind Charlie. Sã fie iubit! Este preºedinte ºi
trebuie sã se asigure cã în el nu se aruncã decât cu
voturi, nu cu pietre. În mine puteþi arunca cu orice, dacã
o faceþi decent ºi cu responsabilitate.

Nu m-am þinut de cuvânt. Am spus aici mai mult decât
mi-am propus. Voiam sã fiu scurt ºi evaziv pentru cã de
multe ori mã întreb dacã meritã sã fiu  altfel. Mi-am adus
aminte în timp ce scriam aceste rânduri cã de ani buni
þin acest colþ de paginã cu credinþa în sinceritate. ªi
sinceritatea este o formã de libertate.

Florentina Loredana DALIAN

Poem ratat
tu, cel care respiri în poeme
în timp ce veghezi trenurile
sau oamenii
de deraieri spectaculoase
ale destinului

tu, cel gelos pe bãrbatul care
mã adãposteºte sub umbrelã
gelos pe ploaia care mã atinge,
cel care porþi prin munþi

dorurile Bãrãganului

tu care spui cã þi se bat în minte
mii de poeme
atunci când mã gãseºti
pe lungimea de undã

ah! mã întreb:
dacã þi-aº fi dat zilnic
„bunã dimineaþa!”,
aº fi putut sã-þi inspir
mãcar un poem ratat?

Slobozia, 03 septembrie 2014

GHEORGHE DOBRE

FRAGMENTE
• Neliniºtea cãutãrii ºi nu cãutarea neliniºtii ne þine

capul deasupra apei.
• Filosofia, în comparaþie cu viaþa, e un fel de terci

care se vrea mãmãligã.
• Poate exista o asemãnare între frumosul ºi urâtul

de fiecare zi, palpabil, evaluabil ºi acel frumos ºi acel
urât de gândire abstractã? Eu cred cã nu.

• Concretul e mult mai rezistent ºi la piatra de granit
ºi la ciocanul minþii. Gândirea abstractã poate fi
negatã, el nu.

• Dar concretul de deasupra realului ce-o fi?
• Nu asta e România în care visam sã trãiesc. Ce

avem acum e o caricaturã. Pe care o locuim. ªi doar
atât.

• Legile omeneºti maimuþãresc legile divine, ele nu
intrã-n rezonanþã cu cele din urmã. Care ar trebui sã
fie cele dintâi. Se legifereazã pentru urmãtoarele cinci
minute.

• Cum sã nu trãim într-o caricaturã din moment ce

puºcãria a devenit cel mai sigur loc din România. Acolo
e singurul loc unde eºti apãrat de toate surprizele urâte
care te pot ataca, din toate pãrþile, afarã, în jungla
aºa zisei libertãþi, libertate care începe imediat de
lângã gardul puºcãriei, surprize care te pot distruge
într-o clipã ºi de care nu poþi sã te fereºti, pentru cã
nu ºtii de unde vin.

• Ce nebuni se vor mai naºte mâine? Pe cei de azi îi
ºtim.

• Întotdeauna bucuria ºi nenorocirea zac în noi.
Degeaba le cãutãm prin curte.

• Moartea, ca sã aparã, s-a jucat nãscându-ºi cauza.
E un efect al vieþii.

• Problemele noastre se tãvãlesc de când le ºtim
pe paturi de fachir. Le învãþãm sã suporte.

• Sunt lucruri care plutesc în noi fãrã nici o
cronologie.

• Stricata aceea ieºise la agãþat ºi eu mã întreb cu
ce drept o fac stricatã?

• Trebuie sã mai obosim câteodatã ca sã ne putem
da seama cât de uzaþi suntem de scurt-circuitãrile
existenþei cotidiene.



2

HELIS – DECEMBRIE

2014
G. Apostoiu, p. 15 – Uniunea Statelor Europene ( U.S.E

) a fost dezideratul multor personalitãþi în trecut ºi

dezideratul împlinit în nenumãrate filme ºi cãrþi S.F.  Sigur,

fostul preºedinte Bãsescu, vorbind despre cedarea

suveranitãþii s-a gândit probabil la politica externã ºi

apãrare, care sunt un pas necesar în consolidarea USE.

N. Teoharie, p. 3 – Interesantã facerea lumii în viziunea

dumneavoastrã. Totuºi, din multele ipostaze pe care ni le

oferã universurile multiple, mã întreb cum ar arãta un N.

Teoharie agricultor, fizician sau negustor contaminat de

virusul mercantilismului nud?

Dan Elias, p. 2 – Anotimpurile sunt adevãrate tablouri

vivante în care cititorul se integreazã natural ºi ... sublim.

C. Bunoaica, M. ªtefan, p. 1 – Sper din tot sufletul cã

2015 va fi mult mai bun pentru dumneavoastrã.

I. Roºioru, p. 5 –Se vede cã arsenalul dumneavoastrã

liric este inepuizabil, ca ºi spontaneitatea, atributul

elocvent al tinereþii spirituale.

F. M. Ciocea, p. 6 – Am identificat personalitãþile în

care Sinbad îºi translateazã conºtiinþa. Ingenios!

Ghe. Dobre, p. 6 – Vã urez ca opera dumneavoastrã

sã fie la fel de vie ca ºi pânã acum!

P. I. Creþu, p. 7 – Vã invidiez apetitul liric.

Lili Balcan, p. 8 – Sigur le-aþi fãcut o mare bucurie

urzicenenilor.

Florentina Loredana Dalian, p. 9 – Probabil aveþi un

soþ sau prieten foarte tolerant dacã acceptã sã aºteptaþi

alþi bãrbaþi ºi sã „comiteþi” cu unii din ei o sumedenie de

„nebunii” literare. Ignorând gluma, pentru care vã cer iertate

anticipat, textul prezentat poartã amprenta inconfundabilã

F.L.D, adicã nu poate fi decât excelent.

Titi Damian, p. 10 – Privitã dinspre mine ca cititor al

FAGULUI, lumea aceea atemporalã nu-ºi schimbã cu

nimic consistenþa. Nici invitaþii dumneavoastrã nu ºi-au

modificat probabil impresia subiectivã, în relaþia directã

cu realitatea obiectivã.

Mara Dumitru, p. 3 – Dacã n-aº ºti cã autoarea este

elevã în clasa a  VIII-a, ai fi convins cã aceste minunate

versuri au fost scrise de un poet mult mai matur. Succes,

Mara Dumitru! Nu te grãbi.

Viorica  Gheorghe, p. 3 –Bune poeziile!

Andreea Lorena Þuican, p. 5, 20 -  Proza poate fi un

jurnal intim, dar prea încãrcat, complicat chiar. Ar trebui

sã vã limpeziþi ideile, sã urmãriþi doar una, sã povestiþi

un eveniment de la cap la coadã, fiindcã aveþi talent. Aºa

scriu elevele de liceu care îºi cautã drumul.

Loredana Stan, p. 11 – O apariþie insolitã de fiecare

datã. Textele ei, sensibile ºi inteligente, se integreazã

natural în galaxia Helis.

Ilie Comãniþa, p. 11 – Domnul Comãniþa este constant,

aºa cum ne-a obiºnuit.

Ionuþ Dragoº Alexandru, p. 19 -  Cãrþile tipãrite vor

mai exista, dar în ediþii mici ºi din ce în ce mai scumpe.

Le vor cumpãra nostalgicii ºi colecþionarii, chiar dacã

suportul va fi altceva decât hârtia.

Aurel Anghel, p. 16 – Rare, dar binevenite, apariþiile

dumneavoastrã în revistã.

Adrian Bucurescu, p. 17 – Miraculoase  ca toate iernile

copilãriei noastre.

F. L. D., p. 13 – Trãiþi nostalgia jocurilor literare de la

stânã.

Marian ªtefan, p. 19 –Numai dumneavoastrã puteaþi

face un apel aºa de patetic.

Carmen Tãnase, p. 20 – Un mod inedit de a privi lumea

prin lentila subiectivã a senzaþiilor ºi emoþiilor inedite.

LA MULÞI ANI, HELIS!

INARI

06.01.2015

Dan  Simionescu

DAN ELIAS

GROAPA CU VAR
Volumul are patru capitole.  În primele trei îl regãsim pe

Dan Elias aºa cum îl ºtim din celelalte cãrþi, dar în  CALEA
CONTEMPLÃRII este altcineva, mai profund, mai
esenþializat.

În acest capitol autorul decupeazã realitatea nudã,
comunã ºi o retranscrie, o transfigureazã la modul sublim.
Este hipersensibil, este filozof, este un poet de marcã
pe care, dacã nu îl citeºti, pierzi în primul rând tu, cititorule!

Inari
03.01.2015

Dan Simionescu

FLORIN CIOCEA

CARTEA SECRETELOR
Când le-am citit prietenilor în noaptea de revelion câteva

poezii din aceastã carte neconvenþionalã, au aplaudat
îndelung, nu recitarea mea mediocrã, ci versurile.

Florin Ciocea este cel mai direct poet dintre helisiºti,
fiindcã subliniazã ideile pe care cititorul deja le ºtie, nu
face filozofie în versuri, dar vorbeºte simplu despre
dragoste, prostie, urã, cu acea inconfundabilã tuºã ironicã.

Dupã lecturã mi-am imaginat ce frenezie ar fi stârnit un
actor talentat într-o salã plinã cu spectatori entuziaºti.

Inari
04.01.2015

Dan  Simionescu

A CINCEA NOAPTE A LUI SINBAD
- Convocaþi Marea Adunare Naþionalã, numai ea mã poate demite.
- A fost dizolvatã, iar Comitetul Revoluþionar v-a condamnat la moarte pentru toate crimele sãvârºite împotriva

poporului român.
- Numai Marea Adunare Naþionalã mã poate judeca ºi demite, spun, dar îmi dau seama cã vorbesc în zadar. M-

au judecat cei pe care îi promovasem în funcþii de rãspundere, cei care îmi juraserã fidelitate în calitatea mea de
comandant suprem al armatei, cei pe care îi ºtiam de mult cã lucrau pentru K.G.B.

- Sentinþa se va executa imediat, spune sec un tip pe care nu îl cunosc.
Militarii din corpul de pazã ne ridicã de pe scaune, dar soþia mea protesteazã:
- Sunt mama voastrã, mãi copii, ce faceþi!?
- Eºti pe dracu, mormãie unul, maicã-mea  crapã de foame într-un sat de munte.
Militarii ne împing afarã din clãdire, iar eu, cel mai iubit fiu al poporului român, marele cârmaci ºi strateg, înþelept

ºi bun, sunt dus pe sus aproape în faþa unui zid de cãrãmidã.
- Mãi copii, ce faceþi?! þipã soþia.
Privesc ochii tinerilor din plutonul de execuþie ºi vãd urã, urã imensã.
Cînd comandantul plutonului se pregãteºte sã comande foc înþeleg totul ... Am fost dictator, unul odios, dar nu

mai am timp sã mã cãiesc....
Buimac, mã trezesc în bazinul roz, întrebându-mã ce oare este un dictator odios?
10.01.2015

F. M. Ciocea

Foto document: Scânteia - Ialomiþa 1975
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La editura „Tipo Moldova”, în colecþia „Opera
Omnia – romanul de azi”, a apãrut, în vara anului
2014, romanul doamnei Florentina Loredana Dalian
intitulat „Înainte de magnolii”. De ce înainte de
magnolii? Pentru cã înflorirea magnoliilor reprezintã
pentru protagoniºtii acestui volum un reper,
reprezintã o eternã reîntoarcere la ceea ce au fost.
Întregul roman, de altfel, este o cãutare a timpului
care brusc, prin trãdare, „s-a stricat”, este o
încercare uneori disperatã de a repara acel timp
greºit. Acest spaþiu-timp, deviant, delimitat de o
margine senzorialã, înflorirea magnoliilor, va reveni
obsesiv în întrebãrile ºi nedumeririle eroinei Ina
(Zorina) Dinulescu.

În aceste condiþii, autoarea romanului ne invitã ca,
împreunã cu ea, sã trãim, pe parcursul celor
douãzeci de capitole ale cãrþii, o iubire interzisã, o
iubire neîmplinitã, o iubire care nu se consumã
deoarece are loc într-un timp nepotrivit, „în
contratimp”, cum se exprimã autoarea, iubire care
devine, în etape, în timp, pãcat.

Cu romanul „Înainte de magnolii” doamna
Florentina Loredana Dalian se defineºte ca fiind o
scriitoare mai aproape de romantism decât de
realismul romanului actual. Inocenþa, binele ºi
frumosul sunt puse în oameni la care demnitatea,
onoarea ºi adevãrul sunt repere morale.

Romanul se prezintã ca o rupturã între eul personal
al autoarei ºi realitatea guvernatã de cinism.

În primul capitol, intitulat „Cântecul”, facem
cunoºtinþã cu Cãlugãrul, de fapt cu David Greceanu,
fostul student al Conservatorului „Ciprian
Porumbescu”, marea iubire a povestitoarei, avocat
Ina Dinulescu, fostã Zorina. Savin, Cãlugãrul, „era
cu noi, dar parcã nu era”, spune scriitoarea ºi
aceastã suavã evanescenþã va pluti în atmosfera
creatã de cântecul Cãlugãrului care este redatã în
carte cu sfiiciunea menitã sã recupereze inocenþa
pierdutã. De altfel, citirea acestui capitol ºi a
urmãtoarelor douã ne aduce aminte de povestirile
lui Turgheniev, de cântecul iubitului Geamiliei din
nuvela cu acelaºi nume a lui Cinghiz Aitmatov sau,
în unele pasaje, atmosfera creatã amintindu-ne de
povestirile fantastice ale lui Mircea Eliade.

ªi dacã tot am amintit de Mircea Eliade, trebuie
spus cã osatura romanului este tocmai dilema în
care se aflã omul între sacru ºi profan, între douã
eu-ri: un eu limpede, profund, care conduce spre
divinitate ºi un eu mult mai complicat, dar mai obscur,
mai mutilat, care se manifestã în afarã.

Mai trebuie reþinut ºi faptul cã acþiunea romanului,

„În mine se mai
vorbeºte ºi astãzi

de tine”

Nicolae TEOHARIE curgerea ei, se petrece între douã maluri, aº zice,
lirice, iar noi, cititorii, ne situãm dacã nu pe ambele
margini cel puþin pe una. Prima: „Aceia pe care îi
iubim nu pleacã niciodatã. Niciodatã nu pleacã din
noi”, completatã cu o spusã a Sfântului Pavel:
„Dragostea nu cade niciodatã”. Aceste vorbe sunt
auzite de Ina Dinulescu din gura Cãlugãrului când îl
întâlneºte pe acesta la o familie prietenã ºi apoi peste
cinci ani când îl „pescuieºte” la ocazie pe acelaºi
Cãlugãr, Cãlugãrul de la Athos ºi îl duce cu maºina
la un schit de lângã Amara. Celãlalt mal, cealaltã
margine pe lângã care curge povestea îl defineºte
un frumos ºi mare vers al poetului Lucian Blaga: „În
mine se mai vorbeºte ºi astãzi de tine”, amintindu-
ne cã persoanele dragi rãmân, dupã despãrþire, în
noi ºi acolo, în noi, existã o comunicare, o continuare,
o trãire interioarã. Ajungând aici trebuie sã
conchidem cã intriga romanului este de sorginte
romanticã ºi se bazeazã pe o neînþelegere. Când
Zorina (Ina Dinulescu) îºi mutase tot bagajul
sufletesc în iubirea ei cu David, acesta din urmã
fuge, trãdeazã precum Iuda sau Petru, lãsând-o
pustiitã, ce naºte mai târziu un amestec de iubire ºi
urã, de neîmplinire, de eºec.

Existã un triunghi amoros format din Claudiu
Teodorinni, student la Arte Plastice, care o iubeºte
pe Zorina Savin, studentã la Drept, care îl iubeºte
pe David Greceanu, student la Conservatorul
„Ciprian Porumbescu”, muzician care îl iubeºte pe
Dumnezeu. Este vremea studenþiei, este vremea
timpului etern pe când toþi trei cutreierau teatrele,
muzeele ºi expoziþiile de picturã, este o cãutare întru
frumos ºi inocenþã prin poezie ºi muzicã, prin picturã
ºi plimbãri lungi prin parcuri. Erau numiþi Pictorul,
Balerina ºi Popa, Balerina pentru cã Zorina fãcuse
ani buni balet pe când era o copilã. Totul înainte ca
magnoliile sã înfloreascã, atunci când David, cel
desemnat de Claudiu ca fiind alesul Zorinei, va
spune sec, fãrã nici o explicaþie: „Zorina, eu plec”.
ªi plecat a fost nu ºtie nimeni în ce schit, în ce
mânãstire.

ªi de ici încolo întregul roman se axeazã pe
cãutarea avocatei Ina, devenitã Dinulescu dupã
cãsãtoria ei cu inginerul Dinulescu, a acelui parfum
al timpului din urmã, de negãsit, de netrãit, atunci
când „cineva mi-a atins viaþa, într-un anume mod, o
atingere finã, abia simþitã”. S-ar pãrea cã
protagonista romanului ºi-ar fi propus sã rezolve o
iubire interzisã de ... timp, un contratimp, de fapt o
iubire imposibilã, o întoarcere în illo tempore, o
retrãire autenticã a unui timp suspedat în memorie.
Faptul cã soþul ei, inginerul Dinulescu, va muri dupã
numai cinci ani de cãsãtorie o îndârjeºte de a-l cãuta
pe cel acuzat de furt de fiinþã. De cealaltã parte,
David Greceanu este (într-o prezentare de un
profund lirism în capitolul „Visul”) omul fãrã uºi ºi
ferestre, numai pereþi apropiindu-se, sufocând.

David Greceanu nu este un personaj limpede cum
este Alioºa din „Fraþii Karamazov” al lui Dostoievski,
este un personaj mult mai misterios, mai complicat,
mai duplicitar. Ba îºi arde jurnalul, cãlugãr fiind,
pentru a o rupe definitiv cu lumea din afarã, ba, brusc,
se întoarce „în lume”, devine un patron bogat cu
relaþii în lumea politicã ºi afaceri dubioase. Combinat
cu o actriþã de mâna a doua, Despina, om influent,
David Greceanu este posesorul unui limbaj cinic ºi
licenþios, aºa cum avea sã se defineascã în
întâlnirea pe care o va avea la Paris cu celebrul de
pe acum prietenul sãu pictorul Claudiu Teodorinni.

Ruptura dintre David ºi Dumnezeu este un
nonsens, ispita, alergarea spre laic nu se explicã,
dar este clar cã ispitirea spre lume vine sub forma
unei femei. Când eul pur face un salt în afarã el se
va gãsi într-un rãzboi cumplit între inimã ºi raþiune,
luptã care se va da pentru iubirea purã, iubire purã
imposibil de atins în viaþã, viaþã care nu este perfectã

ºi purã niciodatã. De aceea, în opoziþia iubire purã/
viaþã David Greceanu alege iubirea purã pentru Iisus,
atunci când la Paris renunþã la toate privilegiile ºi
transferã toate bogãþiile pe numele pictorului Teodorinni,
care se va ocupa ca aceste bunuri sã ajungã în
orfelinate, sã fie donate unor case de binefacere.

Romanul dã o anumitã existenþã iubirii pure, e
drept efemerã, dar acel moment are o duratã, este
o reuºitã în întâmplarea noastrã de a fi.

Trãsãturile psihico-morale ale personajelor sunt
marcate de rãul ºi binele care îºi au originile în fiinþã
ºi locuiesc pe mai departe în fiinþã cum de altfel în
fiinþã locuiesc împreunã raþiunea ºi pasiunea.
Libertatea de alegere îl suie sau îl coboarã pe om
pe scara spiritualitãþii, libertate de a alege pe care
eroina noastrã Ina Dinulescu o aflase încã de pe
când era o copilã ºi alerga dupã gâze ºi fluturi.

Condiþiile formale ale romanului – lungimea, tonul,
spaþialitatea, imaginarul, lucrurile, subiectul sunt
atinse atât cât trebuie sã se formeze un tot, un întreg
care sã fie gustat de ochiul cititorului.

Metaforele, analogiile fac, deseori, farmecul
acestui roman. Este de ajuns sã ne amintim de
metafora din tabloul „Cina neterminatã” unde încã
se mai cautã un trãdãtor, chipul lui, sau analogia
câine/om din dialogul dintre David ºi Claudiu privind
prietenia ºi multe altele.

Cum vã spuneam, volumul „Înainte de magnolii”
este al unei scriitoare romantice iar nu al uneia
moraliste ºi sentenþioase, cum ne obiºnuise pânã
acum doamna Loredana Dalian în multe din scrierile
Domniei Sale.

Disponibilitãþile literare ale doamnei Loredana
Dalian ne someazã sã fim pregãtiþi pentru apariþia
altor frumoase poveºti de viaþã pentru cã un singur
lucru se cere de la un prozator: sã ºtie sã
povesteascã, iar Loredana Dalian ºtie.

ªi totuºi, întâlnirea finalã dintre Ina Dinulescu ºi
David Greceanu, alias cãlugãrul Serafim, are loc în
ultimul capitol al cãrþii unde se stabileºte cã stãruinþa
într-o iubire imposibilã devine pãcat, aºa cum va
deveni pãcat ºi dacã veþi avea în mânã aceastã
carte ºi n-o veþi citi.

Georgian GHIÞÃ

Mozaic
Pot sã mã sfâºâi cu mâinile în multe bucãþi
sã pãtrund dincolo de stern
poate gãsesc pe altcineva în mine.

Dar mi-e fricã!
Frica asta plumburie ce nu stã în faþa cãrnii
ªi nici nu trece dincolo de ea,
îmi aduce aminte cã sunt un conac uitat aici
de generaiþi hrãnite cu boabe de griji ºi nevoi.

Pe holul principal danseazã cei 25 de ani
ca o pãrere aºezatã pe umeri.
Nu am putut niciodatã sã-i privesc,
dar cu cât i-am aliniat,
cu atât mai mult am înþepat burþile eºecurilor.

Fãrã sã vreau, îmi goleam mila în chiuvetã
mototolind cadrul de sine missione
în acel triunghi dreptunghic
sub colþurile cãruia orice decãdere are o inimã.
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Lili BALCAN

Momente
    din viaþa oamenilor

simpli de provincie de ieri
ºi de azi (II)

     (continuare din numãrul trecut)

 VIS  DE  PATRIMONIU (2)
Doreau sã fie un grup organizat, conºtienþi cã treaba nu

era deloc uºoarã, cãci la un scurt inventar ieºeau pe minus
la toate: nu aveau toþi biciclete iar cei ce le aveau erau
vechi, nu aveau bani ºi nici posibilitãþi, nu aveau mâncare
ºi, nu în ultimul rând, nici nu se întrezãrea speranþa vreunei
aprobãri pãrinteºti...

S-au asigurat, însã, cã vor stârni invidia generalã, dând
zvon ºi au fãcând vâlvã în tot oraºul cã pe 10 august vor
pleca pe culmile Bucegilor ºi se vor întoarce pe data de 15
august, de Sfântã Mãrie !

Pentru sfaturi ºi organizare s-au dus la sediul
U.C.F.S.Urziceni (Uniunea pentru Culturã Fizicã ºi Sport),
care îºi avea sediul pe vechea stradã a Buzãului, în actuala
casã a Ilenei Gioga Caramitru ºi Tea Caramitru, lângã C.A.R
Pensionari, unde preºedinte era prietenul tuturor sportivilor,
“nea Mircea Tabarcea”, pe care l-au gãsit într-un birou înecat
în fum, trofee ºi diplome ºi care i-a ascultat privindu-i mai
întâi încruntat ºi apoi din ce în ce mai limpede pe mãsurã
ce mai înþelegea câte ceva din tot vacarmul de voci tinere
ce se voiau a fi cât mai convingãtoare, þipând ºi explicând
de-a valma. Nea Mircea scoase atunci un fluier ºi la
semnalul sonor, se aºternu liniºtea:

- Bããii!... Ia atenþie aici la mine! Mai întâi aliniaþi-vã ºi sã
ne cunoaºtem !

Bãieþii  se disciplinarã, luarã poziþia de drepþi ºi începurã
prezentãrile, apoi cel mai vorbãreþ dintre ei, Mihai
Bizdrigheanu, îi explicã lui nea Mircea dorinþa lor. Nea Mircea
Tabarcea reflectã puþin dupã care decretã:

 - Mãi flãcãi, ce vrei voi sã faceþi se numeºte activitate
sportivã de tineret  pe care o putem include în planul nostru,
fiind bine venitã, cãci avem toate ºansele sã-i depãºim pe
ãia din Cãlãraºi la întrecerile lor cu barca pe Borcea, dar
trebuie sã fiþi organizaþi ca sã nu se lege nimeni de voi pe

drum! Eu voi vorbi cu Secretarul Comitetului Orãºenesc
de Partid sã vã dea un fel de diplomã – ºtafetã, cu numele
UCFS-ului ºi viza Comitetului Orã’enesc de Partid.  Cu
aceasta vã veþi prezenta la omologul meu din Sinaia, la
UCFS Sinaia ºi veþi înmâna acestuia ºtafeta grupului
vostru, iar dânsul o poate înmâna altui grup de tineri care
doreºte sã vã urmeze exemplul.

Nea Mircea se îndreptã dintr-o datã, îºi stinse hotãrât
þigara ºi anunþã protocolar:

 - Acþiunea voastrã va face parte din “Cupa 23 August”
ºi vã veþi numi ”Spartachiada de varã”! Cu aceasta, vã
doresc succes ºi sã duceþi cu mândrie numele oraºului
nostru pe crestele munþilor Bucegi!  Eu însumi, continuã
energic nea Mircea, îl voi contacta telefonic pe colegul
meu de la Sinaia despre venirea voastrã. Acum, vã rog sã-
mi spuneþi dacã aveþi echipament pentru munte ?

- Nuu! rãsunã un cor de voci tinere.
- Aveþi unde dormi?
- Nuu! se auzi acelaºi cor.
Au primit atunci de la UCFS câte o bluzã ºi pantaloni de

trening, câte un rucsac ºi un mic ”steag al patriei”, pe care
cel mai înalt dintre ei, adicã Gogu ”Vânã”, urma sã-l þinã la
piept în faþa convoiului pe tot parcursul drumului.

Tot atunci, împreunã cu nea Mircea Tabarcea  au mers la
Industria Localã Urziceni  (ulterior FPSP ºi, mai apoi, Nimic)
care îºi avea sediul în vechea casã a lui Nae Popa, vizavi
de fosta Poliþie, de unde li s-a dat un fel de cort militar
de campanie, de fapt  o prelatã susþinutã de patru drugi
de fier.

Cu acestea ºi cu aprobarea sub formã de diplomã -
ºtafetã, se putea spune cã Spartachiada de varã era legal
constituitã...

Mai aveau însã patru obiective de atins: biciclete pentru
cei ce nu aveau, bani, mâncare ºi, cel mai greu de obþinut,
acordul pãrinþilor, cãci dacã autoritãþile le-au înþeles
entuziasmul nu acelaºi lucru se întâmpla acasã...

La acest ultim punct nu am decât mãrturia unui dintre ei,
a pasionatului ºi de bunã credinþã Stelicã Bizdrigheanu, a
cãrui mamã, Joiþa Bizdrigheanu, s-a opus pânã în ultima
clipã, crucindu-se cu o simplitate dezarmantã:

- Ce-i aia Bucegi?!!... Cum sã te sui pe munte, vrei sã
cazi de acolo?!!... Vrei sã te gãsim mort atârnat de-o
rãdãcinã?!...

Tot Stelicã a fost acela care, în faþa refuzurilor categorice,
a recurs la gesturi extreme, furând mamei 100 de lei din
buzunar ºi mâncare din dulap, minþindu-ºi apoi ºi unchiul,
pe Costicã Gioga, ce locuia în apropiere, pe strada Crãiþelor

(”a Morii ”) cãruia i-a cerut bicicleta cu împrumut pentru numai
o jumãtate de orã, cât sã ajungã pânã la piaþã ºi înapoi.

De fapt nici unul dintre aceºti tineri nu au avut aprobarea
pãrinþilor, acord  ce implica ºi bani ºi mâncare ºi împãcarea
cu sinele, acesta fiind motivul principal pentru care, la
întâlnirea convenitã pentru ora 9, din faþa Cofetãriei
Trandafirul, din acea dimineaþã de 10 august, nu s-au
prezentat decât cinci dintre ei: Mihai Bizdrigheanu, Stelicã
Bizdrigheanu, Bebe Antonescu ”ªveik”, George Ionescu
”Necu” ºi Gogu Costicã ” Vânã”.

Zvonul însã se dãduse ºi se adunaserã destui cunoscuþi
în faþa cofetãriei.

Nea Mircea Tabarcea urma sã le dea ”startul” la o anume
orã, pe care o tot amâna sperând sã se adune cât mai
mulþi membri ai echipei.

“Tanti Cuþa”, ºefa Cofetãriei, i-a îmbãrbãtat promiþându-le
la întoarcere prãjituri, îngheþatã ºi o sticlã de cognac ”Mioriþa”.

Marieta Ranete, fiica ei, le promisese cã nu va pãrãsi
cofetãria pânã la întoarcerea lor.

Dar existau ºi cârcotaºi, care îi apostrofau, zicându-le:
- Nu ajungeþi voi nici pânã la Bãrbuleºti !...
Sau:
- Mâine parcã vãd cã sprijinii iar bara la cofetãrie!
Ei rãspundeau:
- Noi ne întoarcem de Sfântã Mãrie ºi sã vã gãsim aici

cu ce ne-ai promis! Marieto, ai grijã!
Domnul Ionescu Alexandru, de la Administraþia

Financiarã, a apreciat cã, bicicletele fiind prea vechi ºi
neexistând decât o pompã de umflat cauciucurile, au toate
scuzele de a se întoarce înapoi cam de la... Adâncata.

Ei au rãspuns :
- Dacã e asfalt pânã în Lunã, pânã acolo ajungem!
În final, vãzând cã mai mult de cinci nu se adunã, în

jurul orei 11 nea Mircea i-a încolonat, în frunte fiind Gogu
”Vânã” cu steagul patriei bine prins la piept ºi, în aplauzele
tuturor, a dus fluierul la gurã ºuierând cât sã-l audã toatã
urbea,  cã le-a  dat “Startul “.

“Spartachiada de varã” a pornit chiuind.
Bãtrâna doamnã Dãnilã, ce locuia peste drum de

Cofetãrie, auzind larmã, ajunse într-un suflet la poartã
întrebându-ºi vecina, pe doamna Tudose:

- Da, bine, Sando, ce se întâmplã ?
- Ei !... Cinci tineri zãpãciþi cu cinci biciclete stricate vor sã

ajungã la munte! rãspunse doamna Tudose, închinându-se.
- Da, bine, dragã, dar n-au mamã, n-au tatã sã-i opreascã?!

se minunã madam Dãnilã.
- Ei !... E sfârºitul lumii, ce  mai!...

(urmare în numãrul  viitor)

Ion Roºioru
Voi uita sã-þi ies în cale

Cu epistola de faþã duse-s zilele senine:
Te-a cuprins de frunze mila. ªi de ele ºi de tine!

Fumul se deºurubeazã arþãgos din orice horn:
Plicul negru e-n cutie. De la poºtã mã întorn!

Parcu-i rãvãºit de vântul galben-roºu-maroniu:
Ai visat premonitoriu. Prin oglindã trec sicriu!

Pâlpâie lumina lunii în fereastra fãrã flori:
Voi uita sã-þi ies în cale. Vei uita sã mã adori!

Dacã n-ar fi fost de fulger

Dacã licãrul ferestrei soartei n-ar fi sucombat
Amândoi cu toamna lungã la taifas am fi mai stat!

Dacã vânãtorul tânãr n-ar fi tras într-un cocor,
Ar fi mai trecut o vreme pânã sã învãþ sã mor!

Dacã podul peste Apa Sâmbetei n-ar fi un vis,
Templul cununiei noastre n-ar rãmâne-n veci închis!

Dacã n-ar fi fost de fulger moara transformatã-n scrum,
Dintre pietrele-i norocul ne-ar mai curge ºi acum!

Geamul mansardei geme-n voie

Stradelele devin ostile ºi nemaipomenit de reci
De cum pãtrunzi în trista garã unde te sui în tren ºi pleci!

Se înnegresc subit de ciudã chiar stâlpii porþii de gorun:
Deduc cã fãrã tine-n iarna aceasta nu mai e Crãciun!

Cenuºa-n vatrã-i jilãvitã ºi hornu-i vitregit de fum:
Plângând ascult colindãtorii ce-ºi vãd nepãsãtori de drum!

Geamul mansardei geme-n voie orbit de propriii pistrui:
Sunt doar un paria pe care l-ai pãrãsit în lumea lui!

Ci ieºind sã nu-l mai strig

S-a întors acasã tata lãsând moartea în rãzboi,
Nu prin fugã derutând-o, ci prin dragoste de noi!

S-a întors din codru tata lãsând moartea sub un fag,
Nu lovind-o cu securea, ci spunându-i cã is drag!

S-a întors din trãsnet tata lãsând moartea bouche bée,
Nu-mpingând-o sub sãgeatã, ci spunându-i cine e!

S-a întors din moarte tata pãrãsind-o sub un dig,
Nu forþându-se s-o prindã, ci ieºind sã nu-l mai strig!

Îmi vei spune oare cine...

În Grãdina Ghetsemani râde un smochin uscat:
Îmi vei spune oare cine cel dintâi m-a blestemat?

Undele pe Styxul negru s-au oprit din clipocit:
Îmi vei spune oare cine sã mã vândã s-a gândit?

Psihopompul ghid din nouri a cãzut de zbor rãpus:
Îmi vei spune oare cine a vãzut surprins cã nu-s?

Dinspre vãmile pustiei vântul roºu a-ncetat:
Îmi vei spune oare cine a zâmbit ºi m-a uitat?
Ce-ar fi sã retrãim toþi psalmii

Neîndoielnic, frigu-ºi are de-a pururi mãreþia lui:
Ce-ar fi, spre a-i sfida lucrarea, sã ne ascundem în statui?

Neîndoielnic, focul tânãr înveºniceºte anii puri:
Ce-ar fi, întru nedezminþire, sã ne prefacem în pãduri?

Neîndoielnic, apa vie dã ºanse vieþilor deºarte:
Ce-ar fi, izvoditori de ere, sã revenim de peste moarte?

Neîndoielnic, glia-ºi urcã în om esenþele-i divine:
Ce-ar fi sã retrãim toþi psalmii iubirii noastre androgine?

O vinã e în tot ºi-n toate

Rafalele de vânt bezmetic la geamul mat se bulucesc:
Citesc strãvechi dicþionare. Ca pe romane le citesc!

Nu se mai vede înainte. Nu se mai vede înapoi:
Citesc ºi vãd ce micã-i lumea. Închise-s porþile de noi!

În calea lui perfidul crivãþ toceºte zgrunþurii din zid:
Hulubii pe pervaz adastã. Mi-e imposibil sã deschid!

Din hornuri bãnuite numai nu se iþeºte fir de fum:
O vinã e în tot ºi-n toate. Nu prididesc sã mi-o asum!

 Cât unei cruci sã-i las contur

În dreptul canaralei draga albastrã scârþâie peltic:
Singurãtatea la puterea a doua jalnic o ridic!

Vãzând cu ochii pasarela pontonului flotant se-nclinã:
Pe digul nãruit ºi vânãt mã-ncearcã-o lacrimã divinã!

Pe malul celãlalt luntraºul de patru ceasuri doarme dus:
Mã-mpac mai zgrumb ca niciodatã cã ºanse de trezire nu-s!

Îºi onoreazã codul galben compacta ceaþã rece-n jur:
Disloc în ea atâta aer cât unei cruci sã-i las contur!
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Sunt oameni care ard peste timp, ard tãcuþi, precum o
candelã de veghe. Din când în când lumina lor e adusã în
atenþie de cei meniþi, la rândul lor, sã ardã. O candelã de
veghe a fost aprinsã ºi în proiectul cultural iniþiat de pictorul
de biserici Valeriu Stoica, cel care a adunat în jurul sãu
pictori, poeþi ºi soliºti. “Fiecare gest al nostru s-a vrut a fi
ca o luminã aprinsã în acest pelerinaj spiritual pe verticalã”,
afirmã Valeriu Stoica, curatorul expoziþiei “Candela de
veghe” care a fost vernisatã joi, 18 decembrie 2014, la
Slobozia, în Muzeul Judeþean Ialomiþa. Proiectul este
susþinut de Consiliul Judeþean Ialomiþa, Muzeul Judeþean
Ialomiþa, Muzeul de Artã Vâlcea, Muzeul Naþional al
Satului “Dimitrie Gusti” ºi CreArt Bucureºti. Dupã
“pelerinajul” de anul trecut, cu expoziþia “Câmpiile
verticale”, anul acesta, 2014, “Candela de Veghe” s-a
aprins, pe rând, la Bucureºti, Râmnicu Vâlcea ºi Slobozia.
Proiectul a fost dedicat Anului Omagial Euharistic ºi
Tricentenarului Sfinþilor Martiri Brâncoveni. Promotorul
proiectului este regretatul Radu ªtefãnescu, fost director
al Muzeului Judeþean Braºov. Cei care au aprins lumina
sunt: pictorii Valeriu Stoica, Nicolae Nestor, Elena
Constantin, Tania Moroianu Dincã, Melania Florescu, Ami
Vasilescu, Loredana Alexandra Sârb, Maria Iacob, Grigore
Popescu Muscel, Maria Popescu Dragomir, Marian
Manole, Mihaela Bãdescu, Diana Elena Borundel, Ana
Ruxandra Ilfoveanu ºi Gheorghe Coman, solista de muzicã
popularã Ioana Marin ºi poeþii Ilie Comãniþa (Cioacã) ºi
Florentina Loredana Dalian. Alãturi de artiºti, s-au aflat
ca demni susþinãtori directorul Muzeului Judeþean Ialomiþa
- dr. argh. Florin Vlad, împreunã cu echipa de la muzeu ºi
doamna Elena Pacalã, director al Direcþiei Judeþene pentru
Culturã, Culte ºi  Patrimoniu Cultural Naþional Ialomiþa.

Vernisajul expoziþiei a fost ca o adevãratã sãrbãtoare,
aºa cum se cuvenea. Din partea Episcopiei Sloboziei ºi
Cãlãraºilor, ca reprezentant al Preasfinþitului Episcop
Vincenþiu a participat Pãrintele Protopop de Slobozia
Dumitru Drãghici care a transmis binecuvântarea P.S.
Episcop ºi a adresat mesajul sãu de susþinere ºi apreciere.
Pãrintele Drãghici a amintit despre tãcerea icoanelor, dar
care este atât de grãitoare. Solista Ioana Marin a emoþionat
asistenþa interpretând balada Sfinþilor Martiri Brâncoveni,
iar poeþii implicaþi în proiect (Florentina Dalian ºi Ilie
Comãniþa) au recitat poezii religioase din creaþie proprie ºi
din creaþia poetului Vasile Voiculescu. Un grup de copii de
la ªcoala Generalã nr. 2 “Sf. Andrei”, coordonaþi de doamna
Înv. Gabriela Voiteanu a interpretat colinde, vestind Naºterea
Mântuitorului. Cei prezenþi au primit un frumos catalog al
expoziþiei, editat de Muzeul Judeþean Ialomiþa.

Redãm, mai jos, câteva însemnãri obþinute de la
curatorul expoziþiei, pictorul Valeriu Stoica. “Am
reprezentat chipurile Brâncovenilor în iconografia creºtinã,
canonice, pentru a putea constitui o icoanã mijlocitoare,
fãrã explicaþii intermediare sau interpretãri moderne.”

Grigore Popescu Muscel afirmã: “Nu am vrut sã înfãþiºez
Sfinþii Brâncoveni doar în acea imagine a capetelor tãiate,
aceastã icoanã trebuie sã arate cã ei sunt deasupra
timpului în lumina taboricã în care rãmân doar sfinþii.”

Loredana Alexandra Sârb vine cu o icoanã pe sticlã
unicã în lume (conform V. Stoica): Hristos Euharistic, unde
sub forma vinului ce curge din struguri se aflã chiar
sângele lui Hristos, în mod real, pentru cã viþa creºte ºi
este hrãnitã din coasta Sa, iar pe Masa Sfântului Altar
stã Însuºi Trupul lui Hristos cel înviat.

Brâncoveanu a lãsat, pe lângã pilda vieþii sale martirice,
ºi un amplu tezaur cultural, materializat într-un stil ce-i
poartã cu demnitate numele, dar ºi o mulþime de odoare
rãspândite din Europa pânã în Asia Micã sau la Muntele
Sinai, fapt ce a inspirat lucrãrile artiºtilor: Ana Ruxandra
Ilfoveanu, Tania Moroianu-Dincã, Maria Iacob, Valeriu
Stoica, Gheorghe Coman ºi Ami Vasilescu, aceasta având
în expoziþie ºi portretul Mariei Brâncoveanu.

Mucenicia deschide porþile cerului ºi se desprinde din
orizontul tragic prin simbolica aripã purtatã în acest proiect

O candelã de veghe
pentru Sfinþii Martiri

Brâncoveni
Proiect cultural (expoziþie de icoane, muzicã ºi

poezie), Slobozia, 18 decembrie 2014

de Melania Florescu.
De-a lungul acestui proiect, început ºi încheiat în

Ialomiþa, câteva nume se cer evocate cu recunoºtinþã
pentru sprijin sau participare: director Iulia Grumãzescu -
Muzeul Satului, Gheorghe Dican - preºedinte U.A.P.
Vâlcea, soprana Cleopatra David de la Filarmonica
“George Enescu”, pictorii Ana Maria Marinicã, Iulian Mâþã,
Ileana Ometiþa ºi poeta Daniela Micu.

Pictorul Valeriu Stoica afirmã, cu modestia-i cunoscutã:
“Expoziþia Candela de veghe nu a dorit sã punã în valoare
viziunea personalã a artiºtilor prezenþi, nici sã evidenþieze
vreo valoroasã contribuþie esteticã la acest subiect.
Candela de veghe este, de fapt, un pelerinaj spiritual pe
o spiralã verticalã în lumina transcedentalã dãruitã cerului
ºi pãmântului într-o ardere fãrã sfârºit.”

Florentina Loredana DALIAN

Slobozia, 21 decembrie 2014

Marian ªTEFAN

Prin anotimpuri
Prin anotimpuri trupul ºi inima-mi se cern
În necuprinsa goanã a timpului etern.
Dupã perdeaua tandrã a fulgilor de nea
Revãd icoana Mamei ºi s-o sãrut aº vrea.
Din primãveri cu zarzãri ºi corcoduºi în floare
Culeg parfumuri fine ºi doar un strop de soare,
Atâta doar cât grâul îmbujorat de maci
Sã-mi murmure legende despre strãmoºii daci.
Amurgurile verii din aur ºi rubine
Mi se strecoarã-n sânge ºi le pãstrez în mine
ªi-n fiecare toamnã, cu trenul de cu searã,
Împovãrat de doruri, voi coborî-ntr-o garã.
Minunile-s minuni ºi-n minte-mi reînvie
Povestea cu Bunica ºi Nucul de la vie

Ulcica
Toamna, în grãdina bunicului
Plutea un fum albãstrui
Cu iz de pelin ºi gutui...
Când venea sorocul,
Bunica anina focul
Sub un ceaun,
În care meºterea fabulosul magiun
Din pere pergamut,
Pus la pãstrat în ulcele de lut
Pictate
Cu mâinile ei delicate...
Mângâindu-ºi barba de chihlimbar,
Bunicul o privea cu ochi visãtori
ªi se minuna uneori:
– Dumnezeu a fost în tinereþe olar...

Rutina
De obicei, rutina este consideratã experienþa aplicatã,

un vector benefic, pozitiv, care asigurã succesul. ªi poate
fi, într-adevãr, experienþa, un factor de succes. Depinde
însã, de domeniul ºi de momentul în care uzezi de ea.
Cãci în politicã, nu întotdeauna, rutina este aducãtoare
de succes. ªi, mai ales, atunci când te trezeºti cu un
puternic val al schimbãrii, care te poate lua de-a dreptul
prin surprindere, prinzându-te într-o poziþie afarã din joc.
Când sesizezi cã se aproprie valul, când simþi izul
schimbãrii, trebuie sã faci în aºa fel, încât sã urci pe val,
ca sã poþi merge mai departe, acolo unde se duce el, ori
dacã aºa ceva nu e posibil, trebuie mãcar sã te ridici pe
vârfuri, ca sã tai valul pentru ca el sã treacã fãrã sã te
acopere ºi sã te striveascã. Rutina însã nu-þi dã voie sã
anticipezi aproprierea valului ºi atunci nu poþi fi nici pe
val ºi nici sã-l tai, astfel cã valul te acoperã izbindu-te
brutal, prinzându-te sub greutatea lui, iar de sub el, dacã
mai poþi, nu poþi ieºi decât bucatã cu bucatã. Istoria are
exemple de personaje, care simþind cã se apropie valul
schimbãrii, s-au aºezat pe val ºi s-au lãsat purtaþi spre o

nouã realitate, aºa cum este cazul lui Napoleon Bonaparte,
care urcându-se pe valul revoluþiei l-a dus pânã pe tronul
de împãrat; alþii s-au aºezat în contra valului ºi au sfârºit
executaþi prin împuºcare, cum este cazul mareºalului
Antonescu ºi cazul lui Ceauºescu, ambii manifestând
inflexibilitate faþã de direcþia spre care se desfãºurau
evenimentele la care luau parte ca ºefi de stat.

Pãstrând proporþiile, atunci când faci campanie
electoralã de rutinã, fãrã sã simþi apropierea unui posibil
val de schimbare, nu ai cum sã câºtigi alegerile, oricare
ar fi ele.

Când faci doar ce ai mai fãcut ºi altã datã, rãmâi captiv
în propria rutinã, în contra timp cu realitatea ºi nu-þi rãmâne
decât unul din douã lucruri de fãcut: sã te adaptezi la
ceea ce aduce valul de schimbare ori sã te retragi .

g.alex

Radu Liviu Dan

Sfinx
Þipãtul vulturilor pe cremene
îºi poartã crucea
pe un semeþ Caraiman,
alunecã bãtrâne brume
pe obraz de Babe,
din ochi de orbite de Sfinx
Zamolxe înalþã rugi nori de piramide
înspre argintiul Ceahlãu,
sarcofage de lut în ulcioare cucuteni
stropesc cu aghiazmã
meleaguri strãvechi de mute dureri,
zãpada creºte lângã
un Om tot mai Hamangia,
Pe genunchi doar douã gânduri lungi ºi
dincolo de umeri vâslind tãcute
scrutând gânditor din ºezutã
orizontul norilor albi
ca un pod peste Dunãre
asteaptã de Dragobete
pe Dealul Sofiei paºii iubitei,
Namaste Namaste
din dreptul inimii
corul nurorilor Dochiei
macii îngheþaþi, încãlzeºte
pânã la spicele grâului.

Caolin
nu au existat poeþi, doar poezie
cum nu a existat lut, doar ulcele
cu chipuri umane
nu au existat litere
doar peºti
reptile
pãsãri ºi animale
purtate de amulete în maree de timp
nu au existat mamuþi
decât pe Lunã
înaintea marelui rift
în aripile norocoaselor berze
brodate pe un rotund goblen caolin
nu au existat sentimente umane
ci doar cascade
eliberate de canioane
dintr-un ochi de suflet despãrþit
de al doilea ochi
de inimã
printr-un deºert selenar
doar vinul e vânat
în oaze cleopatrice tuaregi dansând
dezbrãcaþi de orice costum planetar
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PETCO ªIPINCAROVSKI

LACUL
La mal,
pietrele albe lucesc,
apa râde.
- Miere din gurã îþi curã! – spune lacul.

- Un gram de surâs, mãi fato, trimite
zâmbetul sã luceascã în valurile albe,
un vânt cãlduþ la piept sã pâlpâie.
- La ce folos lacomia? Sãrutã-l soarele,
velinþele vechi sã dogoreascã! – iarãºi a spus lacul.

- Lac frumos,
lacrimile mele sã atragã furtuna
ºi sã trezeascã doruri de mãtase,
sã punã leac pe piepturi reci!
Eu dorm dezbrãcatã iar furtuna se zbate
ca un fulg de zãpadã-n vãzduh!

- Nu!
Ai o inimã, fato, granitul vechi îl trezeºte,
sãnge fierbinte care duce-n visare! –
a spus lacul.
- Nu. Un ceas pe apã, un calendar este timpul,
fãrã de saþ din gura-þi sã curgã ploaie
în arºiþa verii - a spus fata.

Lacul.
La malul lui
apa râde.
Pietrele albe lucesc,
- Miere din gura-þi se scurge – repetã lacul.
ªi repetã...

PESTE MARELE DEFILEU
Picturã pe malul lacului agãþatã.
În marele defileu doarme tãcerea.
O zânã frumoasã sfâºie întunericul.
Un copil duce un câine de sfoarã.
Trei umbre se miºcã pe bolovanul de lângã râu.

Râul devine argint!
Peste ape pãºeºte o femeie.
S-a rãsfrânt o razã.
Pe nisip mãrgele albe sunã.

ªi iarãºi:

Umbrele: zâna pãºeºte,
copilul cu mâna întinsã a intrat în râu.
Pe mal au rãmas urme uscate.
Câinele îºi fluturã coada,
picãturi de argint s-au aºternut pe mal.

ªi iarãºi:

Umbrele: zâna, copilul ºi câinele
s-au dus prin adâncul defileu
spre deal, pe vârful muntelui
se suiserã aproape de soare.

Râul dirijeazã simfonia nopþii.
Un bãtrân stã sub Marele Trandafir.
Degetele-ºi plimbã
prin barba albã.

                                                  (2013)

TODE ILIEVSKI

DOR
Am vrut sã-þi arãt locul unde-s nãscut: sate sãrace
de unde se scoate pãmântul roºu pentru faþadele caselor,
pumnul nostru e viguros din primãvarã, când încep sã

zumzãie albinele,
iar urmele de zãpadã au rãmas pe dealuri cu brazi
ºi pietre ca suliþele ...
Acum toate s-au dus, ºi ziua, ºi iarna, ºi noi
suntem singurateci. Sã nu uitãm, în scrisori
îmi trimiþi mici artificii. Ca rãspuns, aºtepþi
în camerã sã-þi vin.
ªi nu vin. Dar aºa de mult o doresc!
Mã întrezãreºti în aburul ceaiului?

MARINA MIACOVSKA

SIDNEY
Pe acest pãmânt moale
ºi roºu
sub cãlcâiele-mi
am plantat Soarele
în pânzã
de raze azurii.
Nu-i aud
þipãtul jalnic
de pe buzele
Aborigenilor.
Le uitasem
privirile
care mustrã
cu ochii castanii
strãinii.
Caut drept
pãºind
pe drumul galben.
Am vrut sã vorbesc.
Lasã-mã sã pot alerga
pe sârme
de metal, pe sticla spartã
ca albul porumbel
cu adresã
la Darling harbour.

Unul este drumul pentru Toþi
Iar Toþi sunt Uniþi.
Pe acelaºi drum,
Lasã-mã!

NEVROZA
Sã nu mã cobori
la PASIUNI josnice.
Eu sunt mai mult
de ATÂT.

Nu mã pune
într-un buzunar spart
de la pantalonii tãi.
Eu sunt mai micuþã decât
pustiul
de ACOLO.

Sâ nu mã pui
într-un
sertar
cu
nevroze.

ªi de acolo
ºtiu
sâ ies
sigur!

VASIL TOÞINOVSKI

REVENIRE CÃTRE COPILÃRIE
În fine, un porumbel în mine zboarã din mare.
Acum cu un pas sunt mai aproape de sine,
de þinutul mort din copilãrie.
N-are nici un sens sã-þi vorbesc de corpuri.
Primeºte-mã ca pe-un pribeag în trupul tãu
cãci cele îndepãrtate îmi sunt mult mai cunoscute
decât cele din apropiere.
Din nou le arãt drumul nebunilor.
Nu voi sã aud glasul tãu
iarãºi la fel vei repeta.
Despre mine rãu vei vorbi.
Mã întorc în þinuturile mele tãcute.

Sã nu râzi, pentru cã ele pe mine trebuie sã mã vrãjeascã.
Iarãºi sunt copil în faþa ta
ºi iarãºi copilãreºte ºtiu sã te iubesc.
Toate cele sunt fleacuri faþã de tine
ºi totuºi sunt cuvinte,
le simt acum înainte de ivirea morþii,
de aceea frumuseþea din nou în mine o împrospãtez.
Undeva, în afara timpului, în grãdina cu trandafiri rari,
Reflectaþi pe vitralii,
ochii mei îºi amestecã-n inimã trecutul.

E CEVA ÎN NOI
Nu se-ntoarce somnul pe grelele gene.
Noi continuãm,

buni în somn, adormiþi în amintiri.
Eu,timid, îþi amintesc:
niciodatã sã nu-mi uiþi glasul.
Te caut, dar unde-mi eºti tu,
þinutul meu, tristeþe seacã?
Mi-e teamã la gândul ca
albul uitãrii sã nu ne invadeze.
ªi eu ºtiu, ºtiu eu,
douã þinuturi suntem noi ºi douã somnuri,
douã þinuturi din cauza mea.
Mã liniºtesc, totuºi, cã te am pe tine,
pentru cã ºtiu:
existã un ochi cald
care vede prin multe apusuri.

VIOLETA TANCEVA ZLATEVA

PUSTIUL
Numai în somn ºtii
sã dai drumul
izvorului sufletului tãu.

În restul timpului este secetã.

Îmi dai o picãturã-douã
din întâmplare rãmase
sub frunza verde.

Merii i-ai lãsat în sete,
nelimitatã ºi aprinsã.

Rãmâi,
pustiul meu!

UNICUL
Nu te pomenesc deseori.
Încãpãþânate-s cuvintele mici
care sunt datoare sã spunã marea necesitate.
Chiar dacã eºti pe-aici, undeva
(stai liniºtit
în hramul de aur pe care þi-l am construit
în sufletul meu)
prin degete mi se scurge timpul
când sunt cu gândurile spre tine.

Vânturi tomnatice îi duc
unul câte unul
pe prietenii noºtri.
Tu, neînþelesul, dispreþuitul, ºtersul –
pentru mine totuºi
eºti Unicul.

UITAÞI
Am început ca niºte zei mici
ªi uite unde ne-au adus.
Am devenit generaþia smântânei
ºi vânãtorii visurilor depãrtate.
Ciugulim ca niºte pui slabi
din firimiturile mesei Lui
ºi câteodatã ne-ndulcim
cu iluziile noastre pierdute.

Zi de zi
tot mai mult semãnãm
cu zeitãþile antice.

LENCE MILOªEVSCA

UN GÂND AMÂNAT
Ca o picãturã de apã
pe cuptorul înroºit
mã învârtesc ºi mã rog
în stare lichidã
sã rãmân.

am scãpat
cât am putut.

poate cã într-o zi
mã voi întoarce
în pãmânt
în formã
de ploaie torenþialã.

(continuare în pag. 7)
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NOTE DE LECTURÃ

Moartea: un nimic

de temut?

Nu cred în Dumnezeu, dar îi simt lipsa. Aºa îºi
începe scriitorul britanic Julian Barnes cartea Nimicul
de temut, care, deºi se configureazã (mai pregnant
în primele 50 de pagini) sub forma unei naraþiuni
nonficþionale (cum ne preîntâmpinã, din start, editorul
britanic al acesteia) cu caracter autobiografic, este,
mai degrabã, un eseu despre viaþã ºi moar te,
deopotrivã (secunda dominând, totuºi, spectrul
tematic al cãrþii, sau mai corect fiind spus, este
punctul comun spre care converg toate celelalte teme
abordate în operã).

ªirul evenimenþial (care, reiterãm, are funcþia de a
ilustra sau poate chiar pe cea anterioarã ºi extrinsecã
operei – de a genera tezele autorului referitoare la
moar te ºi  la toate stãr i le afect ive pe care le
presupune aceastã etapã imanentã a vieþii) începe
cu buneii materni ai lui Julian Barnes –Nellie Louisa
Scol tock,  nãscutã Machin ,  º i  Ber t  Scol tock,
cãsãtor i þ i  în  z iua în  care  s-a  început  pr ima
conflagraþie mondialã – detaliu important în mãsura
în care constituie unul dintre puþinele momente care
genereazã umor atât în viaþa celor douã personaje,
cât ºi de-a lungul celor 326 de pagini ale cãrþii:
„Bunicul meu, Bert Scoltock, avea doar douã glume
în repertoriu. Cea dintâi se referea la ziua cãsãtoriei
lui cu bunica, 4 august 1914, care, firesc, s-a bucurat
de o jumãtate de secol de existenþã (nu ºi de
rafinare): «Ne-am cãsãtorit în ziua în care a izbucnit
rãzboiul» (pauzã încãrcatã de înþelesuri) «ºi, de
atunci, rãzboiul nu a mai luat sfârºit!!!»”. Relevanþa
celor douã personaje – a bunicilor materni – în
demersul lui Julian Barnes de a limpezi sau mãcar
de a lumina puþin „povestea asta cu moartea” este
susþinutã de faptul cã anume aceºtia sunt cei care îi
in i þ iazã  pe f ra þ i i  Barnes,  nepoþ i i  lo r :  Ju l ian
(romancierul de mai târziu) ºi fratele sãu (devenit
ulterior filozof specializat în Aristotel), nu neapãrat
teoretic, ci ,  prin exemplul propriei îmbãtrânir i
(„Trecerea de la dinþi la protezã ni s-a pãrut, fratelui
meu ºi mie, un eveniment nu numai grav, dar ºi
obscen”), dar ºi cel al sacrificãrii pãsãrilor din curte
(„þinea pasãrea strâns sub braþ […], apoi îi punea
gâtul pe o maºinãrie infernalã din metal vopsit verde
[…]. Iar când manevra pârghia, strângea ºi mai tare
corpul pãsãrii, ca sã-i înãbuºe ultimele convulsii.”)
în filozofia sfârºitului inevitabil, a morþii care poate
varia ca formã, ca fel de manifestare, ca duratã
de aºteptare, dar care este, în mod mai mult decât
cert, inevitabilã.

Reflecþiile autorului asupra morþii se intensificã ºi
se diversificã odatã cu decesul pãrinþilor sãi. Moartea
mamei, care a „ieºit din scenã” ultima, „s-a dovedit
a fi”, în ciuda aºteptãrilor fiului scriitor, „ceva mai
complicatã ºi mai surprinzãtoare” decât cea a tatãlui
autorului. „Moartea lui nu fusese decât moartea lui;
moartea ei fusese moartea lor”. Astfel, sentimentul
morþii devine mai puternic ºi se permanentizeazã.

Dincolo de abordarea agnosticã sau chiar ateistã
a realitãþilor contingente ’ºi transcendente, îndeosebi
a morþii (atitudine pe care noi n-o împãrtãºim), þinem
sã subliniem câteva dintre afirmaþiile ce ni se par
obiective (fie cã aparþin lui Barnes, fie cã au fost
citate din alþi scriitori pe care moartea i-a preocupat

în mod deosebit). Astfel, Julian Barnes susþine cã
din punct de vedere al relaþiei oamenilor cu divinitatea
(cred/nu cred) ºi cu moartea (se tem/nu se tem), se
pot distinge patru categorii de persoane:

1. cei care nu se tem de moarte, deoarece cred;
2. cei care nu se tem de moarte, chiar dacã nu

cred;
3. cei care cred, dar oricum nu pot scãpa de teama

de moarte ºi
4. cei care nu cred, dar se tem, totuºi, de moarte.
Enumerarea nu e una aleatorie, întrucât J. Barnes

considerã cã primele douã categorii „ocupã o poziþie
moralã superioarã”, în timp ce categoria aflatã pe
locul 4 este „în afara podiumului, de toatã ruºinea”.

Concluziile despre moarte pe care J. Barnes le
formuleazã frecvent în aceastã carte se sprijinã ºi
pe experienþele ºi concepþiile la temã ale unor artiºti
(scriitori, pictori, compozitori) remarcabili. Cel mai
des amintit este autorul lui Poil de Carotte(cunoscut
de noi ca Morcoveaþã), Jules Renard, la Journal-ul
cãruia (þinut din 1887 pânã în 1910) se face referire
în repetate rânduri. Dupã ce, într-o perioadã scurtã
de t imp –  1897-1909,  Renard  par t ic ipã  la
înmormântarea a trei membri ai familiei sale (tatãl,
fratele ºi mama), acesta îºi va nota în jurnal câteva
reflecþii ce pot fi considerate adevãrate aforisme:
„Dacã un vierme ar fi capabil sã meargã þanþoº, atunci
ar merge þanþoº”; „Tot ceea ce simt este un fel de
furie împotriva morþii ºi a trucurilor ei imbecile”;
„Incomprehensibilitatea lui Dumnezeu este poate cel
mai solid argument în favoarea existenþei Lui”,
„Moartea nu este un artist”. Deºi moartea nu este un
artist (în sensul cã nu este deloc flexibilã), creaþia
este singura modalitate de a o sfida: „Creãm artã
pentru a înfrânge, sau cel puþin pentru a sfida,
moartea? Pentru a o transcende, punând-o la punct?
Poþi sã-mi iei trupul ºi materia cleioasã din cap, care
a ascuns toatã luciditatea ºi imaginaþia mea, dar nu
ai cum sã-mi iei ceea ce am fãcut cu ele”. Cu alte
cuvinte, arta este singura cale a omului de a nu muri,
sau mai frumos fiind spus, de a nemuri. Pe aceeaºi
lungime de undã, compozitorul rus ªostakovici
considerã cã arta se naºte din cea mai profundã
simþire a noastrã, ºi anume din frica de moarte: „ªi,
ca o ironie a sorþii, sub semnul acelei frici, oamenii
creeazã poezie, prozã ºi muzicã, încercând sã-ºi
întãreascã legãturile cu cei vii ºi sã-ºi sporeascã
influenþa asupra lor”.

Ideea, irefutabilã de altfel, cã moartea e inevitabilã
este ilustratã de o povestioarã cititã de Barnes în
opera lui  Somerset Maugham. Morala acestei
parabole – moar tea,  pe lângã faptul  cã este
omniscientã ºi omniprezentã, e ºi o ironistã iscusitã:
„Un negustor de la Bagdad îºi trimite argatul sã
cumpere de-ale gurii. La piaþã, omul este înghiontit
de o femeie; întorcând capul îºi dã seama cã este
Moartea. Fuge înapoi acasã, galben ºi tremurând de
fricã, implorându-ºi stãpânul sã-i împrumute calul,
sã plece fãrã întârziere la Samara, sã se ascundã
de Moar te. Stãpânul  încuvi inþeazã º i  argatu l
porneºte în goanã. Apoi stãpânul pleacã ºi el la
piaþã, intrã în vorbã cu Moartea ºi-i reproºeazã cã
i-a ameninþat sluga. Vai, îi rãspunde moartea, dar
nu l-am ameninþat […]. Am fost uluitã sã-l vãd la
Bagdad azi-dimineaþã, þinând seama cã am întâlnire
cu el la Samara, disearã”.

Interesante sunt ºi reflecþiile lui Barnes despre
religie ºi arta religioasã. Arta, susþine Barnes, este
superioarã religiei. Acesta îºi explicã ideea prin faptul
cã noi nu contemplãm anumite opere de artã cu tentã
religioasã pentru subiectul reprezentat de acestea,
ci, în primul rând, pentru experienþa esteticã pe care
ne-o oferã. Nu ºtiu dacã noi, cei care nu ne permitem
sã credem (sau, pur ºi simplu, nu credem) cã într-o
zi creºtinismul va deveni o religie moartã – la fel ca
multe altele, poli-sau monoteiste, suntem în drept
sã contestãm afirmaþia lui Barnes, de vreme ce
putem admira, cu aceeaºi intensitate a trãirii estetice,
o catedralã creºtinã ºi o moschee musulmanã.
Epurate de aspectul religios, aceste construcþii ne
încântã prin dovada capacitãþii creatoare a spiritului
uman, aºa cum ne farmecã astãzi  piramidele
egiptene, Stonehenge, Templul de la Delphi etc., pe
care le privim fãrã nicio fervoare religioasã.

Nu ºtiu dacã lectura cãrþii lui Julian Barnes te poate
ajuta sã înþelegi moartea ºi, cu atât mai mult, sã
încetezi a te teme de ea, deoarece, dacã e sã-l
para f razãm pe Ju les  Renard ,  moar tea  es te
incomprehensibilã prin definiþie, întrucât se aflã
dincolo de limita experienþelor a cãror cunoaºtere sau
trãire poate fi împãrtãºitã ºi altora. Nici demersul
scriitorului britanic, nici al altora, citaþi sau nu de
acesta, nu poate schimba natura fenomenului
respectiv. Cu siguranþã, însã, Nimicul de temut al lui
Barnes te ajutã sã înþelegi mai bine viaþa care,
inevitabil, se sfârºeºte cu moartea. Poftim de citiþi!

Petru BOTEZATU

(urmare din pag 6)

SCULPTURÃ. ACT.
Creatã de luminoase
ºi adumbrite tremurãri
într-aceleaºi tipare,
am forme ideale.

totuºi, acest trup gol,
acest trup fierbinte,
doar material
de sculptat a rãmas.

VESNA AÞEVSCA

PRAGUL SIGURANÞEI
Stãm dincolo de pragul nostru,
acel scut protector
în faþa uºii deschise,
în faþa sinceritãþii nemiloase,
grãdinã în toamnã.

grãdina trage
cãldura casei
din care din nou sã izbucneascã
aºteaptã. Uite  -
rãceala toamnatecã
în noi s-a cuibãrit.

Se poate sãri pragul
formei scrijelite,
ascuþitã ºi neplãcutã,
statul în casã,
scutul pentru alte singurãtãþi.

SFÂRªITUL
Casa este în ruinã
Aproape de pãmânt
Iar poºtaºul strigã din nou
ªi lasã noi scrisori
Pe pragul dispãrut.

Nimeni nu-l laudã,
Nimeni nu se aºazã
Cu el la masã,
Nimeni nu întreabã
Cum vieþueºte singur.

Dar cineva trebuie
Sã tragã sfori,
Sã punã la punct
Toate sã le primeascã,
toate sã le þinã.

Din când în când cântã
Despre cele care le ºtii
Pentru noi ºi pentru lume.
Dar nu-l auzi,
Tu cânþi cântecul tãu.

BRATISLAV TAªCOVSKI

SUS
Lui Slave Ghorgho Dimoski

Îþi vãd calul
pe care l-ai legat sus,
acolo în nori, peste Velestovo.
El s-a culcat, e sãlbatec ºi tace.
Se uitã la noi
ºi-i uimit:
ce cãutãm noi aici?
Mã întreb
ce am fãcut eu în viaþa-mi?
Iar calul întunecat
înghite din nori
ºi cina-i e gata.
Privesc,
are cine sã audã.
Dacã înþelege, n-are importanþã!
Poete,
ne-am chinuit jumãtate de secol
ºi continuãm sã credem ºi sã scriem.
Mai putem, suntem
aproape viteji!

Velestovo, 14 de august 2009.

CU STRICTEÞE CONFIDENÞIAL
Eu sunt ca o uºã fãrã cheie.
Nu ºtiu cine mã þine
de nu am cãzut.
Cãderea-i pe-acolo
ºi tot mai mult mã aseamãn a pin
care trebuie sã se culce.
Apoi,
îl vor tãia cu ferãstrãul
ºi din el vor face o bancã
pe care vor moþãi atotºtiutorii.
Vor vorbi despre cine am fost.
În ce am crezut ºi pe cine-am iubit.
ªi neapãrat la ce m-am gândit,
la cele care nu se pot închipui.
Dar secretele mele sunt dezlegate.
Toate câte am vrut sã le spun este scris,
ei, dacã ºtiau, puteau sã citeascã.
Eu sunt de acolo de unde trebuie sã fiu
ºi cred cã este aºa.

Selecþie ºi traducere: Dina CUVATA
Stilizare: Gheorghe DOBRE
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Din Fondul documentar al Bibliotecii

Municipale „Constantin Þoiu”

Fondul Constantin Þoiu

Jurnal
intim (IX)
(continuare din numãrul trecut)

Agenda germanã
*

  Iulie 1991 Roma
Piaþa San Giovanni
Catolicism baroc
Spitalul San Giovanni
infernul
Doctora Pacini în scaunul cu rotile.
Dora - Euridice legatã de pat cu o panglicã durã

de pânzã. (Dora Scarlat, a doua soþie a scriitorului

– n.n. A.B.)
Atmosferã eroticã. Femei masturbându-se.

*
Coºmarul !  - Vei fi o Elsa Morante ! Frustrãrile

Dorei, vechi, acumulate.
*

26 iulie 1991
San Giovanni in Latteronno
Confesional -
Discuþie cu preotul. Un activist catolic, un ideolog

preocupat numai de forme – te-ai împãrtãºit ? etc.
Centrul catolic baroc, pe caniculã, cei doi ºoricei,

la canal, care ronþãiau felia de pâine.Bãtrânul cu un
pietroi ascuns la spate, care-i pândeºte, se apropie
tiptil în timp ce unul rodea pâinea ºi-l striveºte pe
Mik i  Mouse,  zdrobind º i  toatã p ia þa cato l icã
orgolioasã, formalã

*
30 iulie 1991
mutatã,  la ora 15 la Ospedale Pietralata

*
iulie 1991  Afiºele Dorei rupte la Roma

*
Uome, dove voi ?

*
1 August 1991
Ospedale Pietralata
în locul lui De Sanctis se ocupã doctoriþa Bertocci

*
2 August 1991
Roma
La Pietralata:
Un om mort trebuie sã rãmânã în memoria noastrã.
- Una e sã rãmânã în memorie ºi alta sã rãmânã

prezent (între noi) prin obiecte, acte...
Prima desprindere a Dorei de Mircea: Sã-l aibã în

memorie, dar sã nu mai fie prezent  în ea, ºi între
noi doi... (Mircea Scarlat,  critic literar (1951-1987),

primul soþ al Dorei – n.n. A.B.)
*

Giordanno Bruno s tatu ia  s t rop i tã  cu apã. . .
Ambasada francezã – palatul Farnese

*
Cerul Romei în amurg roºu – roºcat cu accente

bleu printre pinii sobri, stufoºi, rigizi...
*

Atenþie:
Seara ispãºirii în care dai tot de gratii - Giordano

Bruno stropit cu apã
Barmanii
Florãreasa þigancã
Tutungiul

E comme va il Marito ?
Insul care omoarã unul din cei doi ºoricei care

ronþãia de jos în sus o fel ie de pâine uscatã.
Costeliv. Nenorocit. Bãtrânul îmi fãcea cu ochiul.
Þinea la spate ceva. A aruncat pietroiul, l-a omorât
pe unul .  ª i  eram în centru l  ce l  mai  vechi  a l
catolicismului, în primul lui Vatican.

- Aþi ucis Dogma ! A strigat. Nimic din grandoarea
asta catolicã nu mai are acum nici un sens. Din
cauza acestui biet Mikimaus !

*
12 August 1991 Roma
S. Giovanni
Dupã visul cu P. Dumitriu
Am sã-l pedepsesc, am spus cu toatã hotãrârea,

pe cine ? A întrebat preotul confesor,... oraºul, am
spus, oraºul ! Cetatea asta blestematã în care nu
dai decât de fantome... Cezar, Octavian, Brutus,
Antonio, dracu sã-i pieptene ! Am zis pe româneºte,
lãsând portugheza ºi noroc cã preotul n-a înþeles,
vorbea toate limbile, afarã de românã, ºi ºtiu cã
atunci când am spus dracu sã-l pieptene, el a
zâmbit, nu înþelesese, desigur, dar putea sã fie ca
ºi cum ar fi priceput... Roma ? A întrebat mirat
confesorul din  arca  orgolioasã de piatrã ºi de
marmurã, de pe a cincea sau a ºasea colinã a
capitalei imperiale, acolo, unde, de atâta evlavie,
pietate, urã sau iubire, devoþiune, aerul, aer când
treptat se întunecã ºi se face greu, dur, încât de la
un punct încolo începi sã te pomeneºti cã-l ronþãi
ca pe un pesmete multimilenar descoperit în cala
putrezitã a corãbiei lui Noe... Da, voi pedepsi Roma,
cã mi l-a distrus pe  Ni.... . Merita, am þipat, dar de
ce sã-l distrugã. Voi ziceþi cã ier taþi, dar nu iertaþi,
ºtiu cã nu iertaþi. Preotul fãcea deasupra mea o
cruce ºi spunea în portughezã Iartã

(Am spus asta într-o suflare.) Pe urmã el mi-a fãcut
un semn, ºi cum ºedeam în faþa ghiºeului ca de
bancã, deºi are un loc, o cabinã de confesiune unde
se vorbesc toate limbile, cu excepþia românei, vai !
Asta e chestiunea, nu batem deloc departe ºi când
încercãm, nu se aude, n-ajunge, nu rãzbate pânã la
ei, fir-ar ei ai naibii sã fie de dezvoltaþi, de competitivi
ºi de  eficienþi... Credeam cã-mi face semn sã
îngenunghez pe prãguþul de jos de sub ghiºeul
deschis,  cu figura preotului încadratã în spaþiul,
de abanos parcã, ºi el, ca un sfânt dintr-o icoanã,
un sfânt cu ochelari, aþi mai vãzut ? O icoanã cu
ochelari ! - asta trebuie neapãrat s-o notaþi, e
memorabilã ! Dar el a zis sã nu îngenunchez, ci sã
mã sprijin de peretele de abanos al cabinei catolice,
atât de curatã ºi de elegantã, cã-þi vine, i-ar veni
oricãrui român mai golan sã scrie pe ea F. sau P.
Mã c lã t i nam,  de  obosea lã ,  de  foame,   î i
cumpãrasem lui Ionel tot, dãdeam toþi banii pe el ºi
nu mâncam mai nimic, metroul, autobuzul, ceva apã,
de la ciºmelele Romei, care au, domnule, în ciocul
lor de fier, în pliscul coroiat ca de vultur, o gãuricã
fãcutã în metal, ºi când astupi gura ciºmelei, apa
þâºneºte drept în sus ºi bei ºi-i mai stropeºti ºi pe
cei din jur care aºteaptã, apa la Roma, e tot ce are
ea mai bun, încolo numai nãluci umblând prin acest
baroc uriaº ca ou dat cu ocru, culoarea funestã a
eternei arheologii, sanctuarul vieþii presatã cu o
foaie de nuc între filele unei cãrþi neinteligibile.

Carnetul cu supracoperta albastrã pe care scrie:
Uniunea Scr i i tor i lor  d in Republ ica Popularã

Românã
CONFERINÞA PE ÞARÃ  A SCRIITORILOR
1965

*
Antiromanul este un semn de impotenþã creatoare

– artã romanescã a cãrei regulã e sã „evite romanul”.
*

Sã facem la nesfârºit o literaturã de seminariºti ?
Ipoc r i t -grand i locven tã  ?  F ides  De i  ?  Vez i
catolicismul.

*

Urmãtorul roman ar trebui sã fie o eliberare de
servituþile vechi de 20 de ani. O încercare de a
reabilita spontaneitatea, demnitatea, valorile de
esenþã ale existenþei, limbajul direct – înlãturarea
redactorului sau agentului din cafã. (Stalinismul)

*
 Romanul
1) Capitolul cu praful – apartamentul 1954. Aici

îmi amintesc de tata „care ºedea la fereastrã” într-
un târg din Moldova ºi privea strada. Secvenþa dela
fereastrã se întâmplã în 1952. În casa tatei, o
brigadã de tractoriºti – pe urmã un Sanepid. La
început el priveºte calm transformãrile revoluþionare
- pe urmã, când în târg încep arestãrile – intrã – ca
un duh, în el, spaima.  Stã nemiºcat la fereastra
împãrþitã de ciurciuvele, care împart spaþiul. Îºi
aduce aminte de copilãrie, când a aruncat cu
andreaua (Marica) în sora lui care a murit de mult.
Erau mici ºi el i-a poruncit sã se ducã în colþ sã-i
cumpere bomboane (în colþ, dugheana a dispãrut –
e un „punct sanitar”) ºi i-a gãurit pielea la ceafã, de
fricã s-au scuns ºi toþi l-au cãutat în ºopron, noaptea
cu lumânãrile ºi el se bucura cã nu-l gãsesc.

 Îºi aduce aminte de beþivana târgului, baba Rusca
– cum , într-o zi când el era mic ºi stãtea la fereastrã
ºi ploua, ea a traversat strada cu o sticlã de rachiu
în mânã ºi-a scãpat sticla, care s-a spart ºi rachiul
s-a rãspândit în noroi. El o privea, cum s-a aplecat
în genunchi, în ploaie, borborosind ºi cu palmele
lipite de noroiul strãzii, bea din urma de copitã a
unui cal în care se adunase un rest de rachiu. Pe
urmã îºi aminteºte (sau mama mi-a povestit) scena
cu uniforma de colonel, în 1951 – dupã ce ºi-a uzat
toate hainele ºi-a pus uniforma de galã – sãpa în
grãdinã primãvara, în uniforma lui cu eghileþi,
pampasuri, cãciulã de blanã cu fireturi, ciucuri de
aur, ºi l-a vãzut un miliþian ºi l-a arestat, crezând
cã „face” sau „a fãcut un guvern” - toþi babalâcii ieºiþi
la pensie, fãceau guverne. E purtat pe la miliþie, ºi
în cele din urmã un cãpitan de miliþie, înþelegând
situaþia, îi face rost de o cartelã (bon) ºi-i cumpãrã
un costum pe puncte – îl face iar civil. În timp ce
stã la fereastrã, bãtrânul (tata) îºi  aminteºte,
turbure,  aceste în tâmplãr i ,  es te  îmbrãcat  în
costumul pe puncte cumpãrat pe bonul oferit de
cãpitan – mama a trebuit sã vândã trei feþe de mese
de olandã ºi un cazan de aramã ca sã facã rost de
bani pentru costum

Deci douã serii de evenimente. - Eu, în 1954, în
apar tament  în  t impu l  p ra fu lu i ,  dupã  ce  vãd
dãrâmarea statuii ºi amintirile tatãlui meu „stând la
fereastrã la Fãlticeni” (Horia Lovinescu). (Horia

Lovinescu, dramaturg, 1917-1983,  - n.n. A.B.)
El acceptã situaþia, se retrage cu mama în douã

cãmãruþe, tractoriºtii, bãieþii, se poartã politicoºi cu
bãtrânii, deºi gãlãgioºi – n-au nici un motiv de
teamã, el a fost profesor – a scris un manual de
algebrã, ºcolar, a câºtigat mulþi bani ºi aºa ºi-a fãcut
o casã mare cu acareturi. Dela un moment dat însã,
mama observã (îmi spune asta) cã jovialitatea lui
s-a dus,  º i  cã stã toatã z iua la fereastra cu
ciurciuvele – cu ochi din zi în zi mãriþi (de nemâncare
sau de însãºi fixitatea ºederii – ºi poate chiar de
spaimã). Aºteaptã ceva. Nu e nimic concret (De fapt
apariþia „dubei”)

Se rade în fiecare zi, îºi pune la piept batista cu
vârful ascuþit în sus, mult ieºit în afarã, bastonul,
pãlãria – o tablã de logaritmi, un compas, un echer,
un carneþel cu pãtrãþele, un raportor (a fost profesor
de matematici la Iaºi) – pregãtit sã plece. E marea
plecare pe care o aºteaptã. La început mama îl
ceartã, apoi îl lasã într-ale lui.

Îmi amintesc ºi de circul cu Maria, de întâmplarea
cu Licã, cu cinematograful Tomescu – de cazacii
de pe bãrãgan, Ialomiþa, dumineca de paºti cu
inundaþie, cu Baicu ºi moartea lui Câciu în capelã
(nuvela Cazacii înseratã în naraþia sau monologul
bãtrânului).

(urmare în numãrul viitor)
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George APOSTOIU

EUROPA. PREZENTUL CONTINUU (IV)

POLITICA, ÎNTRE
CIVILIZAÞIE ªI REPULSIE

S-a întâmplat sã am timp pentru reluarea
lecturilor din Titulescu. Cu intuiþia lui genialã dar
ºi cu destulã ranchiunã, marele diplomat ne
confirmã cã  neaveniþii în politicã sunt surse ale
discordiei, abuzurilor, scandalurilor. Adicã, ale
rãului. Spectacolul mizerabil oferit de rãzboiul
politic orb prin care am fost nevoiþi sã trecem în
vara lui 2012 seamãnã cu cel prin care a fost
devastatã energia tânãrului stat român închegat
prin Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Atunci,
în vremea mult lãudatei democraþii interbelice,
românii îºi preparau ingredientele care vor deveni
fermenþii politicii cu nãduf: aranjamente oneroase,
manevre oculte, scandalul ºi pârã la stãpân.
Practicate cu voluptate chiar de atunci, toate
acestea sunt reluate fãrã ostenealã azi, în vremea
fericitã pe care o trãim sub zodia marii democraþii.
Nu este de mirare cã politica la noi se zbate între
civilizaþie, fals ºi repulsie ºi nu reuºeºte sã-ºi
gãseascã un loc onorabil în inima ºi rosturile
românilor.

 Citind din Titulescu m-a frãmântat o întrebare:
ce-i face pe români atât de pãtimaºi încât recurg
pânã ºi la urã pentru a ajunge la putere? Titulescu
însuºi a fost victima invidiei ºi a urii. Voi vorbi
altundeva despre duºmanii lui. A avut mulþi, din
ce în ce mai mulþi, pe mãsurã ce câºtiga pentru
România, prin geniul ºi truda lui, un loc în lume.
Datoritã influenþei ºi prestigiului lui la Liga
Naþiunilor, instanþa pãcii de la Geneva, þara
noastrã cãpãtase între cele douã rãzboaie
mondiale un loc respectabil în Europa. De
Titulescu aveau nevoie Franþa ºi Marea Britanie,
el a demontat iredentismul Budapestei,  a
condamnat fascismul lui Mussolini, iar pentru
Hitler a fost pentru câþiva ani obstacolul penetrãrii
Germaniei în România. El domina Societatea
Naþiunilor, forumul în care se duceau bãtãliile
pentru respectarea sistemul de ordine fixat pe
continent prin Pacea de la Versailles. Adicã cel
care consfinþea ºi garanta reîntregirea  României.
Cu toate acestea, marele diplomat sfârºeºte ca
victimã a propriilor lui concetãþeni. Adversarii lui
din þarã nu au fost capabili sã-i înþeleagã viziunea
despre justiþie fondatã pe principii, spirit de
dreptate ºi moralã. Erau stânjeniþi mai ales de
ideea moralitãþii publice relevatã lui Titulescu, în
toatã dimensiunea ei, de contactul cu civilizaþia
britanicã. Iatã ce scrie el la puþin timp dupã ce
este numit ministru plenipotenþiar la Londra, în
1922: ,,Am învãþat cã opinia publicã britanicã este
foarte sensibilã la orice aduce a umanism ºi dreptate

ºi cã Marea Britanie este þara în care moralitatea
particularã ºi cea publicã sunt legate cât se poate
de strâns” (,,Politica externã a României” Ed.
Enciclopedicã, Bucureºti, 1994, p. 193).

M-am bucurat sã citesc aceste rânduri tocmai
când af lam din presa francezã cã fostul
preºedinte Jacques Chirac, ultimul gaullist cu
adevãrat, a fost vizitat de actualul preºedinte,
socialistul François Hollande. Ziariºtii scriu cã
întâlnirea lor a fost amicalã, cã cei doi ºi-au spus
de toate, pânã ºi banalitãþi. Ei se mai întâlniserã
în timpul campaniei electorale ºi întâmplarea îl
contrariase destul pe fostul preºedinte Sarkozy,
om politic creat de însuºi Chirac. Noua revedere
ºi discuþiile celor doi nu sunt importante pentru
soarta Franþei, dar câtã luminã pun pe civilizaþia

unei politici. Preºedintele Hollande l-a vizitat pe
Chirac în momente de suferinþã – acesta era
bolnav – prin care trecea cel care, ideologic, i-a
fost oponent politic pânã mai ieri. Omenia – asta
vrea sã spunã Titulescu – este mai importantã
decât ideologia. Noi când vom ajunge sã
înþelegem un adevãr atât de simplu ?

România a avut ocazia sã experimenteze
coabitarea unei formaþiuni social-liberale, venitã
din opoziþie, cu autoritarismul unei preºedinþii
nervoase ºi mereu rãscolitoare a vieþii publice din
România. Ar f i  fost o alternanþã la eºecul
guvernãri democrat-liberale în care preºedintele
se credea ºef de stat ºi de guvern la un loc. A
mai avut ºansa sã aibã un prim-ministru tânãr,
dezinhibat, ºcolit în þarã ºi în strãinãtate, cum se
cere azi. De mult românii îºi doreau un guvernant
care sã nu mai fie încurcat în nodurile (încã
nedesfãcute ale) politicii post-decembriste. Iatã
cã apãruse. Avea un discurs nou despre justiþie,
în general, ºi despre justiþia socialã, în special,
despre corupþie ºi despre perspectivele ieºirii din
crizã. Formula guvernãrii social-liberale pãrea sã
punã pe un fãgaº potrivit frãmântãrile noastre în
traversarea deºer tului  de la comunism la
capitalism. Întâmplarea ne ajuta pânã ºi la ruperea
tradiþiei onomasticei politice: scãpam, în sfârºit,
de emblematicul nostru ,,escu”. Chiar ºi acest
amãnunt lingvistic pãrea sã indice cã suntem
porniþi pe un alt drum. Acel tânãr cu nume fãrã
,,escu” contribuise el însuºi ca stânga din care
venea sã nu mai fie legatã de liderii instalaþi în
decembrie 1989. ªi dacã ar fi sã nu-i suspectãm
de ipocrizie, chiar unii dintre ideologii dreptei
noastre de azi, pe când nu le mai sta nimic în
cale, au simþit nevoia întãririi opoziþiei. Stânga
veche ºtim de unde vine, dreapta nouã nu prea
ºtim. Stânga veche a trãit la început iluzia
modelului social-democraþiei germane ºi apoi pe
cea a celei de a treia cãi experimentatã de Tony
Blair în Marea Britanie.

Suntem români ºi ratãm ori de câte ori luãm
modele de aiurea. Fondul nostru ontologic este
diferit de cel al nemþilor sau al britanicilor ºi chiar
dacã suntem un popor funciarmente conservator
(altfel nu am fi rãmas latini douã mii de ani!), atunci
când reuºim, ne despãrþim în felul nostru,
eminamente atipic, de trecut. Alþii au trãit în
coabitare politicã, noi nu putem nicicum sã o
acceptãm. Deºi pãrea doritã, stânga nouã nu a
fost lãsatã sã-ºi limpezeascã mesajul. A fost
imediat împiedicatã sã exerseze o formulã cu
dreapta liberalilor, apoi atrasã în dispute violente
ºi în final împinsã la erori. S-a trezit în români
vocaþia lor de a compromite ideile, mari sau mici,
înainte de a prinde rãdãcini. ,,O doctrinã, spune
Titulescu – ºi propun cititorului o extrapolare a
logicii lui la întâmplãrile prin care trece România
azi –, nu se poate impune decât prin spadã sau
cuvânt! Eu unul prefer cuvântul”. (,,Pledoarii
pentru pace” Ed. Enciclopedicã, 1996, p.250).
Politicienii noºtri de azi au preferat sã scoatã
spada. La peste ºapte decenii, ei nu reuºesc sã
priceapã logica lui Titulescu. Democrat-liberalii
aflaþi la putere pânã ieri clamau public nevoia unei
opoziþii puternice. Când au avut-o nu le-a mai
trebuit. ªi la putere, ºi în opoziþie, politicianului
român nu-i trebuie democraþie. Nu vrea stat
consolidat ca sã nu fie îndepãrtat de casa de bani.
Nevoia de apãrare a afacerilor îi produce spaimã.
Românii intrã în politicã – am scris-o încã din 1994
– pentru a face bani. De aceea, schimbarea de la
putere nu este acceptatã nici atunci când este
rezultat al jocului democraþiei. La noi schimbarea
este echivalatã cu o manevrã. Politicienii noºtri
nu înþeleg cã statul nu este al partidelor politice,
nu este nici social-liberal, nici democrat-liberal.

Este statul cetãþenilor, majoritatea acestora nici
nu vrea sã audã de partide politice. Politicienii nu
sunt aºezaþi pe doctrine ci pe ambiþii. Nu sunt
capabili sã despartã dreapta de stânga, nu
acceptã alternanþa ºi nu simt nevoia construirii
,,centrului” pentru cã nu pun preþ pe moderaþie ºi
pe echilibru.

În România, partidele politice au un viciu ,,de
fabricaþie”: dreapta, aºa cum se aratã astãzi, nu
îºi are rãdãcinile într-o doctrinã liberalã, ci într-
un mimetism de folos marilor afaceri. Eroare la
fel de mare cu cea a stângii social-democrate
care, din aceleaºi motive, nu a urmãrit altceva
decât sã ajungã sau sã rãmânã la putere. Cauzele
acestei situaþii sunt multe. Vreau sã spun, într-o
ordine apropiatã de idei, cã dacã stânga iese din
mantaua lui Lenin, dreapta în România a fost ºi
ea confecþionatã din petice rupte din poalele
aceleiaºi mantale. De aceea dreapta la noi nu-ºi
dobândeºte credibilitate. Ca ºi stânga veche care
nu a acceptat sã-ºi schimbe douã decenii
mantaua roasã, dreapta nu a fost în stare sã-ºi
tocmeascã frac pe mãsurã. ªi-a scos din rafturi
haine ponosite, cu miros greu de naftalinã. Cei
din stânga veche nu au depãºit forþa remanentã
a trecutului lor, cei din dreapta post-decembristã,
grãbiþi sã prindã puterea, nu au avut timp nici
mãcar pentru o sumarã reciclare. Din pãcate,
dacã luãm în seamã discursul agresiv al tinerilor
care îºi propun sã consolideze dreapta, începe
sã devinã îngri jorãtoare chiar perspectiva
ideologiei acesteia. Nici nu au urcat pe scena
politicã ºi au deja un limbaj de zgurã fierbinte care
aduce aminte de cel al extremei drepte manipulatã
înainte de rãzboi de un Nae Ionescu. Chiar ºi în
tacticã ei recurg la obsesiile vechi: sunt singura
alternativã la îndreptarea lucrurilor. Tinerii de
extremã-dreapta, atât cât pot fi vãzuþi, sunt
indiferenþi la riscuri, intoleranþi, exclusiviºti ºi
sentenþioºi. Ei pãtrund în spaþiul public porniþi sã
foloseascã arme politice detestabile, inclusiv pâra
la stãpân. Articulaþiile politicii lor se vãd cu
uºurinþã. De la acelaºi Titulescu, care a trãit
vremurile lui Nae Ionescu, aflãm cã nu este nimic
întâmplãtor: ,,...ºi când mã gândesc cã vina noii
situaþiuni nu ne revine nouã, acelora care
guvernãm, ci acelora care, pentru a ne lua locul,
fac din politica externã arme pentru politica
internã, tristeþea mea este ºi mai mare” (,,Politica
externã a României”, p. 35).

Revin la o constatare mai veche: în timpul
regimului comunist, unii dintre cei care au intrat
în dreapta româneascã post-decembristã au avut
norocul sã cãlãtoreascã în Occident, dar ºi
ghinionul de a fi intrat în contact numai cu
reprezentanþi ai partidelor de stânga, chiar de
extrema stângã. Asta explicã de ce încã ºi astãzi
le este greu sã asimileze corect ideologia de
dreapta. Aºa stând lucrurile, cât de ciudatã ºi de
falsã este pretenþia unora dintre ei de a se
considera adepþi ai unui Raymond Aron.

Televiziunea a devenit o armã ucigaºã, poligonul
ei de tragere este Adevãrul. Invitaþilor li se curmã
brusc intervenþiile ori de câte ori opiniile lor nu
convin patronilor. În acest joc s-a aventurat ºi a
ajuns prea departe chiar ºi televiziunea publicã.
Impresia de tribunal de rãzboi cu greu poate fi
ºtearsã. Obedienþa unor producãtori de televiziune
a devenit ºi ea insuportabilã. Trist este cã unii
dintre ei au ajuns sã nu se dea în lãturi nici de la
insultarea noastrã. Un canal de televiziune a
difuzat în plinã crizã politicã un film de o jumãtate
de orã în care reporterul se arãta mândru cã
România a intrat în grija unei ,,noi Sublime Porþi”.
De aceea românii au ajuns sã trãiascã politica
de azi cu tot mai multã repulsie.
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(urmare din pag. 1)
Revoluþia burghezo-democraticã din februarie 1917 ºi

formarea guvernului condus de prinþul Gheorghi Lvov, cãruia
i s-a supus Înaltul comandament al armatei ruse, urmate de
abdicarea þarului, au transformat Rusia într-o þarã greu de
guvernat. Societatea rusã a fost cuprinsã de febrilitate. S-au
creat sute de soviete (sfaturi), mii de comitete de uzinã ºi
cartier, comitete ale þãranilor, cazacilor, intelectualilor etc.
Naþionalitãþile asuprite întrã în fierbere. La Kiev, o asociaþie
de organizaþii culturale (Rada) cere autonomie internã, apoi,
din varã, recunoaºterea independenþei. Polonezii, finlandezii
(cãrora guvernul provizoriu le-a promis independenþa),
popoarele baltice, georgienii, românii basarabeni
reacþioneazã sub impulsul evenimentelor.

Lenin ºi bolºevicii profitã de situaþie ºi pornesc asaltul puterii.
Întors din Elveþia, cu ajutorul germanilor, care vãd în el un
instrument de dizolvare a armatei ruse, Lenin lanseazã, în
aprilie 1917, celebrul sãu program: suprimarea poliþiei, a
armatei ºi aparatului de stat, confiscarea marilor proprietãþi
funciare ºi introducerea controlului muncitoresc în uzine. El
lanseazã celebrele lozinci: Jos rãzboiul! Jos guvernul
provizoriu! Toatã puterea sovietelor! Pace fãrã anexiuni ºi
despãgubiri! Pentru milioanele de soldaþi, pacea era sinonimã
cu sfârºitul mãcelului ºi întoarcerea la vetrele lor. Dezertãrile
ºi nesupunerile stimulate de propagandiºtii bolºevici iau
proporþii. În aprilie, ministrul de justiþie ameninþã cu demisia.
Guvernul se prãbuºeºte. Noul cabinet condus de Kerenski
nu are nici el viaþã uºoarã. În iulie-august trupele ruse suferã
grele înfrîngeri în Galiþia. Generalul Kornilov, comandantul
suprem, cere remanierea guvernului. Kerenski îl demite, iar
generalul, porneºte cu trupe asupra Petrogradului. Bolºevicii,
în spiritul „solidaritãþii revoluþionare“ cu guvernul, mobilizeazã
forþe ºi bareazã înaintarea lui Kornilov. În douã zile puciul
este lichidat ºi generalul arestat.

În cursul lunii septembrie, bolºevicii câºtigã majoritatea în
sovietele din Petrograd, Moscova, Kiev, Saratov ºi alte 50
oraºe din provincie. În replicã, Kerenski convoacã o
„Convenþie democraticã“, reunitã la Petrograd între 14 ºi 24
septembrie 1917. Convenþia aprobã crearea Consiliului
republicii, organ permanent însãrcinat cu pregãtirea alegerilor
pentru Constituantã. În prima ºedinþã a Consiliului, Troþki
denunþã noul organism, calificându-l „o nouã Dumã“,
bolºevicii pãrãsind sala. Întors din Finlanda (unde se
ascunsese spre a nu fi arestat), Lenin pune la cale
declanºarea insurecþiei armate. În acest scop este creat un
Comitet militar revoluþionar cu ajutorul cãruia Troþki a condus
revoluþia. Garnizoana din Petrograd a trecut de partea
bolºevicilor. În noaptea de 25 octombrie, în timp ce insurgenþii
ocupau Palatul de iarnã, unde se retrãseserã miniºtrii, s-au
deschis lucrãrile Congresului II al sovietelor din întreaga
Rusie, prin care bolºevicii ratificau lovitura de stat, delegaþii
votând rezoluþia redactatã de Lenin, prin care se atribuia
„toatã puterea sovietelor“. În încheiere, congresul a confirmat
formarea unui nou guvern – Consiliul comisarilor poporului
– ºi aprobã decretul asupra pãcii ºi pãmântului, acte
fondatoare ale regimului bolºevic.

DE LA GUBERNIE LA AUTONOMIE

Dupã 105 ani de la silnica sa înglobare în hotarele
împãrãþiei þariste, ºi dupã doi ani ºi jumãtate de la declanºarea
Primului Rãzboi Mondial, Basarabia era una din cele 101
gubernii ale Rusiei. Tot mai multe voci din rândul popoarelor
sugrumate în acest angrenaj al „temniþei popoarelor“,
împãrtãºeau pãrerea cã o Rusie înfrântã pe câmpurile de
bãtaie nu putea fi decât un pas spre propria lor libertate.
Accelerând mersul istoriei în conformitate cu aspiraþiile lor,
cu legile dupã care curge însãºi viaþa popoarelor, românii
basarabeni au fãptuit, la 27 martie/9 aprilie 1918, prima etapã
a procesului ce avea sã se încheie prin Marea Adunare
Naþionalã de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

Timp de jumãtate de veac, istoria unirii Basarabiei cu
România a fost izgonitã din manualele ºcolare. Pentru
generaþiile tinere, pentru marele public iubitor de istorie,
rememorarea evenimentelor de acum aproape un veac
rãspunde unei necesitãþi fireºti. Pe baza articolelor apãrute în
presa vremii, a proceselor verbale redactate în timpul ºedinelor
Sfatului Þãrii ºi a actelor elaborate atunci de diferitele organisme
politice ºi militare antrenate în evenimente, a documentelor
diplomatice, am întocmit o cronologie documentarã, evidenþiind
principalele momente din lupta românilor basarabeni pentru
unirea lor cu patria mumã.

1917
8 martie: ziarul Cuvânt moldovenesc, care apare din 1913,

vesteºte cu mare întârziere cititorilor sãi schimbarea regimului
politic din Rusia, ca urmare a izbucnirii, la 27 februarie, a
revoluþiei burghezo-democratice: „Din numãrul de faþa veþi
afla cã noi de-a-cum nu mai suntem robii stãpânirii vechi,

Marian ªtefan
Din cronica Marii Uniri
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care ani de-a rândul ºi-a bãtut joc de noi în chipul cel mai
grozav. Ocârmuirea veche s-a prãbuºit ºi pe dãrâmãturile ei
se clãdeºte o viaþã nouã... ªi acum, scumpi cititori, dee Domnul
ca felul nou de ocârmuire în împãrãþie sã ne fie ºi nouã
moldovenilor spre înnoire a vieþii ºi spre deºteptarea din
somnul de moarte în care ne-a þinut stãpânirea veche! Fie ca
soarele ce rãsare asupra împãrãþiei sã ne dee o razã
mântuitoare de luminã ºi de slobozenie ºi nouã moldovenilor,
care am fost robi nevinovaþi mai bine de o sutã de ani!”

26 martie: gruparea din jurul ziarului Cuvânt moldovenesc
lanseazã mai multe apeluri, chemând la unirea forþelor, aºa
cum fac ºi alte naþionalitãþi ºi popoare din Rusia. În timp scurt,
moldovenii din Basarabia ºi din alte centre ale Rusiei (soldaþi,
studenþi, þãrani, învãþãtori) încep sã se organizeze în cercuri
naþionale, asociaþii, comitete etc. La Chiºinãu se constituie
Societatea moldovenilor, care adreseazã o telegramã
guvernului provizoriu rus: „Obºtea moldovenilor, adunându-
se în ºedinþã pentru a dezbate nevoile moldovenilor din
Basarabia, salutã stãpânirea vremelnicã ºi-i aratã deplinã
încredere. Nãdãjduieºte ca, fiind rânduieli noi ºi schimbându-
se împrejurãrile vieþii în Rusia, moldovenii din Basarabia se
vor bucura de toate drepturile cetãþeneºti ºi naþionale”.

ªi alte „obºti” ale moldovenilor din Basarabia ºi ale celor
aflaþi în alte oraºe ale Rusiei trimit astfel de telegrame.

Sfirºitul lui martie: în urma mai multor consfãtuiri care au
loc la Chiºinãu, la redacþia ziarului Cuvânt moldovenesc, se
constituie Partidul Naþional Moldovenesc (P.N.M.), al cãrui
preºedinte este ales Vasile Stroescu. Din programul noului
partid: „În faþa stãrilor noi de viaþã în Rusia, aduse prin cãderea
vechii stâpâniri ºi prin venirea unei stãpâniri democratice,
care chezãºluieºte slobozenia fiecãrui om ºi a fiecãrui neam
din aceastã þarã, Partidul Naþional Moldovenesc, alcãtuit
acum, se simte dator a pãºi ºi el pe calea dobândirii drepturilor
cetãþeneºti ºi naþionale pentru moldovenii din Basarabia ºi
de dincolo de Nistru”.

P.N.M. se angajeazã sã lupte „alãturi de celelalte popoare
ale Rusiei pentru slobozeniile naþionale ale tuturor, pentru
înfãptuirea votului (glãsuirei) obºtesc”, pentru libertatea
cuvântului ºi a întrunirilor, pentru libertatea tiparului ºi a
credinþei; se preconiza obþinerea celei „mai largi autonomii”
administrative, judecãtoreºti, bisericeºti, ºcolare ºi
economice, presupunându-se cã, pe mai departe, chiar dacã
rãmânea legatã de Rusia. „Basarabia va avea sã-ºi
ocârmuiascã singurã viaþa ei dinlãuntru” ºi pentru aceasta,
toate legile privind viaþa proprie urmau sã fie elaborate de o
Dietã provincialã (Sfatul Þãrii). Programul specifica, de
asemenea, necesitatea ca funcþionarii administrativi locali
sã fie dintre moldoveni, iar justiþia sã se facã de cãtre
moldoveni ºi în limba lor, în ºcoli ºi bisericã sã fie folositã
limba naþionalã; se cerea, totodatã, oprirea colonizãrilor cu
strãini în Basarabia ºi împroprietãrirea celor cu pãmânt puþin
sau fãrã pãmânt.

În scurt timp, numeroase organizaþii ºi societãþi, comitete
ºi asociaþii (Uniunea cooperativelor din Basarabia în 6-7
aprilie; Adunarea moldovenilor de la Bolgrad la 11 aprilie;
Adunarea moldovenilor de la Odessa în 18 aprilie ºi altele)
îºi însuºesc programul P.N.M. ºi îºi orienteazã activitatea în
conformitate cu punctele cuprinse în el.

25-28 mai: Congresul corpului didactic primar hotãrãºte,
în urma unor ample ºi vii discuþii, naþionalizarea treptatã a
ºcolilor moldoveneºti de toate gradele, introducerea
alfabetului latin ºi a limbii moldoveneºti, cursuri de limba
românã, de istorie ºi geografie naþionalã.

4 iunie: În Piaþa „Slobozeniei” (Libertãþii) din Chiºinãu
soldaþii moldoveni din garnizoana oraºului organizeazã un
miting, în timpul cãruia se intoneazã Pe-al nostru steag e
scris unire.

6 iunie: Cuvânt moldovenesc publicã articolul Moldoveni
ºi români: .,Sântem români, strãnepoþi de ai lui Traian! O
spunem cu mândrie, cu încredere! De o sutã de ani ne-au
fost astupate gurile noastre ca sã nu putem grãi cu fraþii noºtri...
Nu vã ruºinaþi ºi nu vã temeþi sã spuneþi deschis oriunde ºi
oricui cã sânteþi români, fraþi buni cu românii de peste Prut ºi
de peste Carpaþi”.

Iulie: În cursul acestei luni, la Chiºinãu se constituie
Comitetul central al deputaþilor soldaþi ºi ofiþeri moldoveni,
compus din reprezentanþi ai comitetelor (sovietelor)
„deputaþilor ofiþeri ºi soldaþi moldoveni” din Odessa,
Ecaterinoslav, Tighina, Bolgrad, Sevastopol, Cherson, Iaºi ºi
ai celor de pe frontul românesc. Aceste comitete desfãºoarã
o intensã propagandã în vederea câºtigãrii autonomiei
Basarabiei.

13 iulie: reprezentanþi ai mai multor organizaþii ale
moldovenilor basarabeni protesteazã împotriva telegramei
Radei Centrale a Ucrainei (recunoscutã la 3 iulie de cãtre
guvernul provizoriu rus ca autoritate superioarã în Ucraina)
cãtre comisarul gubernial al Basarabiei, solicitat sã se
prezinte la o consfãtuire ce urma sã se þinã la Kiev cu
participarea tuturor comisarilor guberniilor din componenþa
Ucrainei. „Din citirea telegramei, adunarea [reprezentanþilor
organizaþiilor moldovene] a vãzut cã ucrainenii ar dori ca
Basarabia sã facã parte din viitoarea Ucrainã autonomã”.
Adunarea alege o comisie formatã din 7 persoane care
stabileºte cã Sfatul Þãrii trebuie sã fie organismul menit a

conduce Basarabia autonomã. În numeroase localitãþi din
Basarabia se þin întruniri în care participanþii adoptã rezoluþii
ºi telegrame de protest care sânt trimise pe adresa guvernului
provizoriu rus. La intervenþia acestuia, Rada Centralã din
Kiev trimite o nouã telegramã prin care anuleazã textul celei
precedente. Intervenþia guvernului provizoriu rus poate fi
interpretatã ca o recunoaºtere de cãtre acesta a autonomiei
Basarabiei. Evenimentele provocate de telegrama Radei
Centrale din Kiev intensificã lupta pentru obþinerea
autonomiei. Dintr-un manifest al P.N.M. lansat la Bolgrad: „În
timpul de faþã cea mai acutã ºi importantã chestiune, pe care
trebuie s-o rezolve toatã Basarabia, indiferent de clasã
socialã ºi situaþie, indiferent de naþionalitate ºi de confesiune
a popoarelor care o locuiesc, este chestiunea organizãrii
autonome a regiunii noastre... A sosit ceasul când absolut
toate elementele conºtiente ºi cinstite ale Basarabiei, în
special acele cari se socot bãºtinaºe, trebuie provizoriu sã
uite de chestiunile ºi interesele personale ºi sã se gândeascã
numai la viitorul scumpei, frumoasei si profund nefericitei
Basarabii. Multe straturi ale populaþiei basarabene, prin cei
mai buni reprezentanþi ai lor (adunãrile, congresul
învãþãtorilor, þãranilor, clerului, cooperatorilor etc.) s-au
pronunþat deja pentru necesitatea organizãrii autonome a
Basarabiei. ªi mai bine de 16 000 de ostaºi moldoveni
organizaþi, de toate armele, care se gãsesc pe fronturi ºi în
dosul lui (Odessa. Cherson, Ecaterinoslav, Sevastopol,
Nicolaev, Tighina etc.) ºi unite prin Sfatul central de deputaþi
din soldaþi si ofiþeri moldoveni din Chiºinãu, au jurat cã vor
muri pentru autonomia Basarabiei... ªi iatã cã acum a sosit
momentul când toatã populaþia Basarabiei va trebui sã dea
un rãspuns pozitiv unanim, ca toþi basarabenii sã se pronunþe
pentru autonomie ºi sã contribuie la organizarea cât mai
urgentã a sfatului superior al tãrii”.

27 august: la Chiºinãu se desfãºoarã al II-lea Congres al
delegaþilor þãrani. Pe lângã reformele radicale în problema
þãrãneascã ºi în chestiunile de naturã socialã, formaþiunile
politice prezente la acest congres promit tot sprijinul lor în
obþinerea autonomiei Basarabiei în cadrul Republicii
federative ruse.

3-14 septembrie: la Kiev se desfãºoarã lucrãrile
Congresului popoarelor din Rusia, moment important în lupta
pentru câºtigarea autonomiei diferitelor unitãþi teritorial-
naþionale din sânul fostului imperiu rus. La acest congres
participã ºi 6 delegaþi moldoveni, doi dintre ei fiind aleºi în
Sfatul popoarelor din Rusia.

25 septembrie: în proclamaþia sa, noul guvern provizoriu
rus condus de A.F. Kerenski recunoaºte dreptul popoarelor
la autodeterminare, ceea ce în multe cazuri nu reprezintã
decât consfinþirea unei stãri de fapt.

20 octombrie: în prezenþa a 500 delegaþi (reprezentând
aproximativ 250 000 soldaþi ºi ofiþeri moldoveni), la Chiºinãu
se deschid lucrãrile Congresului militarilor moldoveni. „Ostaºi
moldoveni! Mari sânt nãdejdile ce le pune naþia noastrã în
voi ºi mare este rãspunderea voastrã în faþa istoriei neamului
– citim în Cuvânt moldovenesc. Þara s-a trezit din somnul ei
de robie ºi-ºi cautã drumul spre slobozenie ºi dreptate. Se
hotãrãºte soarta noroadelor de mai multã vreme ºi voi. floarea
neamului moldovenesc, sânteþi chemaþi sã hotãrâþi drepturile
ºi interesele lui”.

24 octombrie: congresul proclamã autonomia politicã ºi
provincialã a Basarabiei ºi hotãrãºte ca, „pentru ocârmuirea
Basarabiei, în cel mai scurt timp, sã se alcãtuiascã Sfatul
Þãrii”. Referindu-se la rosturile organismului ce urma a fi
creat, rezoluþia adoptatã de congres preciza: „Sfatul Þãrii va
fi vremelnic ºi va fiinþa numai pânã la alcãtuirea adunãrii
întemeietoare basarabene [Adunarea Constituantã]. Toate
aºezãmintele administrative din Basarabia se supun pe deplin
Sfatului Þãrii, toate comitetele din Basarabia capãtã un
caracter curat profesional ºi n-au dreptul de a se amesteca
în trebile politice”.

Rezoluþia Despre naþionalizarea oºtirilor moldoveneºti
exprima hotârîrea congresului de a se începe „cât mai
degrabã alcãtuirea oºtilor moldoveneºti de tot felul de arme.
Pentru formarea ºi ocârmuirea lor sã se alcãtuiascã în cel
mai scurt timp comitetul general ostãºesc moldovenesc în
frunte cu un comisar pentru afacerile militare moldoveneºti
ºi cu un împuternicit [pe lângã] Stavcã [Marele Cartier General
Rus]. Comitetul general va alcãtui proiectul naþionalizãrii
oºtilor moldoveneºti ºi va începe a introduce naþionalizarea
în viaþã“.

Congresul alege un Birou pentru organizarea Sfatului Þãrii
sub preºedinþia lui Vasile Þanþu.

17 noiembrie: Biroul pentru organizarea Sfatului Þãrii
publicã o circularã cãtre toate organizaþiile din Basarabia,
cerându-le sã-ºi desemneze deputaþii pentru Sfatul Þãrii ºi
stabileºte componenþa definitivã a noului organism: 150
deputaþi, dintre care 105 moldoveni.

21 noiembrie: la Chiºinãu se deschid lucrãrile Sfatului Þãrii.
„Creatã de cãtre revoluþie, dupã principiile ºi sistemele
revoluþionare – aprecia istoricul basarabean ªtefan Ciobanu
–, aceastã instituþie este expresiunea zbuciumului unui popor,
pentru a-ºi gãsi calea adevãratã a vieþii, în ea se concentreazã
ideile ºi formele naþionale, frãmântãrile neamului românesc
din anul 1917.                                       (continuare în pag. 11)
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(urmare din pag. 10)
Instituþie revoluþionarã, alcãtuitã printr-un act revoluþionar

asemãnãtor cu cele ale altor neamuri din Rusia, «Sfatul Þãrii»
se impune ºi organizaþiilor revoluþionare ale minoritãþilor
din Basarabia. Aceste din urmã îºi trimit deputaþii lor în
«Parlamentul» Basarabiei, mãrind prin aceasta prestigiul lui.
Prin faptul cã ajutorul comisarului gubernial1, d. Inculeþ, este
ales ca preºedinte, iar comisarul gubernial, d. V. Cristi, intrã în
guvernul ales de cãtre «Sfatul Þãrii», toatã autoritatea se
concentreazã în mâinile acestei instituþii. Cuvântãrile rostite
la ºedinþa de deschidere, precum ºi declaraþiile
reprezentanþilor minoritãþilor ºi ai oraºelor ºi judeþelor
dovedesc cã înfãptuirea ideii «Sfatului Þãrii» a fost o
necesitate imperioasã a momentului”.

Din Procesul verbal nr. 1. Solemnitatea deschiderii Sfatului
Þãrii: „ªedinþa se deschide la orele 12 ziua. Deasupra
palatului Sfatului Þãrii fâlfâie drapelul Basarabiei. Înainte de
a începe ºedinþa, în capela care se gãseºte în acelaºi palat,
în partea lui din stânga, a fost oficiat un Te-Deum solemn în
limba moldoveneascã de cãtre girantul eparhiei Basarabiei,
Prea Sfântul Gavril, episcopul Cetãþii Albe, care la urmã s-a
adresat cãtre asistenþã în moldoveneºte cu urmãtoarele
cuvinte: «Îi felicit pe moldoveni cu autonomie. Dumnezeu sã
ajute. Trãiascã Sfatul Þãrii la mulþi ani!». Dupã aceasta,
asistenþa a ieºit din bisericã ºi s-a îndreptat spre sala ºedinþei,
în care a fost introdus de cãtre câþiva soldaþi drapelul naþional
al Regimentului moldovenesc. Acest drapel a fost sfinþit de
cãtre Prea Sfântul Gavril cu aghiazmã. Corul protoiereului
Berezovschi a executat imnul naþional Deºteaptã-te, române
ºi Pe-al nostru steag e scris unire. Asistenþa cu entuziasm
strigã: «Ura! Trãiascã!».

...La orele 2, deputaþii ºi publicul ocupã locurile în sala
mare destinatã pentru deschiderea ºedinþelor Sfatului
Þãrii... Cel mai mare ca vârstã dintre deputaþi, N.N.
Alexandri, ocupând locul prezidenþial, se adreseazã cãtre
asistenþã cu urmãtoarele cuvinte: «Domnilor deputaþi!
Declar ºedinþa Sfatului Þãrii deschisã!» (Ovaþii, aplauze,
entuziasm, se cântã din nou Deºteaptã-te, române)...
Preºedintele (de vârstã) propune Sfatului Þãrii sã-ºi aleagã
prin votare un preºedinte. Preºedintele Comitetului
executiv gubernial basarabean al deputaþilor þãrani ºi
deputat în Sfatul Þârii, P.V. Erhan îl propune ca preºedinte
al Sfatului Þãrii pe I.C. Inculeþ. Prin votare, la care au luat
parte 95 de deputaþi, dupã examinarea voturilor, se declarã
cã deputatul Ivan Constantinovici Inculeþ a fost ales
preºedinte cu unanimitate de voturi... Preºedintele se
adreseazã adunãrii cu urmãtoarea cuvântare, dintâi în
limba moldoveneascã, ºi pe urmã în cea ruseascã:
«Cetãþeni deputaþi! Vã mulþumesc pentru cinstea înaltã
pe care mi-aþi arãtat-o alegându-mã în postul de preºedinte
al celui dintâi parlament basarabean... Republica ruseascã
se gãseºte în mare pericol. Lipsa unei autoritãþi la centru
ºi anarhia care a cuprins þara ameninþã cu pieirea statului
întreg. Singura scãpare a Republicei [se aflã] în
organizarea diferitelor ei pãrþi pentru viitoarea mare
federaþie... Basarabia trebuie sã fie organizatã ºi, cine
ºtie, poate într-un viitor apropiat, în scopul de a stabili o
ordine în stat ºi în numele principiului cucerit de cãtre
revoluþia rusã – autodeterminãrii complete a popoarelor –
Basarabia va trebui sã devinã republicã democraticã... În
Basarabia trebuie sã devie autoritate superioarã Sfatul
Þãrii, compus din reprezentanþii organizaþii lor
democratice, din organele de autoadministrare, din
partidele politice ºi reprezentanþii naþionalitãþilor care ocupã
teritoriul  Basarabiei»...

Mai departe cuvântul a fost dat reprezentantului
Partidului Naþional Moldovenesc, P.N. Halippa, care a rostit
urmãtoarea cuvântare: «Domnilor membri ai înaltei adunãri!
Asupra mea a cãzut fericirea sã fiu reprezentantul
Partidului Naþional Moldovenesc în înalta adunare. În
crearea acestui partid eu vãd încununarea tuturor
idealurilor naþionale ale poporului moldovenesc (aplauze
furtunoase). Domnilor deputaþi. Când 8 luni în urmã noi
toþi ne îndoiam, când noi toþi eram rãpiþi de
internaþionalismul bolnãvicios creat de revoluþia rusã, noi
cei dintâi am ridicat drapelul naþional, care este o stea
cãlãuzitoare pentru ideea iubirii de patrie, adicã a
pãmântului nostru moldovenesc. Aceastã idee noi am
îmbrãþiºat-o cu cãldurã ºi imediat, cu credinþa în succesul
operei noastre, am început s-o rãspândim prin toate
colþurile þãrii noastre de la Prut pânã la Nistru... Declar cã
Partidul Naþional reprezintã naþiunea moldoveneascã
(aplauze). Dar odatã cu aceasta declar cã noi sântem
departe de gândul de a subjuga pe alþii, dimpotrivã, dorim
sã lucrãm în Sfatul Þãrii pentru binele tuturor
naþionalitãþilor din Basarabia, care au dreptul sã trãiascã
pe pâmântul ei ospitalier. Cu acest gând eu strig: Trãiascã
Sfatul Þãrii! Trãiascã Basarabia liberã în Republica

ruseascã democraticã federativã!»...
Preºedintele Comitetului gubernial din Basarabia al

deputaþilor þãrani, P.V. Erhan, spune urmãtoarele: «În
aceastã clipã a marii fericiri, þãranii din Basarabia m-au
însãrcinat sã salut Onorata Adunare... Þãranii ºi masele
muncitoreºti supor tã toate greutãþile organizãrii
Basarabiei. Þãrãnimea a dus aceastã cruce din prima zi
a revoluþiei ºi sperã cã numai republica democraticã
basarabeanã, în unire cu republica democraticã federativã
ruseascã, va aduce binele tuturor. Þãranii au credinþa cã
Sfatul Þãrii îºi va pune ca þintã pacea imediatã, onorabilã,
pe principiul autodeterminãrii tuturor popoarelor... În acest
parlament, þãranii, ca un singur om, vor ieºi ºi vor apãra
interesele tuturor þãranilor ºi ale întregii Basarabii»...

   1 Gubernia, unitate teritorial-administrativã localã instituitã
în anul 1708 printr-o reforma a lui Petru cel Mare, avea în
fruntea ei un guvernator direct supus administraþiei centrale
din capitala Rusiei. În urma victoriei revoluþei din februarie,
guvernul provizoriu înlocuieºte guvernatorii cu comisari
guberniali, dar instituþia ºi-a pãstrat vechile atribuþii. Prin
alegerea celor doi înalþi demnitari guberniali, Sfatul Þãrii
devenea organul suprem al administraþiei locale în Basarabia,
evitând ºi pe aceastã cale o eventualã dualitate a autoritãþii.

(continuare în numãrul viitor)

MIHAI EMINESCU
1850 – 1889

EMINESCIENE

(Colaj de poezie ºi memorialisticã)

I) Eminescu oglindit în Chopin
În universul nemãrginit al muzicii pluteºte Poezia, supusã

ritmului ºi meandrelor melodice care ating în adâncimea
inconºtientului sensibilitatea umanã. Ce o diferenþiazã de
muzicã este structura ei grãitoare legatã de un sens realistic.
Ce o apropie este patetica nostalgie spre o vibraþie unde
cuvântul despuiat de greutatea teluricã se cutremurã,
presimþind zborul în vãzduhul sideral al muzicii. Unii mari poeþi
ajung la o transfigurare ce modeleazã atât de perfect ideea
poeticã în freamãtul sonor încât se înlãnþuiesc, ingemãnate
ºi devin inseparabile. Mi s-a întâmplat adesea, ascultând pe
Chopin, sã fac o apropiere cu o strofã din eminescu. Nu e de
mirare. Caracterul lor nobil, sfios, visãtor îi asemuie. Pãmântul
bogat al þãrii noastre a irigat fluxul muzical al versurilor lui
Eminescu, geniul sãu ducândul înspre melosul popular. La
fel Chopin, tãlmãceºte în mazurcile lui substanþa ancestralã
a poporului, dansul sufletului polon scuturat în avânt eroic ºi
plâns înãbuºit. Aºeazã în spaþiul istoriei un loc neclintit patriei
sale, zbuciumatã crunt de-a lungul veacurilor.

Dintr-o singurã frazã muzicalã ne evocã o stare de
concentrare poeticã. În Mazurca nr. 13, atât de dureroasã,
care începe ca un bocet, ultimele douã rânduri se potrivesc
de minune cu ultima strofã a poeziei lui Eminescu, “Pe lângã
plopii fãrã soþ”:

“Tu trebuia sã te cuprinzi
De acel farmec sfânt,
ªi noaptea candelã s-aprinzi
Iubirii pe pãmânt”
Mustrarea de-a lungul poeziei este de o sfâºietoare tandreþe.

Dar Mazurca nr. 26? Lirismul dragostei strãbate splendida
melodie, luminând extraordinar textul “O, rãmâi”:

O, rãmâi, rãmâi la mine-
Te iubesc atât de mult!
Ale tale doruri toate
Numai eu ºtiu sã le-ascult.”
Printr-o modulaþie neaºteptatã, în la major, parc-auzim

adorabila frazã de la sfârºit:
Unde eºti copilãrie,
Cu pãdurea ta cu tot?”
Poezia “ªi dacã ramuri bat în geam”, concisã în caracterul

ei confidenþial, se apropie prin timiditatea ei timbralã de
Mazurca nr. 22 care, deºi scurtã, nuanþeazã perfect
mãrturisirea unei credinþe, cu alternãri de avânt ºi deznãdejde.

În arpegiile ºi acordurile învolburate din Schertzo nr. 3
regãsim ritmul înãlþãtor al poeziei “Dintre sute de catarge”:

“Dintre sute de catarge
Care lasã malurile,
Câte oare le vor sparge
Vânturile, valurile?”
Ultimul vers se inverseazã la fiecare final de strofã aºa

cum variazã tonalitãþile arpegiilor din acel schertzo, în nuanþe
ºi sonoritãþi diferite.

În poezia “Stau în cerdacul tãu” s-ar pãrea cã Eminescu
încearcã sã înlãture melancolia care-I umbreºte viaþa dar
ultimele trei versuri îl aratã robit de o stare pe care o regãsim
la chopin în Nocturna nr. 14, în fa # major:

“Deasuprã-mi stele tremurã prin ramuri
În întuneric ochii mei rãmân
ª-alãturi luna bate trist în geamuri”
Chopin a compus în tãcerea fantomaticã a mãnãstirii

Valdemosa din insula Majorca 24 de preludii – esenþa geniului
sãu. Multe dintre ele descriu o stare sufleteascã, altele, mai
rar, un peisaj. A fost numit de cãtre personalitãþi ale lumii
muzicale “Pasul geometric al morþii”. Mãna lui stângã bate
lent cvinte ºi sexte fãrã întrerupere, mâna dreaptã geme din
când în când. Aceeaºi impresie de groazã ne cuprinde când
citim “Stigoii” cu funebra strofã:

“În numele sfântului
Taci s-auzi cum latrã
Cãþelul pãmântului
Sub crucea de piatrã”
Alt preludiu (nr. 11 în si major) limpede ca un tablou de

Cima da Conegliano, (pictor din Quattocento), oglindeºte prin
delicateþea unei mãsiri de 6/8 ondulând ca un zâmbet mirat,
figura unei tinere descrise de Eminescu, cu o transparenþã
inefabilã în cristalinele silabe ale poeziei:

“Atât de fragedã, te-asameni
Cu floarea albã de cireº,
ªi ca in înger dintre oameni
În cale vieþii mele ieºi”

Poezia “Te duci” pecetluieºte caracterul poetului, viaþa
acestuia fiind un lung frãmânt de dragoste mâhnitã.
Sensibilitatea lui noteazã minuþios senzaþiile care-l invadeazã,
aºa cum scrie în strofa a IV-a:

“Când mã atingi, eu mã cutremur,
Tresar la pasul tãu, când treci,
De-al genei tale gingaº tremur
Atârnã viaþa mea pe veci”
Un studiu de Chopin )la major), descoperit postum, se

sincronizeazã uimitor în vibraþia lui sublimã cu fineþea versurilor
de mai sus.

O resemnare gravã dar mândrã strãbate versurile ce se
întind orizontal dar cu sonoritatea clopotului tras în dungã:

Trecut-au anii ca nori lungi pe ºesuri
ªi niciodatã n-ar sã mai vie iarã…”
ªi ce filozofic ºi muzical se sfârºeºte poezia:
“Sã smulg un sunet din trecutul vieþii,
Sã fac, o suflet, ca din nou sã tremuri
Cu mâna mea în van pe lirã lunec
Pierdut e totu-n zarea tinereþii
ªi mutã-I gura dulce-a altor vremuri
Iar timpul creºte-n urma mea… mã-ntunec!”
Sumbra inspiraþie a geniului e înfrãþitã cu cea mai

rãscolitoare piesã muzicalã, splendida Balada aIV-a, în fa
minor, din care rãzbat atât tragedia vieþii compozitorului dar ºi
chinuitul sfârºit al poetului. ªi unul ºi celãlalt s-au stins la 39
de ani.

II) Jurnalul de însemnãri al Reginei
Elisabeta a României

În jurnalul sãu regina poetã consemneazã rugãmintea
pe care a avut-o în mai multe rânduri faþã de Titu
Maiorescu de a-l invita pe Eminescu la palatul regal.

“Într-una  din zile soseºte Eminescu însoþit de Titu. Mã
aflam în salonul intim de lucru, Cei doi se apropie de
mine conduºi de omul casei. În dreapta LUI Maiorescu
pãºeºte un tânãr de circa 25-30 de ani. Înãlþime mijlocie
cãtre mãruntã. Constituþie fizicã solidã spre groasã.
Primele cuvinte ale poetului au scos în evidenþã o gurã
neîngrijitã ºi delimitatã de dinþi galbeni ºi rari”

Probele testimoniale -declaraþii olograf- susþin în timp
cã Eminescu a observat pe chipul reginei o stare de
dezamãgire ºi ar fi spus:

“Reginã, gura poate spune neadevãruri, însã chipul ba!
Mâhnirea mea este mult mai profundã! Nu aþi fost ºi nu
veþi fi niciodatã poetã!”

ªi totuºi afirmaþiile poetei Carmen Silva (regina) nu sunt
contestate de nimeni. Posed în biblioteca personalã
fotocopia dupã masca mortuarã a poetului, luatã de
artistul plastic (sculptor) Filip Marin în iunie 1889 –
exemplar turnat în bronz ce se aflã în biblioteca Academiei
Române. Artistul explicã greutãþile întâmpinate în
procesul de elaborare a lucrãrii plastice – tocmai datoritã
lipsei totale a dentiþiei poetului.

Vasile Panã
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DEBUT

Constantin CARANFIL

Strãbunul
Chip strãbun de rege-n cuºmã legendarã,
Încrustat în piatra slavei strãmoºeºti,
Strãluceºti prin veacuri ca o stea polarã
ªi prin braþul nostru te înalþi ºi creºti.

Ochii tãi de vulture încã mai vegheazã
Din Carpaþii falnici cu pãduri de brazi
Cu privirea vie, agerã ºi treazã
Peste strãnepoþii Daciei de azi…

Geniul tãu strategic sparge viitorul
Prin toþi voievozii care te urmarã
ªi în trupul þãrii tu ne eºti izvorul
Din care sorbim dragostea de þarã.

Când luptam la Scheia pentru libertate,
Pe Neajlov, la Plevna, ori la Mãrãºeºti
Tu erai în frunte ca strãbun ºi frate
ªi spre noi victorii tu ne însoþeºti.

Azi cu Ceauºescu ne-avântãm spre þelul
Fericirii noastre înãlþând fãclia,
Cãci sporind cultura, arta ºi oþelul
Cãtre culmi de aur urcã România!...

Fulger ne e zborul, dîrz ºi triumfal
ªi cu noi, prin singe, urcã Burebista, urcã Decebal!...

S-a deschis fereastra
patriei

spre Soare
S-a deschis fereastra patriei spre Soare,
Norii grei ºi negri-n hãu s-au risipit
ªi în fruntea þãrii clasa muncitoare
Fãureºte-un “mîine” nou ºi fericit…

În cuptorul verii
Mare cît Oceanul
Pîine cît Carpaþii
Coace Bãrãganul.

ªi de pretutindeni
Creºte ºi rãsunã
Viers de mari victorii
ªi de voie bunã…

Munca, sfânta muncã
Ce pulseazã-n þarã
Pentru-ntreg poporu-i
Tainica comoarã
Ce înalþã fabrici, blocuri ºi noi stele
Pentru uriaºii þãriºoarei mele!...

Floare socialistã
Diamant al Terrei în mii ºi mii de feþe
Inimã a Europei creºti ºi înfloreºti
ªi nu-i om pe lume sã nu-þi dea bineþe,
Floare socialistã, þarã din poveºti…

Pentru trupu-þi slobod s-au jertfit strãbunii,
Pentr-un cer cu soare au murit pãrinþii,
Pentru libertate mai cãzurã unii,
Pentru viaþa nouã am muºcat cu dinþii!...

Diamant al Terrei în mii ºi mii de feþe,
Inimã a Europei creºti ºi înfloreºti
ªi nu-i om pe lume sã nu-þi dea bineþe,
Floare socialistã, þarã din poveºti!...

Partid erou – mîndria
Þãrii

Nãscut pe plaiul românesc
În focul luptei ºi-a-nãlþãrii,
Azi strãluceºti ca un Luceafãr
Partid viteaz, inima Þãrii.

Cutezãtor ºi înþelept
Mergînd pe calea neatîrnãrii
Conduci poporul muncitor
Partid Marxist, creierul þãrii.

Avînd mereu înaltul þel –
Realizarea bunãstãrii –
Suflarea-ntreagã te urmeazã,
Partid iubit, soarele Þãrii…

În fruntea luptei pentru pace,
Pentru progresul dezvoltãrii,
Popoarele în tine vãd
Pertidul-steag al dezarmãrii.

ªi-avînd cîrmaci un demn bãrbat,
Pe Ceauºescu Nicolae,
Spre piscuri comuniste urci
Înfãºurat în candidã vãpaie,
Partid erou – mîndria Þãrii!...

Stejarul milenar
Dor ochii de comori ºi frumuseþi
ªi inima plesneºte de nectar…
Te-admir Stejar în glia româneascã
Cu crengi întinse pânã la hotar.

În trunchiul tãu pulseazã zilnic þara,
Prin frunzele-þi grãieºte un popor,
Pe ramuri cîntã veºnic primãvara
Iar vîrfu-þi nalt priveºte-n viitor…

Împodobit c-un colier de veacuri
ªi-ntinerind cu ramuri noi, cu frunza,
Stai neclintit în vatra strãmoºeascã,
Înfipt, pe veci, la Sarmizegetusa…

Stejarul milenar cu zãri rotunde
Ce-ºi soarbe seva din strãbuna glie
Se-nalþã tot mai dîrz ºi tot mai falnic…
Acest stejar e mîndra Românie!...

Mã-ncîntã culmile
înalte

Mã-ncîntã vîrfurile-nalte
De plopi, mesteceni ºi de brazi
ªi oamenii vînjoºi ºi falnici
Zidind noi trepte þãrii azi.

Mã-ncîntã frunþile semeþe
De creatori de frumuseþi
ªi fagurii cei dulci ai limbii
Sorbiþi din stihuri de poeþi.

Mã-mbatã-ameþitoare piscuri
De blocuri, fabrici ºi de munþi
Prin care patria se-nalþã
Cu sori ºi fulgere pe frunþi…

Oraºe noi, pe plaiul þãrii,
Ca niºte crini superbi rãsar
Împodobind cu nestemate

Mãreþul patriei altar.
Mã-ncîntã culmile-nsorite
Spre care ne-avîntãm în zbor
Cu toate forþele terestre,
Cu-ntreg poporul muncitor…

Acolo, sus, pe-acele creste,
Stã scris cel mai mãreþ cuvînt –
ªi Comunism înseamnã pace
ªi fericire pe Pãmînt!...

(Nea Caranfil era o figurã exoticã (era aproape
imposibil sã crezi cã existã) printre noi, membrii
cenaclului „Dor fãrã saþiu”. Adicã noi, juniori cu caº la
gurã, revoluþionari inconºtienþi, cel mai bãtrân având
21 de ani ºi el, învãþãtor pensionar trecut de 60 de ani,
semãna mai mult cu un apostol propovãduind în pustie.
Venea de la Alexeni la Urziceni pe jos, chiar dacã
unghiul dintre coloana vertebralã ºi picioare era de fix
90 de grade, cã nu avea bani de autobuz, sprijinit într-
un ciomag noduros, de care avea agãþatã o sacoºã
mai mereu goalã. La ºedinþele de cenaclu îi înjura pe
comuniºti de ni se fãcea fricã ºi nouã, care eram anti
prin definiþie. Dar, paradox sau nu, toate textele pe care
ni le citea erau exclusiv patriotice, de partid. Chiar dacã-
i înjura pe comuniºti, el nu nega comunismul. Între timp,
nu avea nici dupã ce bea apã, la fiecare întoarcere la
Alexeni puneam mânã de la mânã ºi-i umpleam sacoºa
cu pâine, ca sã aibã ce mânca pânã sãptãmâna
urmãtoare, când venea iar la cenaclu. I-am gãsit de
curând niºte manuscrise, le-am regãsit de fapt, poezii
cu care ne teroriza sau mai mult ne amuza, prin 1978-
1980. E debut absolut, dupã 35 de ani, pentru cã
multiubiþii lui comuniºti nu i-au publicat un rând cât a
trãit. Facem reparaþia, doar zâmbind, ºi-l publicãm chiar
aºa târziu (nici Lampedusa n-a apucat sã afle cât de
mare e) pentru cã, pe nea Caranfil chiar l-am iubit. Aºa
cum era el. Gheorghe Dobre)

Dan Oaie Gurã De Lapte

Sonetul fericirii bine
temperate

(Transpunerea soneticã a unui ºlagãr
pe care mulþi berbeci l-au fredonat)

Am blãniþa mea, sunt berbecel,
ªi mã mândresc cu ea, sunt berbecel,
Þiuie în vânt, cu coarnele-n pãmânt,
Întâiul meu avânt, de ber-be-cel!

Am chiar „talanga” mea, de berbecel,
ªi mã fãlesc cu ea, un clopoþel,
Mioarelor îl sun, prin iarbã sã le-adun
Cu clinchet nãzdrãvan, de ber-be-cel!

Îmi iese tata-n drum, sunt berbecel,
ªi-mi behãie o vorbã ºtiutã doar de el:
„Bãi puþã fãrã minte din neamul meu de oaie
La clopoþelul ãsta mai trebuie ºi..” alt-ce-va!

„M-am sãturat de tac-tu, ciobani ºi cabotini,
Sã-þi spunã el ce-nseamnã; acolo, doi  ciulini!”
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Gheorghe DOBRE

Cã te-am iubit
Cât te-am iubit, partid iubit,
Cã ne-ai dat gaz, ne-ai dat carbid,
Ne-ai dat amnar, ne-ai dat chibrit,
Ne-ai dat un scop: sã dãm cu flit
Capitalismului tâmpit,
Corporatistului-guvid,
La tot ce se terminã-n it.

Cã te-am iubit ca pe-un erou,
Partid al vieþii mele,
ªi-þi spun povestea, ca un bou,
Cu vorbe dulci, cu vorbe grele,
Sã afle tot copilul rãsfãþat
Din ce se trage, din rahat
ªi din istorie, din glie,
Din Burebista ºi din vie
ªi din al pãsãrilor zbor,
Care imitã ne-ncetat
Zborul partidului, planat,
Spre viitor, spre viitor,
Chiar dacã n-a avut motor.

Pãi, ce sã zic, eu te-am iubit,
Aveam carnetul de partid
În ramã, lângã candela strãbunã.
Mi-am luat bãtaie pentru asta de la mumã,
Mi-am luat bãtaie de la tata,
De la vecini, chiar de la fata
Cu care trebuia sã mã însor tovãrãºeºte,
În ziua aia n-am mai fost la peºte.
Dar am crezut ºi-am izbândit
Cãci am ajuns ºef de partid,
E-adevãrat, unul mai mic,
Un secretar cât un limbric,
Organizaþia de bazã trei,
Cu patru membri
ªi-ncã doi,
Pe care-i alergam lunar
Sã le iau cotizaþia, ca dar
Pentru susþinerea mãreþului partid
Pe care l-am iubit, cã v-am vorbit,
Chiar ºi dupã ce fost-am belit
De rãii de la raionalã
Care-au crezut cã sunt Pãcalã,
Cã sunt chiabur, cã sug poporul,
În timp ce eu sugeam cotorul
Unui ardei ceva cam iute
Ca sã-l înfig apoi în piedestalul
Pe care va urca convins chiar calul
De montã, de la ceapeu ºi balul
În cinstea ta, partid iubit,
Se va dezlãnþui, nepreþuit.

Cât te-am iubit, mãi nea partid!
ªi n-ai ºtiut...
Tu n-ai ºtiut.

Marian ªTEFAN

Când spui Ceauºescu…
Priveºte, copile, pãduri de furnale,
Baraje semeþe, hidrocentrale,
Cerul brãzdat de macarale,
Oþelãrii,
ªantiere navale,
Ortaci cu stelele-n frunte
Scormonind adâncuri de munte,
Bãrãganul îndestulat
Cu staþii de irigat,
Munþii Carpaþi
Luaþi cu asalt
De bravii soldaþi,
Eroi nemuritori,
Construind printre nori
Cel mai înalt
Drum de asfalt…
Priveºte, copile, ºi þine minte:
Toate acestea n-au fost mai înainte,
Ele sunt rodul gândirii fierbinte
Al mult iubitului nostru pãrinte!
Când spui Ceauºescu, spui România
ªi-n piept clocoteºte fireascã mândria.

Florentina Loredana Dalian

De ce nu-mi pleci?
Odã Partidului Comunist Român

(Parodie dupã poezia „De ce nu-mi vii”,
de Mihai Eminescu)

Vezi, oamenii pe rând se duc,
Ai sã rãmâi tu, singur cuc;
Pe unii i-ai bãgat la beci –
De ce nu-mi pleci, de ce nu-mi pleci?

Mi se aratã, uite,-n zaþ,
Iar eu privesc cu mult nesaþ,
C-ai sã te duci în bãlãrii
ªi n-ai sã vii, n-ai sã mai vii!

Þi-aduci aminte cum pe-atunci,
Informatori lucrau pe brânci,
Ne ridicai de subsuori,
De-atâtea ori, de-atâtea ori?

Iar miliþenii, cu temei,
Pocneau de izvorau scântei.
Oricâte rele-s jos ºi sus,
Ca tine nu-s, ca tine nu-s!

Cãci tu întuneci mai mereu,
Mai aprig decât orice zmeu,
Viaþa sufletelor noastre,
Partid ce stai cu sula-n coaste!

Târzie-i vremea noastrã-acum,
Sunt unii ce-au rãmas pe drum;
Duce-te-ai, darã, pe pustii!
ªi sã nu-mi vii, sã nu-mi mai vii!

Slobozia, 19 ianuarie 2015

Visul unei zile de iarnã
E iarnã, e frig ºi n-am cui 
Sã spun cã n-am lemne; nici sobã;
Iar vântul, prin codri, hai-hui,
Târãºte sinistra sa robã. 

Mi-e noapte ºi-n hãuri mã ia ameþeala 
Pãmântul se-nvârte la fel de precis;
În pana de gâscã îngheaþã cerneala 
Cu care trei versuri sãrace þi-am scris. 

Mai scârþâie poarta ºi nãdãjduiesc
Sã vii pe la mine în ceasul târziu; 
Îþi numãr ºi paºii sã mã pãcãlesc,
Dar nici sã mai numãr acum nu mai ’tiu.

ªi parc-am trecut în alt timp, în alt veac, 
În care eu locul nu mi-l mai gãsesc,
ªi iarna nu-i bunã ca iarbã de leac,
S-adorm, sã te uit ºi sã nu mai iubesc.

Tresar ºi din somnul adânc mã trezesc
În realitate,-ncercând s-o admit;
Dar pana de gâscã acum n-o gãsesc,
Ci doar tastatura. Pe care-am dormit. 

Slobozia, 02 decembrie 2011

Marian ªTEFAN

Doinã de sezon
Bate vântu-n streaºinã,
Dorul rãu mã macinã.
Bate vântu-n bãtãturã
ªi la sobã n-am cãldurã.
Bate vântu-n corcoduº,
Apã caldã n-am la duº.
Bate vântul tare, tare,
Fluierã prin buzunare.
Bate vântul ºi e ger
Stau în colþul meu stingher
ªi visez cã la Maltezi
Cântã cucul prin livezi,
Corcoduºii dau în floare
ªi noi turnãm în pahare
Noi ambiþii literare...
„Oaia” ne-a promis un miel
ªi Florin un ied, miºel
Hãrtãnit ca vai de el
ªi-ngropat cu foc cu tot
Ca sã fie bine copt...

...................................
Vise, dacã voi n-aþi fi
Oamenii s-ar prãpãdi...
Bate vântul? Nu mai bate,
Cicã s-a oprit azi-noapte...

Era o toamnã
blândã...

                         Amicului Adrian Bucurescu

Era o toamnã blândã. Amurguri languroase
Se-nvolburau în nouri cu franjuri vaporoase.

Câmpia, rãsfiratã printre strãvechi curgane,
Se legãna sub paºii zeiþelor morgane.

ªi-n marginea câmpiei, în toatã mãreþia,
Se ridica spre ceruri Mãria Sa Vlãsia.

Ea coborâse-n veacuri din munte cãtre mare
Purtând în tolbã doine ºi turme de mioare.

Din umbra ei adâncã, pãstori cutezãtori,
Porneau în transhumanã spre Scytia Minor,

Fãceau popasuri dese ºi-n clipe de zãbavã,
Mai construiau o vatrã ºi-n jurul ei o davã.

Desþelenind câmpia cu sica ºi cu plugul
În Bãrãgan sporit-au pãmântului belºugul.

ªi-a mai trecut o vreme... În câmpul larg deschis
Au ridicat spre soare mirificul Helis.

Îl cãutãm întruna, tot scormonim pãmântul,
Dar unde-a fost anume, o ºtie numai Sfântul.

P.S.

Deºi cetatea pare pierdutã în mister,
Nu mi-am pierdut nãdejdea ºi nici matale, sper!

Gheorghe DOBRE

Cum s-ar putea sã
ajung nume de stradã
Ca sã nu ajungã nume de stradã, adicã sã-ºi vadã

numele pe o tablã la intrarea pe strada lui, cum pompos
îºi numea uliþa ce se termina direct în lunca Ialomiþei,
acolo unde natura îºi intra în drepturi aproape brutal ºi
total, nimeni nu reuºise sã o deseneze cum vroia el mai
mult de doi ani, cã venea Ialomiþa ºi fãcea doar ce credea
ea, autorul acestor rânduri s-a depãrtat, s-a dezombilicat,
s-a eterizat zeci de ani, continuu, cu metodã, poate-poate
va fi ºters din istoria locului, cã-l dãdea modestia afarã
din casã sau cã dorea sã se tragã din locuri mai celebre,
unii erau convinºi cã e din Urziceni, orãºean sadea, ce
mai încolo ºi-ncoace, alþii cã ar fi din Braºov sau din
Slobozia, cã acolo l-au vãzut zilnic de când se ºtiau,
oricum ºi el a contribuit cât se poate la crearea ºi
menþinerea acestor confuzii, doar cã ideea cum cã
dezombilicarea ar fi reuºit s-a dovedit doar o iluzie, o
prostie: cu toate zbaterile ºi fugile din Egipt, el, autorul,
nu a plecat niciodatã din zona Broºteniului, pentru cã nu
avea cum, ca ºi toate personajele pe care le-a înviat ºi
le-a pus pe hârtie (sau, mai nou, în calculator). Aºa cã
am toate ºansele sã ajung nume de stradã, chiar dacã
nu va fi a mea, cã a mea poartã numele unui poet cunoscut,
Nichita Tomescu, care, chiar dacã a locuit o stradã mai
spre Urziceni, nu mai avea cum s-o ocupe, cã acolo era
ºcoala ºi nu poþi sã-i zici strãzii decât Strada ªcolii, aºa
cã primarul, ca sã-l recupereze pentru eternitatea locului,
i-a mutat numele o stradã mai încolo spre Cãzãneºti, adicã
pe strada mea ºi m-a lãsat fãrã eternitate. Soluþia?
Optimist cum sunt, adicã sunt convins cã se poate ºi
mai rãu, sper din tot sufletul ca mulþi consãteni ai mei sã
se înmulþeascã, sã nu mai aibã loc pe vechea vatrã ºi sã
se aºeze, ãºtia noi, unul lângã altul, pe o stradã absolut
nouã, care sã poarte numele meu. Doar aºa voi fi rãzbunat.
Cã nu se poate sã fii aºa de nerecunoscãtor cu gogeamite
autorul, ºef de oaie ºi, aºa cum era perceput pe strada
lui, mare sculã la judeþ. Acum, cã am folosit cuvântul
gogeamite cu un anume scop, sã întreb: cine mai ºtie cã
vine de la Gogea Mitu, un bãtãuº uriaº într-o lume de
liliputani bucureºteni interbelici, Goliat, Goagã Dumitru al
României? Nimeni.
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Cred cã  problema care constituie titlul subiectului avut în
vedere a fost, este ºi va fi mereu o chestiune esenþialã a
conþinutului muncii pe care ºcoala este chematã s-o
desfãºoare cu copiii, tinerii ºcolari precum ºi cu vârstnicii,
acþionând în condiþiile oferite de momentul istoric ºi de mediul
socio-cultural în care se aflã ºi lucreazã instituþia de
învãþãmânt.

Consider cã, pentru a-þi îndeplini misiunea de educator, a
cãrui sarcinã este instruirea ºi educarea copiilor ºi tinerilor
ºcolari sub toate aspectele pe care le presupune o bunã
pregãtire pentru viaþã, care sã corespundã cerinþelor
prezentului ºi viitorului, e necesarã cunoaºterea cât mai
concretã ºi precisã a tuturor factorilor benefici ºi malefici care
acþioneazã cu voia sau împotriva voinþei actantului educator
asupra subiecþilor educaþiei.

Vorbind la modul cel mai general cu putinþã, se poate susþine
cã instrucþia adunã informaþia, recte, cunoaºterea ºi formarea
(de tehnici, deprinderi, abilitãþi practice, fond de idei teoretice
etc), iar educaþia cumuleazã idei, concepþii, atitudini din care
izvorãsc trãiri, emoþii ºi sentimente - mai simplu: instrucþia ne
spune ce cunoaºtem ºi ce ºtim sã facem pe baza cunoaºterii,
iar educaþia aratã cum utilizãm ceea ce ºtim, în slujba cui o
facem ºi cu ce scop.

Educaþia patrioticã trebuie sã fie un aspect de bazã al
formãrii caracterelor cetãþenilor României. Procesul educãrii
patriotice se desfãºoarã neîntrerupt în familie, în instituþiile
de învãþãmânt, în societate (oriunde), insul fiind supus
neîncetat, de-a lungul întregii sale vieþi, tuturor influenþelor
pozitive ºi negative posibile, uneori chiar atât de rele ºi
agresive, încât pot sã devinã imposibil de suportat.

Într-un ºir lung de componente, cel dintâi element de
conþinut, fundamentul întregului edifciu al patriotismului îl
constituie, fãrã putinþã de tãgadã, sentimentul apartenenþei
la comunitatea naþionalã româneascã, care îi asigurã fiecãrui
ins un loc între ai sãi ºi cu ai sãi, posibilitate de comunicare
directã prin limba maternã, deschisã sufleteºte, liniºte,
siguranþã, apãrare, condiþii de vieþuire ºi manifestare deplinã,
totul în limitele buneicuviinþe ºi legilor þãrii.

Condiþia de român este un dat istoric. Aceasta se
repercuteazã asupra vieþii fiecãrui ins împreunã ºi simultan
cu o serie de date circumstanþiale de naturã mai mult sau mai
puþin concretã, care, vrând-nevrând, au putere de
personalizare, de aceea, în cadrul vieþii reale, condiþia de
român este simþitã, gânditã, acceptatã, onoratã ºi slujitã diferit.
În genere, condiþia de român ca etnie cunoaºte trei situaþii
distincte: persoanele care trãiesc în România ºi au cetãþenia
românã; persoane care trãiesc în teritorii din jurul României,
sunt bãstinaºi în þãrile vecine ºi au cetãþenia acelor state
(Ucraina, Ungaria, Serbia, Bulgaria); persoane care constituie
diaspora româneascã, numeroasã în câteva state din
Occident ºi apoi, rãzleþitã în toatã lumea.

Cu sensul de stat, Patria este þara în care cineva s-a nãscut
ºi, prin aceasta, a devenit cetãþean, drept pe care nimeni nu
i-l poate retrage. Patria nu este un munte de ciolane grase
de ros, la care sã se înghesuie fãrã ruºine ºacalii politici de
toate rasele, orientaþi spre  toate punctele cardinale.

- Patria noatrã este pãmântul României, atâta cât ne-a
mai rãmas în stãpânire dupã douã milenii de lupte ºi jertfe,
de victorii ºi înfrângeri, de trãdãri, de crime, de umiliri, de
afirmare a prezenþei ºi demnitãþii noastre AICI - între marginile
ciopârþite, azi,  ale teritoriului, marcate pe hartã.

- Patria noastrã este limba pe care o folosim - limba latinã
vorbitã AICI neîntrerupt vreme de peste 2.000 de ani ºi
devenitã, prin evoluþie în timp, limba românã.

- Patria noastrã este cultura materialã ºi spiritualã
împreunã cu civilizaþia, create de locuitorii acestui teritoriu.

- Patria noastrã, România, concentreazã în sine prezentul,
trecutul ºi viitorul a tot ce existã în întinderea acestui spaþiu.
Prezentul este rezultatul a ceea ce s-a realizat în toate
domeniile vieþii în cursul mileniilor, ceea ce constituie trecutul
cu valorile create ºi transmise urmaºilor.De asemenea,
prezentul este baza cea puternicã ºi viguroasã în care sunt
ancorate rãdãcinile  viitorului. Educatorul, adicã învãþãtorul
ºi toþi profesorii, fiecare în funcþie de specificul acitivitãþii lui,
au datoria sã asigure cunoaºterea de cãtre elevi a conþinutului
adevãrat al celor trei  înfãþiºãri temporale ale Patriei noastre.

Dragostea de Patrie sau Patriotismul este un semtiment
pozitiv ºi firesc. El se bazeazã pe cunoaºterea adevãratã ºi
destul de profundã a  prezentului, trecutului ºi viitorului
Patriei, ceea ce  permite  subiecþilor educaþiei sã-ºi
reprezinte în conºtiinþã chipul patriei sub formã de imagini:
picturale, sculpturale, sonore, dinamice etc, etc. Cunoaºterea
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este un proces de duratã, care poate sã þinã vreme îndelungatã
- toþi anii de ºcoalã ºi apoi încã multe decenii.

Cultivarea sentimentului patriotic în sufletele copiilor ºi
tineretului ºcolar, în condiþiile timpului istoric prezent, nu este
o chestiune uºor de rezolvat, deoarece societatea
româneascã de azi este cuprinsã de o periculoasã stare de
dezorientare, bulversare, cum spun câte unii ca sã facã
paradã,  expunându-ºi înaltul lor nivel de culturã. În legãturã
cu aceastã problemã, îmi permit sã enumer câteva adevãruri,
ca idei comune.

1. Dupã înlãturarea comuniºtilor, s-a lucrat prosteºte în multe
domenii, astfel cã valorile existente au fost fie furate, fie lãsate
în paraginã de s-au distrus, fie “privatizate” unora, mai ales
din afarã, care au avut interesul sã le falimenteze ºi
desfiinþeze, spre bucuria producãtorilor ºi bancherilor
Occidentali, care au profitat ºi profitã de prostia româneascã,
nãscutã din naivitate ºi credulitate.Din cauza modului de
gândire fãrã cap s-a ajuns ca în multe localitãþi sã aparã
peisaje ale groazei ºi morþii, mai rãu ºi mai urât decât dupã
ce liniile ultimului rãzboi au trecut dincolo de hotare þãrii.

2. S-a rãspândit o imagine falsã, de naturã idilicã, a Lumii
Occidentale, ºi noi, dorind cine ºtie ce grad al fericirii, ne-am
aruncat în braþele “lupilor” ºi ei ne-au pãpat ºi acuma râd cã
suntem rãmaºi în urmã ºi sãraci.

3. Prin dezindustrializare ºi distrugerea agriculturii s-a ajuns
la dispariþia a milioane de locuri de muncã ºi, ca urmare, la
plecarea în Occident sã cerºeascã o pâine a celor mai
pregãtie cadre: muncitori, subingineri, tehnicieni,
informaticieni, personal sanitar cu pregatire medie, medici
etc, etc, - peste  patru milioane, forþa de muncã cea mai tânãrã
ºi mai bine calificatã, o þarã de oameni maturi pregãtitã de
noi, datã cadou Occidentului.

4. Clasa politicã (Ce denumire idioatã, Doamne!) nu s-a
ocupat de interesele þãrii. În 25 de ani n-a fost în stare sã
înjghebeze o strategie pe termen mediu ºi lung privind  calea
spre mai bine a societãþii româneºti, care sã constituie jaloane
de orientare a tuturor guvernele pe 25-30 de ani, sã nu
schimbe direcþia ºi legile la voia întâmplãrii, din patru în patru
ani ºi mai des. Politicienii se jertfesc pentru interese
personale, de familie, de ºleahtã ºi de partid. De aici a apãrut
ºi se adânceºte mereu, o rupturã dintre flãmânzii cei sãraci
ai þãrii, cei peste 80% din locuitori ºi gãºtile politice, de fapt
niºte organizaþii mafiote, numite impropriu partide.

5. Stratificarea populaþiei în douã tabere: hoþii cei bogaþi
fãrã sã producã ceva ºi flãmânzii þãrii, cei care muncesc ºi
produc.Eu, de prin 1940, sunt destul de conºtient de ceea ce
se întâmplã în þarã. Nu m-am aºteptat ca dupã evenimentele
din 1989, sã se producã astfel de lucruri, cãci, practic, noi,
sãracii acestei þãri am devenit niºte sclavi ai jefuitorilor care,
mereu, mereu au lovit în statul român, blamându-l ºi slabindu-
l prin impunerea unor legi cu prevederi antipopulare ºi
antistatale, foarte permisive jefuitorilor de orice soi.

Cele mai antiromâneºti legi sunt, dupã mine, urmãtoarele
trei, ale cãror numere ºi titluri nu le am în minte, dar cunosc
“principiile” ºi sloganurile pe care s-au fundamentat precum
ºi consecinþele dezastruoase care au apãsat ºi apasã încã
asaupra statului român ºi a sãrãcimii care rãscumpãrã pe
foºti proprietari:

a. - legea restituirii pãdurilor, urmatã de defriºãri sãlbatice,cu
consecinþe ecologice ºi economice grave. Moºilor!
Strãmoºilor!Nu aþi muri a doua orã dacã, de-acolo din
pãmântul cel blând al Patriei v-aþi ridica o clipã ºi aþi vedea
cã munþii României, Carpaþii  au înfãþiºarea de pustiu ca în
Afganistan?

b. - legea desfiinþãrii c.a.p.ºi a vânzãrii g.a.s. a dus la lãsarea
în paraginã a jumãtate din fondul arabil al þãrii ºi la vinderea
terenurilor cãtre strãini; cum adicã, domnilor? ne vindem
pãmântul de sub picioare?! ce devenim noi fãrã pãmânt?
niºte zburãtoare ? spre unde ºi spre ce? nu uitaþi cã Domnii
feudali ai Moldovei ºi Valahiei, neavând ce face, au acceptat
sã plãteascã turcilor tributuri împovãrãtoare, dar douã lucruri
nu le-au acceptat niciodatã - aºezarea turcilor la noi ºi
cumpãrarea de pãmânt în Þãrile Române;

c. - legea bazatã pe lozinca restitutio in integrum ; ca ºi
primele douã  au efecte dezastruoase asupra statului ºi
întregii populaþii lucrãtoare ºi producãtoare care plãteºte cu
sudoarea muncii imbecilitãþile politicienilor ºi lãcomia unora
ºi altora.

Celor înºirate mai sus, cãci de-o analizã nu poate fi vorba,
li se adaugã ºi alte aspecte ale realitãþii, care se constituie
într-un sistem de idei, orientãri ºi atitudini nu numai
defavorizante, ci chiar potrivnice educaþiei patriotice în timpul
prezent. Nici aici nu voi analiza, ci doar voi enumera:

- lipsa unei preocupãri cuprinzãtoare ºi permanente din
partea instituþiilor ºi persoanelor îndreptãþite ºi obligate de
rolurile pe care le au de apãrare a limbii noastre naþionale ºi
a culturii de presiunea unor elemente de subculturã din
Apusul Europei ºi din SUA; nu detaliez, deoarece pe aceastã
temã se pot scrie volume întregi; punctez, totuºi, vreo douã
aspecte concrete:

+ limba românã are niºte norme privind scrierea corectã;
de ce Academia Românã nu impune editurilor ºi presei de
orice fel sã respecte acele norme? de ce nu face acelaºi
lucru ºi cu sutele de utilizatori ai limbii române pe posturile
de radio ºi televiziune, care se exprimã oribil, iar publicul
prinde ºi imitã greºelile auzite de la reporteri?

+ de treci prin oraºe, cãutând un anumit magazin sau
serviciu, eºti pierdut, cãci majoritatea firmelor sunt niºte
îmbolmojeli din care nu se înþelege nimic; în aceeaºi condiþie
sunt multe mãrfuri de import, despre care nu se pot afla
informaþiile dorite, fiindcã nu sunt prezentate în românã;

+ de ce se admite ca posturile noastre de radio ºi tv sã fie
invadate de producþiuni anglo-americane? aceastã stare
indicã un dispreþ faþã de limba noastrã naþionalã ºi de marea
masã a vorbitorilor limbii române;

+ cine sau ce îi împinge, determinã, obligã pe cântãreþii
noºtri sã prefere a cânta mai degrabã în englezã decât în
românã, nu numai când se aflã în strãinãtate, ci chiar când
sunt aici între conaþionali ºi cântã pentru noi?

Consideraþiile pe care le-am prezentat pânã ACI , ºchioape
sau nu,  nu vreau altceva decât sã încerce a spune câteva
adevãruri, bineînþeles cã nu toate, despre realitãþile în care
trãim,unde trebuie sã rezistãm cu toþii: bunici, copii, nepoþi ºi
sã ne îndeplinim datoriile pe care le avem, fiindcã suntem ºi
ne þinem români.

Mai la vale, încerc sã mã refer la alte chestiumi prin care sã
arãt cum cred eu cã se poate face educaþie patrioticã în
contemporaneitate.

Ca orice realitate bazatã pe o adâncã prezenþã ºi implicare
omeneascã, Patria este materie ºi spirit, un teritoriu bine
delimitat geografic, locuit de oameni care, de-a lungul vremii,
au fãurit o culturã proprie modului lor de gândire ºi de simþire.

De regulã, în dicþionare, patriotismul este definit ca
“sentiment de dragoste faþã de patrie ºi propriul popor”,
formulare pe care eu o consider prea generalã. Sentimentul
þine de partea spiritualã a fiinþei umane veritabile, fiinþã care,
se cunoaºte, nu e numai sentiment, ci este ºi materie, de
unde rezultã cu necesitate cã patriotismul nu are cum sã fie
numai sentiment, ci este ºi raþiune pusã în interesul fiinþei
umane.Se ºtie, de exemplu cã, în vremea rãzboiului pentru
întregirea neamului, 1916-1918, guvernul României ºi regele
de atunci au promis militarilor, aproape în totalitate þãrani,
împroprietãrirea cu pãmânt, pentru a le stârni interesul pe
câmpul de luptã ºi oamenii “pãmântului” au rãspuns cu vitejie
ºi jertfe inimaginabile.Regele s-a þinut de cuvânt ºi a pus în
aplicare cea mai însemnatã reformã agrarã din istoria noastrã.
Nu la fel stau lucrurile cu “revoluþionarii” din 1989, dintre care
s-au jertfit 1.000 (Dumnezeu sã-i rãsplãteascã), ºi cer avere
vreo 50.000. De ce? Fiindcã au fãcut gãlãgie nu se ºtie unde
ºi s-au temut de teroriºti?

ªcoala româneascã (ºi, când folosesc aceastã sintagmã,
am în vedere întreg sistemul naþional de înstrucþie ºi educaþie
de la grãdiniþe pânã la universitãþi) este singurul loc
instituþional în care educaþia, în general, ºi educaþia patrioticã,
în special,  constituie o obligaþie de serviciu permanentã ºi
de mare împortanþã. Realizarea cu bunã credinþã a sarcinilor
specifice acestei laturi a educaþiei tineretului revine tuturor
celor care îndeplinesc funcþii didactice în oricare din treptele
învãþãmântului ºi în orice activitate desfãºuratã cu subiecþii
educaþiei, oriunde ºi oricând. Aceastã normã de lucru ºi
îndeplinerea ei fãrã nicio abatere þine de statutul de cadru
didactic al fiecãruia, cu precizarea, de altfel, ºtiutã ºi acceptatã
de toatã lumea, cã în cadrul fiecãrei activitãþi se acþioneazã
în mod specific.

Simt nevoia de a mai preciza cã, în prezent ºi în viitor,
educatorii ºcolii româneºti precum ºi toþi cetãþenii României
trebuie sã înþeleagã ºi sã ºtie bine ºi clar cã, intrând în UE ºi
în NATO, statul nostru naþional -ROMÂNIA - rãmâne ca
instituþie naþionalã fumdamentalã, pusã în slujba cetãþenilor,
cã îºi menþine ºi exercitã funcþiile sale în condiþiile specifice
apartenenþei la aceastã uniune de state foarte diferite din
multe puncte de vedere, dar egale în drepturi unul faþã de
altul indiferent de caracteristicile individuale deosebitoare.
De aceea nu uitãm cine am fost, cine suntem ºi cine dorim sã
fim în continuare în Europa, AICI  la noi acasã.

În rândurile anterioare, am punctat câteva chestiuni de avut
în vedere în activitatea educativã din învãþãmântul
preuniversitar. Materialul cumpus ar fi putut sã fie mai folositor
dacã era organizat didactic ºi dacã aspectele-cheie ar fi fost
adâncite ºi susþinute cu exemple din activitatea practicã.
Cauze subiective mi-au impus aceastã structurare ºi acest
fond, comunicat mai degrabã prin enunþuri decât prin analize
urmate de concluzii.

Nedorind sã vorbesc în contratimp, þin seamã de faptul cã
sunt pensionar de 17 ani ºi nu mã pot amesteca unde nu mã
simt în largul meu, ca acasã; de aceea consider cã aspectele
concrete ºi practice ale activitãþii de educaþie patrioticã ce se
desfãºoarã în lecþii sau în alte forme de lucru cu copiii ºi
tinerii ºcolari le cunosc, le pregãtesc ºi le pot realiza cu succes
educatorii aflaþi în funcþie.

Prof. pensionar Augustin Mocanu
Slobozia, 25 martie 2014
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„Numai când se va ajunge ºi la noi sã se înþeleagã cã orice hârtie
scrisã, nu numai a trecutului, ci ºi a prezentului care repede ajunge
ºi ea sã fie a trecutului, este un document; cã acest document nu
serveºte numai la cunoaºterea istoriei neamului ci ºi a intereselor
individului, a dreptului ºi menirii lui în societate; cã el este dovadã a
existenþei omului pe pãmânt, cu calitãþile ºi defectele sale, cu
posibilitãþile lui de umanizare ºi de înãlþare deodatã; numai atunci
preþuirea arhivelor este suficientã. Atunci Arhiva va îndeplini ºi ea pe
deplin rolul ei de instituþie de arhivã”1.

Pentru ca Arhivele sã-ºi intre în atribuþiile lor de depozitar, pãstrãtor,
valorificator al izvoarelor istorice, sã devinã o instituþie de culturã cum îºi
dorea Aurelian Sacerdoþeanu a fost nevoie de mulþi ani de organizãri ºi
reorganizãri, de elaborarea unei legislaþii specifice, de norme, regulamente
ºi istrucþiuni care sã aºeze activitatea de arhivã la locul cuvenit.

Dacã considerãm drept elemente de legislaþie arhivisticã cele
câteva cuvinte privind pãstrarea documentelor din „Pravilniceasca
Condicã”, 1790 ºi „Codul Calimahi”, 1817 despre care, tot
Sacerdoþeanu, afirma cã „sunt continuitatea unor prevederi mai vechi
... pe care le gãsim în diferite hrisoave”2 putem spune cã legislaþia
arhivisticã în þara noastrã are o vechime destul de mare. Dar este
vorba de elemente disparate, apãrute într-o legislaþie care are doar
legãturã circumstanþialã cu documentele, izvorâtã din necesitãþi
practice ºi care nu conþin nimic din ceea ce ar trebui sã însemne
organizarea Arhivelor ca instituþie.

„Prima organizare, în sens modern a arhivelor noastre de stat
dateazã de la Regulamentul Organic”3.

Depozitele de arhive ale mitropoliilor din Bucureºti ºi Iaºi cuprindeau
doar documente legate de bisericã, nu erau ordonate în aºa fel încât
sã poatã fi regãsite uºor, iar în famiile boiereºti erau greu de pãtruns
fiind „lipsite de organizare ºi inaccesibile cercetãrii ºtiinþifice”4.

Nu exista în secolul al XIX-lea o regulã stabilitã ca instituþiile statului
(dregãtoriile) sã adune documentele într-un loc anume.

Trebuie sã menþionãm cã cele douã regulamente aplicate în Þara
Româneascã de la 1 mai 1831 ºi în Moldova de la 1 ianuarie 1832,
nu conþin capitole referitoare la arhive, dar la anumite capitole
destinate altor probleme sunt fãcute menþiuni legate de adunarea ºi
pãstrarea documentelor, folosite apoi la întocmirea unor dispoziþii ºi
instrucþiuni pentru organizarea arhivelor.

Regulamentul Organic al Þãrii Româneºti fixeazã existenþa Arhivei
în cadrul Ministerului Trebilor din Lãuntru ºi numãrul personalului
care urma sã se ocupe de activitatea de arhivã era de 6 lucrãtori: un
ºef (nacialnic), un subºef (subnacialnic), 2 scriitori, 2 slugi5, în
contextul prezentãrii bugetului respectivului minister.

Singura menþiune despre prelucrarea unor documente este
prevederea de înscriere a cãrþilor de nobleþe în condici speciale
care sã se pãstreze la Arhivele Statului.

În Moldova, Regulamentul Organic conþine ceva mai multe
elemente ºi mai explicite privind arhivele. La bugetul Înaltului Divan
este înscrisã „masa arhivelor” (deci un birou de arhivã) cu 4 salariaþi:
un arhivist al statului, un secretar ºi doi scriitori. Alte douã articole
dau informaþii asupra atribuþiilor arhivarului, a clãdirii arhivelor ºi a
documentelor ce urmau sã se depunã: planuri ºi copii ale actelor de
hotãrnicie, acte ale sesiunilor Adunãrii Obºteºti.

Norme foarte generale, departe de ceea ce trebuie sã însemne
organizarea unei arhive a statului pe baze moderne ºi care sã
rãspundã unor cerinþe ale societãþii.

Dar „din toate acestea se întrezãreºte însã preocuparea ce exista
pentru buna conservare ºi siguranþa preþiosului material cum ºi înalta
idee ce o avea legiuitorul despre importanþa instituþiei ºi a viitorului ei
conducãtor”6.

Ne putem da seama de importanþa care se acordã viitoarei „arhive
a statului”, din Regulamentul Organic din Moldova unde se face
propunerea ca localul arhivei sã se construiascã chiar în curtea
domneascã.

Organizarea unei instituþii care sã preia, sã pãstreze ºi sã valorifice
documentele era o necesitate izvorâtã din însãºi noua organizare,
pe toate planurile, adusã de Regulamentul Organic. Se desfiinþau
instituþii vechi, apãreau autoritãþi noi dar care îºi construiau activitatea
pe scheletul celor vechi, iar în asemenea condiþii, materialul arhivistic
existent ºi cel care urma sã se adune din activitatea noilor instituþii,
punea mari probleme.

Prevederile din Regulamentul Organic referitoare la arhive trebuiau
completate cu dispoziþii ºi instrucþiuni care sã rezolve adunarea
materialului arhivistic de la fostele dregãtorii ºi de la autoritãþile nou
create ºi mai ales, activitatea practicã de ordonare ºi inventariere.

Înainte de a trece la prezentarea reglementãrilor aduse prin arhive
imediat dupã intrarea în vigoare a Regulamentului Organic „este
locul sã subliniem cã Þãrile Române se numãrã printre primele
întemeietoare de Arhive de Stat, în sensul modern al cuvântului, în
aceastã parte a Europei”7.

La 9 iunie 1831, în Þara Româneascã, printr-un Jurnal al Sfatului
Administrativ au fost date primele dispoziþii privind arhiva statului.
Regulile erau destul de simple. Atât autoritãþile care se desfiinþau,
cât ºi cele recent înfiinþate depuneau la arhiva statului dosarele
încheiate, pe bazã de inventare în dublu exemplar, iar dosarele cu
lucrãri în curs ale instituþiilor desfiinþate treceau la noile instituþii.

Inventarierea se realiza dupã principiul provenienþei, dându-se un
numãr nou fiecãrui dosar, dar pãstrându-se ºi numãrul original al
autoritãþii care-l depunea. Arhivarul statului era obligat sã certifice
opisul dosarelor dupã verificrea acestora. Ordonarea dosarelor se
fãcea dupã ani ºi dregãtorii8.

Primul Regulament al Arhivelor Statului a fost întocmit în acelaºi
an, în luna septembrie prin efortul arhivarului statului, cãminarul
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Iordache Rasti, intitulat „Datoriile ºi orânduirea efortului arhivei”,
aprobat de Marea Vornicie la 30 septembrie. Regulamentul cuprinde
12 capitole în care se trateazã probleme de personal, locul, modul
de lucru, obligaþiile arhivarului, gruparea materialului arhivistic,
statutul documentelor aflate în Arhiva Statului, eliberarea de
documente.

În Moldova „Instrucþiunile pentru arhivistul statului” au fost aprobate
de Marea Logofeþie a Dreptãþii la 26 iunie 1832 ºi cuprindea elemente
referitoare la localul arhivei, ordonarea documentelor în depozit,
întocmirea de repertorii pentru regãsirea documentelor.

Instrucþiunile la care arhivistul statului Gheorghe Asachi a contribuit
aproape în totalitate cu experienþa ºi bagajul sãu cultural deosebit,
enumerau actele ce urmau sã se pãstreze la Arhivele Statului:
anaforale, hrisoave, hatiºerife, planuri de moºii, acte judecãtoreºti;
impuneau anumite standarde pentru clãdirea arhivelor (cu gratii,
obloane ºi uºi de fier), stipulau necesitatea pazei ( pãzitã de un
jandarm zi ºi noapte), menþionau mobilierul necesar („douã dulapuri
cu despãrþituri, notate cu literele alfabetului pentru acte publice ºi
acte private”9).

Conform instrucþiunilor, inventarierea se fãcea în douã condici,
solicitarea unor acte intrate deja în gestionarea Arhivei Statului se
putea face doar dupã obþinerea unor aprobãri legale, se înfiinþa o
condicã specialã pentru adresele venite ºi plecate de la ºi spre
stãpânire, se reglementa autentificarea copiilor cerute dupã actele
deþinute de Arhivele Statului.

Activitatea de organizare a Arhivelor Statului în cele douã principate
dacã s-au depus eforturi uriaºe de cãtre primii „arhivari ai statului”
care le-au condus a fost greoaie, împiedicatã de lipsa de localuri,
mobilier, personal, fonduri, dar ºi de lipsa de interes a autoritãþilor
vremii pentru ocrotirea unui patrimoniu atât de important, ca cel
arhivistic.

În Þara Româneascã, Jurnalul Sfatului Administrativ din noiembrie
1843 reglementa selecþionarea documentelor cu menþiunea cã
dosarele „netrebuincioase” se ardeau dupã 30 de ani de la crearea
lor”10.

Intitulat „Jurnalul Sfatului Administrativ cu privire la mãsurile luate
pentru împuþinarea numãrului hârtiilor ºi împãrþirea dosarelor în
trebuincioase ºi netrebuincioase” prevedea obligativitatea creatorului
de a întocmi inventare atât pentru documentele care se depuneau la
Arhivele Statului, cât ºi pentru cele care se eliminau; instituia obligaþia
ºefilor de departamente de a verifica modul de constituire a arhivei
curente.

O privire aparte meritã proiectul de organizare elaborat de Vasile
Alecsandri, arhivar al statului la Iaºi, în perioada 1850 – 1853.

„Proiectul pentru regularea Arhivelor Statului” pornea de la ideea
cã „ Arrhiva unui stat este o avere care meritãcea mai de aproape
îngrijire a cîrmuirei. Ea este colecþia tuturor actelor publice, atât
administrative, cât ºi judecãtoreºti ºi politice care slujesc de temei
legiuirilor ºi istoriei þãrii”.

În proiectul sãu, Alecsandri se ocupã, în primul rând de localul
arhivei care trebuie sã corespundã, din toate punctele de vedere
scopului în care este folosit „trainic, încãpãtor ºi ferit de toate
primejdiile ce i-ar putea aduce stricãciune, precum umezealã,
colbãitul, focul ºi celelalte”. Poetul vine chiar cu ideea uni depozit
intermediar în care sã se facã selecþionarea actelor primite de la
instituþii, potrivit unor instrucþiuni, pentru ca în depozitele Arhivelor
Statului sã se pãstreze documentele cel mai des folosite. Prin
înfiinþarea acestui depozit intermediar se fãcea loc pentru noi depuneri
de documente.

Pentru depozitarea documentelor, Alecsandri cerea mobilier uºor,
care sã asigure pãstrarea actelor în cele mai bune condiþii, fãrã sã
atragã umezeala pereþilor ºi suficient de încãpãtor. Prevedea de
asemenea, cãrucioare pentru transportul documentelor.

Proiectul lui Alecsandri, apreciat la vremea respectivã ºi acceptat
de Ministerul de Justiþie nu a fost pus în practicãdatoritã veºnicei
probleme a lipsei de bani11.

Unirea Principatelor din 1859 a avut desigur urmãri ºi asupra
organizãri Arhivelor Statului.

Prin Jurnalul Consiliului de Miniºtri din 4 aprilie 1862 aprobat prin
Ordonanþa domneascã din 1 iunie 1862 cele douã arhive, din
Moldova, subordonatã pânã la acea datã Ministerului de Justiþie ºi
cea din Þara Româneascã, care era în cadrul Ministerului de Interne
se unesc sub o singurã administraþie, în subordinea Ministerului
Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, cu o direcþie generalã la Bucureºti ºi
o filialã la Iaºi.

Regulamentul de funcþionare a instituþiei Arhivelor, în noua formulã
a fost întocmit în acelaºi an, de cãtre Grigore Bengescu. Proiectul
înaintat cãtre minister la 27 septembrie 1862 ºi aprobat prin Decretul
nr. 949 din 31 octombrie 1862, cu foarte mici modificãri. Conform
regulamentului, Arhivele Statului funcþionau cu douã secþii: „Istoricã
ºi a bunurilor publice” ºi „de stat” (administrativã, legislativã ºi
judecãtoreascã), fiind scoasã secþia „secretariat” propusã în
proiectul lui Bengescu.

Regulamentul cuprindea prevederi referitoare la organizarea de
cursuri pentru personalul din arhive ºi prezenta cunoºtinþele
necesare pentru acesta12.

Atât regulamentul din 1862, cât ºi proiectul de regulament pentru
serviciul interior al Cancelariei Direcþiei Generale a Arhivelor Statului
din februarie 1865, prevãd toate, concentrarea arhivelor
aºezãmintelor publice ºi ale departamentelor ministeriale desfiinþate
la Arhivele Statului.

În 1864, prin Ordonanþa domneascã nr. 1074 din 24 august se
fixeazã noua structurã a Direcþiei Generale a Arhivelor Statului, cu 3
secþii: Secþia istoricã ºi de secretariat, Secþia bunuri publice ºi Secþia
de Stat.

Aprobarea noii structuri este urmatã de un nou regulament, cel
din octombrie 1864, care se ocupã mai mult de fixarea atribuþiilor
fiecãrei funcþii din cadrul Arhivelor ºi de executarea pazei.

Legea din martie 1865 stabilea normele pentru eliberarea de copii
legalizate dupã actele deþinute de Arhivele Statului fapt care a dus în
scurt timp, datoritã numeroaselor solicitãri de copii dupã documente
vechi, la angajarea de personal suplimentar pentru traduceri din
slavã ºi greacã.

Cu data de 4 martie 1896 intrã în vigoare un nou regulament
pentru organizarea Arhivelor Statului, întocmit de Grigore Manu care

modificã Regulamentul din 1862. Acest regulament, reglementeazã
structura DGAS ºi modalitatea de depunere a documentelor.

Potrivit noului regulament, DGAS rãmâne la 3 secþii, dar cu
denumirea puþin modificatã faþã de Ordonanþa din 1864, care se
numeau: secþia istoricã ºi secretariat, secþia de stat sau
administrativã ºi judecãtoreascã,  secþia aºezãminte ºi bunuri publice.

Se întãreºte obligativitatea predãrii documentelor cãtre Arhivele
Statului cu inventar.

Ceea ce aduce noul regulamentul din 1869, este ideea înfiinþãrii
unui muzeu de paleografie ºi sigilografie.

Regulamentul din 1862 ºi 1869 nu fãceau referiri la arhivele
judeþene ºi comunale. Prin prevederile acestuia se stipula cã Arhivele
Statului primesc doar arhivele ministerelor ºi ale autoritãþilor centrale.
În 1870, s-a încercat o reglementare a situaþiei acestor arhive, din
iniþiativa lui Grigore Manu, dar fãrã o rezolvare, din cauza lipsei
banilor13.

O schimbare în organizarea Arhivelor Statului aduce regulamentul
din februarie 1872. La fel ca ºi în 1862 se renunþã la o secþie: rãmân
doar secþia istoricã ºi de stat, respectiv secþia bunuri publice; se
menþine ideea din 1869, de organizare a unui muzeu al arhivelor, în
plus se înscrie sarcina Arhivelor de a publica indici ºi cataloage de
documente.

În iulie ºi noiembrie 1872 au fost înaintate cãtre Consiliul de Miniºtri
un proiect de regulament º un proiect de lege pentru înfiinþarea
arhivelor judeþene. Dacã proiectele se aprobau arhivele judeþene se
înfiinþau în administrarea comitetelor permanente ºi erau organizate
în 4 secþii care grupau materialele documentare preluate de la
autoritãþile judeþene ºi comunale: secþia administrativã, secþia
judecãtoreascã, secþia comunalã ºi judeþeanã. Arhivele judeþene
trebuiau sã preia ºi toate dosarele de la instituþiile locale aflate la
Arhivele Statului. În proiectul de lege apare, pentru prima datã,
problema inventarierii sigiliilor.

Cele douã proiecte nu au fost luate în discuþie, nepunându-se în
practicã, atunci, prevederi deosebit de importante ºi de avansate
pentru arhivistica româneascã.

În anul 1877, pe lângã Arhivele Statului s-a înfiinþat un serviciu de
pompieri. Pentru acesta ºi pentru corpul de gardã militarã, Bogdan
Petriceicu Haºdeu a întocmit în 1877 ºi 1878 regulamente de
funcþionare14.

Regulamentul din 1869 ºi cel din 1872 au stat la baza organizãrii
Arhivelor Statului pânã în 1925 când a fost promulgatã Legea pentru
organizarea Arhivelor Statului. Elaboratã în 1924 ºi votatã în
Parlament în 1925, a fost înspiratã din legislaþia francezã ºi italianã
în domeniu15.

Deoarece este legea care a încercat sã reglementeze toate
aspectele activitãþii de arhivã este necesar sã ne aplecãm mai mult
asupra ei.

Conform legii din 1925 Arhivele Statului se aflau în subordinea
Ministerului Instrucþiunii. Conducerea era asiguratã de un director
general care funcþiona în Bucureºti. Principala atribuþie a Arhivelor
Statului era primirea spre pãstrare a documentelor create de
autoritãþile civile, bisericeºti, militare, judeþene, comunale.

Organizarea Arhivelor Statului þine cont de reglementãrile
anterioare, completând vechea schemã: o direcþie generalã la
Bucureºti ºi 4 direcþii regionale la Iaºi, Cluj, Chiºinãu ºi Cernãuþi, cu
amendamentul cã, la nevoie, se vor înfiinþa ºi alte direcþii regionale.
Se face specificarea teritoriului asupra cãruia are autoritate fiecare
direcþie.

Art. 6 stipuleazã obligaþia autoritãþilor statului, judeþelor, comunelor,
civile, bisericeºti ºi militare de a depune documentele la Arhivele
Statului, la 30 de ani de la creare, cu excepþia autoritãþilor care au
propriile lor arhive, în sensul de localuri specializate, personal calificat,
material arhivistic ordonat.

Arhivele Statului au dreptul de a emite copii legalizate dupã
documentele deþinute, iar pentru copii ºi traduceri, persoanele fizice
ºi juridice plãtesc taxã.

Arhivele minoritare ºi cele confesionale pãstreazã vechea
organizare, dar sunt puse sub supravegherea ºi controlul Arhivelor
Statului.

Personalul Arhivei Statului este format din: un director general, un
subdirector general, 4 directori regionali numiþi prin decret regal;
funcþionari superiori, numiþi prin decizie ministerialã ºi funcþionari
inferiori. Funcþionarii superiori trebuie sã aibã ca pregãtire, licenþa
sau doctoratul, iar cei inferiori, cursul secundar absolvit.
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Pentru cã în aceastã carte protagoniºtii sunt elevi, pãrinþi,
dar mai ales cei care sunt îndrituiþi legal sã lucreze cu ei -
educatoare, învãþãtori, profesori de gimnaziu sau de liceu -
mi-a fost destul de dificil sã gãsesc pentru aceºtia din urmã
o formulã integratoare, mai ales cã pare sã fie impusã, în
momentul actual, noþiunea de „profesor”, începând din ºcoala
primarã – noþiune contrapusã celei utilizate încã de la
începuturile învãþãmântului românesc modern, aceea de
„învãþãtor.” În opinia mea, aceasta este mult mai bogatã în
conþinut, mai ales dacã avem în vedere cã, la origine, era
termen biblic, definind veneraþia apostolilor pentru învãþãtorul
lor, Iisus Hristos. Acest fapt dovedeºte respectul poporului
român pentru aceastã categorie socialã, care a dus ºi mai
duce încã greul primilor ani de modelare a personalitãþii
copilului. M-am gândit sã folosesc, în aceastã prefaþã,
termenul generic de „dascãl”, în sensul de „învãþãtor”, pentru
toate treptele trecerii elevului prin ºcoalã: preºcolarã, primarã,
gimnazialã ºi licealã. Mi s-a pãrut, totuºi, cã ºi acesta nu se
suprapune complet peste sensul mai profund pe care vreau
eu sã i-l dau, putând crea confuzie prin uºoara coloraturã
arhaicã, aºa cã am gãsit o metaforã care sã-i punã faþã în
faþã pe elevi cu pãrinþii lor, iar de cealaltã parte, pe dascãli,
dar nu în opoziþie, ci în comple-mentaritate, într-un triunghi
integrator la acest nivel al învãþãmântului preuniversitar.

Aºa cã i-am zis metaforic „judecãtorul de suflete.” Mi s-a
consolidat aceastã credinþã de-a lungul celor aproape 50 de
ani, cât am slujit cu abnegaþie ºcoala româneascã, mai ales
cã am trecut eu însumi prin cele trei stadii ale învãþãmântului
preuniversitar: învãþãtor (absolvent al ªcolii Pedagogice din
Buzãu), profesor de gimnaziu (absolvent al Institulului
Pedagogic din Galaþi) ºi profesor de liceu (absolvent al
Universitãþii din Bucureºti).

Aceastã metaforã nu a venit ca o inspiraþie de moment, ci
s-a cristalizat în urma multor experienþe trãite, chiar de la
începuturile uceniciei mele. Eram foarte tânãr învãþãtor la
mine în sat. Aveam un elev pe care l-am îndrãgit nu numai
eu, ci ºi colegii sãi de clasã, pentru ingenuitatea, inteligena
ºi pentru modul lui ºugubãþ de a fi, Petricã – dispãrut
prematur, dar devenit „erou”  într-unul din romanele mele.
Într-o pauzã, mã pomenesc la uºa cancelariei cu un grup de
elevi, foarte agitaþi, întrecându-se sã-mi aducã la cunoºtinþã
grozãvia care s-a întâmplat în clasã: „Petricã a lovit-o rãu
pe Cristina cu penarul în ochi, îi curge sânge!” Normal cã
imaginaþia mea a dilatat grozãvia ºi m-am schimbat la faþã.
Într-adevãr, fetiþa avea un ochi vânãt, se ºtersese de sânge,
plângea încetiºor, parcã îi pãrea rãu cã o sã-l pedepsesc pe
bãieþel, asupra cãruia ridicasem palma, urmând sã-l lovesc
peste faþã, ca ºi cum aº fi vrut sã compensez într-un fel
durerea ei ºi, totodatã, sã-mi atenueze furia mea. Eram cu
braþul ridicat. Copilul, în aºteptare, mã fixase resemnat, cu
ochiºorii plini de lacrimi, care i se înnodau în bãrbie. Atunci
am citit în ei, nu teama, ci recunoaºterea vinovãþiei ºi
aºteptarea seninã a pedepsei meritate. Mã acceptase ca
judecãtor, nu numai al gestului, ci ºi al sufletului sãu. Am
coborât braþul, rãsuflând încã sacadat, înfiorat, de data
aceasta, de grozãvia care ar fi urmat în sufletul meu.

O a doua întâmplare are ca protagonistã o fetiþã de prin
clasele mici de gimnaziu, Nina, provenitã dintr-o familie
modestã, cu mulþi copii, care nu excela la nicio materie. Era
conºtiincioasã, stãtea undeva prin spatele clasei. Le
dãdusem temã pentru acasã o compunere despre o furnicã.
Scot în faþa clasei un elev, citeºte, cer pãrerea clasei, aºa
cum procedam de obicei, mai scot un bãiat din prima bancã,
la fel. Aºteptau ºi verdictul meu. Când, deodatã, vãd o
mânuþã cã se ridicã timid, din ultima bancã. Era mânuþa
Ninei, o fetiþã mai sãrmanã, mereu cu o tristeþe pe faþã, pe
care n-am vãzut-o niciodatã înghesuindu-se sã rãspundã.
O clipã am stat în cumpãnã, dacã sã o scot în faþã, timpul
mã cam presa. Totuºi, am invitat-o. Începe sã citeascã cu
un glas cam repejor, o temperez. Clasa, din ce în ce mai
atentã ºi mai miratã de minunata poveste pe care o inventase,
cu o furnicuþã cu mulþi copilaºi – le pusese ºi nume, cum se
zbãtea ea sã-i cuminþeascã, sã-i împace pe toþi, cum alerga
toatã ziulica dupã mâncare, apoi sã le dea cu porþia, sã-i
potoleascã pe unii mai pofticioºi... Toate acestea pe vreo
douã pagini, bineînþeles cu unele stângãcii în exprimare.

Titi DAMIAN

Fragment din prefaþa
noului roman

JUDECÃTORUL DE SUFLETE
(în curs de apariþie)

Eram încântaþi, ºi eu, ºi clasa. Îmi fluturau prin gând fel ºi
fel de presupuneri: „Sã fi luat compunerea de undeva, dintr-
o carte, dupã vreun coleg, dupã vreun frate mai mare?” „Cum
de i-a venit ideea sã scrii o aºa poveste?” am întrebat-o.
„Pãi, m-am dus în grãdinã unde ºtiam cã este muºuroiul,
mi-am ales o furnicã mai mare, am urmãrit mai multe zile
ce fac ele acolo. Dacã aþi ºti cum împingeau de-a rostogolul
un bob de grâu ºi ce drumuri croiau prin toatã grãdina!”
Priveam copila din faþa catedrei, lângã ceilalþi, aºteptându-
ºi nota. De obicei, ceream pãrerea clasei, gândindu-mã sã-
i obiºnuiesc sã se evalueze ei înºiºi cât mai corect. Clasa
propunea o notã, eu alta, bineînþeles, cu argumentele de
rigoare. Îi vine ºi ei rândul. Nu mai cer opinia clasei. Îi caut
privirea. Seninã, candidã, încrezãtoare. „Bravo, 10!” am pus
eu sentinþa. Apoi a urmat un ropot de aplauze însoþite de o
explozie de bucurie a întregii clase. Broboane mari se
spãrgeau în ochii ei negri. Parcã o vãd ºi acum. Nu mai
luase niciodatã, niciun 10 pânã atunci, la niciun obiect. Atunci
am realizat cã am trecut peste resentimente, cã nu i-am
judecat numai lucrarea, ci ºi sufletul. Din ziua aceea traseul
fetiþei s-a schimbat, ºi, curând, am vãzut-o în prima bancã.
Dupã mulþi ani, am dat întâmplãtor de ea, cânta la un
concurs, la o televiziune...

O a treia întâmplare are ca protagonistã o elevã de liceu,
de prin clasa a IX-a, Emilia... Terminasem ora de literaturã,
mã îndreptam spre ieºire, când, în dreptul uºii, mi-a tãiat
calea o adolescentã din prima bancã, parcã o vãd, cu pãrul
destul de scurt, dar ridicat „palmier”, cum î’ºi spuneau ele,
îi eram ºi diriginte: „Domnule diriginte, de ce nu scrieþi
dumneavoastrã tot ce ne povestiþi? ªtiþi, dumneavoastrã
staþi de vorbã mai altfel cu sufletul nostru, chiar ºi când
puneþi nota...”

Meseria de dascãl nu se învaþã numai în ºcoalã, ci pe tot
parcursul vieþii. Mie mi-au ales-o pãrinþii, probabil la sugestia
profesorilor, având în vedere conjunctura socialã ºi politicã
de atunci. Astãzi, uitându-mã înapoi, dacã aº lua-o de la
capãt, tot pe aceasta aº alege-o. Nu numai cã este frumoasã,
dar lucrul permanent cu adolescenþii te acapareazã, îþi dã
energie, te simþi mereu tânãr. Fiecare lecþie bine fãcutã este
o izbândã care te înalþã în ochii tãi, dar mai ales, ai elevilor.
Meseria de dascãl mai presupune ºi o anume ºtiinþã a
comunicãrii. Nu se trãieºte numai în ºcoalã, ci mai ales în
suflet. Orice dascãl, dacã n-o iubeºte ºi nu-ºi iubeºte copiii,
sã n-o facã. Devenit titular, o viaþã întreagã va mutila suflete
ºi va ajunge el însuºi un suflet schilodit.

Din nefericire, am întâlnit, de-a lungul carierei,
numeroase situaþii în care ura ºi dispreþul se instalaserã
ºi la catedrã, ºi în bãnci. Toþi „actorii” de-abia aºteptau sã
se sfârºeascã  mai repede ora. Despãrþirea, de fiecare
datã, era spectacol jalnic...

Dascãlul, ca orice muritor, este învins ºi el de timp.
Rãmâne în urma lui sãmânþa aruncatã în sufletele ºcolarilor
sãi. Au fost ºi vor fi întotdeauna, dascãli „buni” ºi dascãli
„rãi” (ca sã nu spun precum Caragiale). Dascãlii „buni” aleargã
dupã himera „Domnu’ Trandafir”, iar dascãlii „rãi” duc în spate
cocoaºa „Domnului Vucea.” Aceºtia din urmã au ajuns din
întâmplare în ºcoalã, nu mai au tãria sã recunoasã faptul cã
n-au har, dar se chinuie ºi îi chinuie ºi pe elevi, chiar dacã
mulþi sunt bine intenþionaþi. Este ca ºi cum ai învãþa un
ciung sã cânte la þambal... Unii dascãli „rãi” cautã ºi gãsesc
o scãpare: fie se impun prin brutalitatea notelor, prin teroare,
fie printr-o lejeritate excesivã, care va crea mari frustrãri
între elevi. În varianta nespusã a elevilor, tot „proºti” rãmân.

În opinia mea, totul este ca dascãlul sã intre în clasã cu
bunã credinþã, iar acolo sã impunã niºte reguli pe care elevii
sã le accepte, iar el însuºi sã le respecte. O întrebare bunã
pusã elevului, va genera un rãspuns bun. I-ai pus elevului,
4-5 întrebãri ajutãtoare: La care dintre ele trebuie sã rãspundã?
O notã proastã pusã cu patimã, va genera patimã. O notã
proastã însoþitã de o jignire a adolescentului va naºte efectul
invers. Va prelua numai jignirea, pe care nu o va uita niciodatã.
O vorbã nelelocul ei spusã de cãtre dascãl, la supãrare,
într-un moment nepotrivit, poate continua tot restul vieþii sã-
i facã rãu celui rãnit, prin simpla aducere-aminte. O laudã a
adolescentului în faþa clasei, îl va ridica înainte de toate, în
propriii ochi, iar o greºealã  recunoscutã ºi iertatã  va face
mai mult decât o sutã de pedepse. O ºansã datã elevului
devine un câºtig pentru profesor. L-ai ameninþat cu o
pedeapsã, gânde’˜te-te dacã o po˜i pune în aplicare, apoi
mergi pânã la capãt. A renunþa la o pedeapsã promisã,
înseamnã automat discreditarea ta. Deja ºtie cã îl vei ierta
ºi a doua oarã.  Dacã ai greºit faþã de elev, recunoaºte,
întrucât devine mare eroare didacticã dacã refuzi sã o
corectezi. Orice dascãl greºeºte. Nu poþi fi ideal pentru

treizeci de priviri care te judecã clipã de clipã, dar poþi fi
model pentru mulþi. Nu intra în concurenþã cu elevul. Tu ai
culturã în specialitatea ta, el poate fi mai inteligent. Este
nevoie de o viaþã întreagã, ca dascãl, sã-þi faci o reputaþie,
dar de o clipã ca s-o distrugi.

 Existã, în cancelarie, ca peste tot în societate, orgolii -
fireºti -, dar multe transformate în invidie. Nu rãspunde tot
cu invidie. Te otrãveºti. Numai dupã aceastã atitudine a
colegilor îþi dai seama de propria valoare. Succesul elevilor
tãi este cea mai bunã rãzbunare. Numai ei ºtiu sã facã
diferenþa. Concurenþa între dascãli este necesarã.
Menþinerea concurenþei cinstite între elevi este vitalã. Eºti
obligat sã fii arbitru, adicã un „judecãtor de suflete”, dar fii
un arbitru corect. Elevul nu vine la ºcoalã numai sã înveþe,
ci sã ºi strãluceascã.

Când termina o promoþie, aveam totdeauna grijã sã le
scriu pe tablã, la ultima orã de dirigenþie, o maximã „inventatã”
de mine ºi „inspiratã” de eternul Eminescu: „Ingratitudinea
este rãsplata generozitãþii.” Asta nu numai pentru ce o sã li
se întâmple în viaþã, ci pentru mine, ca dascãl, sã nu uit cã
nu este nevoie de recunoºtinþa lor, mai târziu, cãci vine de
la sine, mãcar cu un zâmbet la o întâlnire de promoþie.
Numeroºi absolvenþi îºi aminteau mai târziu de maximã ºi-
mi confirmau. Mulþi o duc mai departe. „ªtiþi cã aþi avut
dreptate? Este o interesantã experienþã de viaþã, asta ca sã
eviþi amãrãciunea”, îmi explica unul dintre ei, întâlnit
întâmplãtor prin Capitalã...

Ca dascãl, trebuie sã ai ºi mult talent, numai cã unii îl au,
dar îl risipesc orbeºte. Ai de învãþat, din fiecare lecþie, dacã
þi-o evaluezi singur, cinstit, mãcar cât faci drumul pe culoar
pânã la cancelarie...

O lecþie este unicã ºi irepetabilã. Un dascãl atinge, dupã
mulþi ani de experienþã, mãiestria pedagogicã, pentru a reuºi
pe deplin momentul deschiderii ferestrelor minþilor
adolescenþilor. Atunci lecþia se oficiazã dupã un ritual pe
care numai dascãlul ºi elevii sãi îl cunosc, ca într-un
sanctuar. Cuvântul capãtã putere deplinã ’˜i îºi exercitã forþa
lui magicã. Orice cuvânt pãtrunde, deopotrivã, în minþile ºi
în inimile elevilor, semãnând cu o piatrã aruncatã într-o apã
limpede. Aºa cum piatra stârneºte valuri concentrice care,
rând pe rând, se ciocnesc de margini, tot aºa ºi cuvântul,
odatã rostit, provoacã, precum piatra în cãdere spre fundul
apei, reacþii în lanþ, amestecând sunete ºi imagini, amintiri
ºi vise, într-o miºcare turbionarã, adunând ca într-un ghem,
experienþe de via˜ã ºi antrenând un lanþ de trãiri interioare
nebãnuite, rãscolind memoria, gândirea º imaginaþia.
Aceasta, pentru cã minþile elevilor nu asistã pasive la
reprezentaþie, ci intervin, prin fire nevãzute, continuu, într-o
empatie solidarã cu discipolul, pentru a înþelege, a uni, a
compara, dar mai ales pentru a descoperi ’ºi pentru a construi.
O legãturã invizibilã se realizeazã ºi între minþile fragede
ale adolescenþilor, iar atunci lecþia devine o tainã, o vrajã pe
care numai sunetul clopoþelului o întrerupe brutal. Lecþia
capãtã o frumuseþe pe care o gustã, proaspãtã, elevii ºi
dascãlul lor. O rupturã, pentru cincizeci de minute, dintr-o
realitate a existenþei, îi proiecteazã într-o altã realitate: a
speranþei ºi a viitorului. Verbul atât de iscoditor „a gândi” se
transferã pe nesimþite în pardisul lui „a visa”, ajutându-i sã
scape din infernul de fiecare zi al lui „a fi.”

O lecþie de Literaturã trebuie sã aibã acel „ceva” în plus:
farmecul. El nu vine decât din dragoste, din împãtimire.
Sã nu uitãm cã profesorul de Românã este, prin natura
disciplinei, cel mai în mãsurã sã se adreseze sufletului
elevului, dar cel mai muncit ºi cel mai testat pe tot
parcursul carierei sale didactice, prin elevii sãi: caiete
corectate, lucrãri de control, testãri naþionale, examene
de capacitate, bacalaureat, admiteri. Când în viaþã i se
descoperã cuiva o greºealã de ortografie, este întreabat
imediat: „Cu cine ai fãcut Româna?” Nimeni nu pune o
astfel de întrebare atunci când descoperã o paginã curatã.
Responsabilitate de-o viaþã...

Elevul se adapteazã mult mai repede vremurilor decât
pãrinþii ori dascãlii sãi. Paradigma se schimbã prin trecerea,
în etapa actualã, de la un învãþãmânt bazat pe memorie ºi
pedeapsã, la unul de recompensã, în care elevul primeºte
informaþia de-a gata, de la un învãþãmânt preponderent
umanist, la cel informatic. Începe sã semene cu vremurile,
ºi mai puþin cu pãrinþii ºi dascãlii. Adolescentul este derutat,
profesorul este lãsat singur, nemaipomenit de singur, cu
vremurile prea repede în rostogolire. La fel ºi pãrinþii. Cei „de
sus” nu prea ºtiu ce sã facã...
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 Joi, 15 ianuarie  2015,  în foaierul  Centrului Cultural
Municipal,  sub egida  Zilei Culturii Naþionale  ºi  în
organizarea Bibliotecii Municipale „Constantin Þoiu” ºi  a
Casei Municipale de Culturã, s-a desfãºurat a  cincia ediþie
a manifestãrii „Proiecte culturale din Urziceni”. Au fost
prezenþi  conducãtori de instituþii de culturã ºi educaþie,
scriitori, elevi ºi cadre didactice din ºcoli ºi licee, un
numeros public. Expoziþiei  permanente de graficã a celei
de-a IX-a ediþii a Concursului Internaþional de Caricaturã
i s-au adãugat  un grupaj de tablouri din colecþia personalã
de artã plasticã a graficianului Nicolae Petrache ºi o
expoziþie de carte ºi reviste ºcolare.

Dupã intonarea imnului manifestãrii, -  „Eminescu”,   pe
versuri de Grigore Vieru ºi interpretat de  nemuritorii soliºti
Doina ºi Ion Aldea Teodorovici -,  moderatorul întâlnirii,
Alexandru Buleandrã,  directorul Bibliotecii Municipale
„Constantin Þoiu”, a  fãcut un scurt bilanþ al anului cultural
2014. Se remarcã, în primul rând,  continuitatea
manifestãrilor intrate deja în tradiþia comunitãþii locale -
Festivalul Naþional de Umor „Revelionul caricaturiºtilor”
ºi  Concursul  Internaþional de Caricaturã,  organizate de
Casa Municipalã de Culturã, Concursul Judeþean de
creaþie literarã „Dor fãrã saþiu”,  organizat de Biblioteca
Municipalã „Constantin Þoiu” ºi Casa Municipalã de
Culturã, „Ziua cãrþii, publicaþiilor ºi editurilor din Urziceni”,
organizatã de Biblioteca Municipalã „Constantin Þoiu”,
„Zilele Nichita Stãnescu”, organizate de Societatea
Culturalã Apollon,  Festivalul de Colinde Populare
„Deschide uºa, creºtine”,  organizat de Protopopiatul
Urziceni ºi Societatea Culturalã Apollon, „ 21 Mai, Sf.
Împãraþi Constantin ºi Elena, Sãrbãtoarea Municipiului
Urziceni” , organizatã de Primãria Municipiului ºi Casa
Municipalã de Culturã. S-a constatat succesul de care s-
au bucurat iniþiativele  culturale mai noi  - Concursul
Internaþional de Creaþie Literarã „Vis de toamnã”, organizat
de Societatea Culturalã Apollon, Concursul Judeþean de
Teatru pentru elevi, organizat de ªcoala nr. 2
„I.H.Rãdulescu”,  activitatea Trupei de teatru a Colegiului
Naþional „Grigore Moisil”,  a  cercului  de picturã „Sf.
Apostol Luca” ºi a grupului de catehezã „Muguri de luminã”
de la Protopopiatul  Urziceni.

Anul care s-a încheiat a fost bogat ºi în apariþii editoriale
purtând semnãtura autorilor din Urziceni: Alexandru
Bulandra, Iisus ºi Proiectul asaltul cerului, Editura Paideia,
Titi Damian, Cronicile Muscelenilor ºi Dialogul vârstelor,
Editura Editgraph, Ion Vãduva, Descântec de fluturi,
Editura Betta,  George Cãlin, Simfoniile viselor pierdute,
Editura Rafet, ªtefan Grigorescu, Protopopiatul Slobozia

Proiecte culturale
din Urziceni la

Sãrbãtoarea Culturii
Naþionale

ºi Protopopiatul Urziceni,  Editura Episcopiei Sloboziei ºi
Cãlãraºilor, Slobozia, Adrian Lucian Scãrlãtescu, Cãlãtori
la Urziceni ºi Moviliþa 1707-1862, editura AMA Aediting,
Alin Constantin Partenie, Adrian Lucian Scãrlãtescu, Sorin
Geacu, Boteni, judeþul Ialomiþa, Cronica unui sat renãscut,
Editura Destine, Traºcã Puºchin, De-ai noºtri, Editura
Heron,  Marian Nicolescu,  Doi, Doamne, ºi-amândoi,
Editura Orfeu, Nicolae Puiu Iliescu, Cu fabule prin naturã,
Editura Carpatica.

Au recitat din lirica eminescianã elevele Greta Roberta
Petrescu de la ªcoala Alexandru Odobescu, Alina Gabriela

Ene de la Liceul Tehnologic
Sf. Ecaterina ºi un grup de
ºcolari de la clasa I step by
step ªcoala I.H.Rãdulescu.
Romanþe pe versurile
Luceafãrului Poeziei
Româneºti au fost
interpretate de elevele
Alexandra Maria Puºcoi ºi
Alexandra Georgiana Irimioiu,
de la ªcoala I.H.Rãdulescu,
acompaniate la vioarã de
profesorul Ion Ene. Tabloul
artistic al întâlnirii a fost
întregit de Roberta Ghinea,
membrã a Trupei de teatru a
Colegiului Naþional „Grigore
Moisil”, coordonatã de
profesoara Maria Chircã.

În acest cadru de
sãrbãtoare ºi emulaþie
spiritualã, Primãria
Municipiului Urziceni,
Biblioteca Municipalã
“Constantin Þoiu” ºi Casa

Municipalã de Culturã  au acordat “Diploma de
Excelenþã în Culturã” doamnei profesoarã  Florica
Lupea ºi domnilor  profesor doctor Grigore
Spermezan,  cercetãtor ºtiinþific doctor Sorin Geacu
ºi profesor doctor ªtefan Grigorescu „Pentru
contribuþia deosebitã la dezvoltarea culturii în
Municipiul Urziceni”.

Doamna Florica Lupea  este  profesoarã de Limba ºi
Literatura Românã la ªcoala Gimnazialã nr. 2
„I.H.Rãdulescu”, gradul didactic 1 ºi o vechime în
învãþãmânt de 40 de ani. A contribuit la realizarea
Proiectului „EDD - Krafteducom” sub egida Consiliului
Europei ºi a celui  iniþiat de Institutul de ªtiinþe ale
Educaþiei din Bucureºti intitulat „Instrumente ºi medii
electronice pentru limba ºi literatura românã”. A participat
la activitãþi metodice ºi culturale la nivel local, judeþean
ºi naþional. An de an  elevi pregãtiþi de Domnia Sa au
obþinut menþiuni ºi premii speciale la etapa naþionalã a
Olimpiadei de limbã, comunicare ºi literaturã românã ºi
premii la Concursurile naþionale de creaþie literarã.
Contribuie la apariþia revistei  literare Anotimpurile poeziei,
mulþi ani emblemã a ºcolii ºi a judeþului Ialomiþa, laureatã
a Concursului Naþional al revistelor ºcolare.

Domnul profesor doctor Grigore Spermezan este
originar din judeþul Bistriþa-Nãsãud ºi activeazã în Urziceni
din anul 1975. Predã discipline socio-umane la Colegiul

Naþional ,,Grigore  Moisil” ºi a publicat numeroase articole
de atitudine ºi recenzii în presa localã ºi naþionalã ºi în
diverse culegeri. Este o prezenþã activã ºi respectatã în
viaþa cultural-spiritualã a comunitãþii locale ºi judeþene.
Volume publicate: „Introducere în gândirea unor mari

filosofi”, Editura Didacticã ºi Pedagogicã, 2003 ºi 2006;
„Economie - ghid pentru elevi ºi profesori”, în colaborare
cu Constantin Cotoþ, Pavel Filip, Florian Roatiº, Editura
„Risoprint” Cluj Napoca, 2002; „America la ea acasã”,
Editura „ProTransilvania”, 2006; „Rãtãcind prin tranziþie -

articole ºi eseuri”, Editura Univers ºtiinþific, 2012.
Domnul cercetãtor ºtiinþific doctor Sorin Geacu este

licenþiat al Facultãþii de Geografie a Universitãþii
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaºi, doctor în Geografie al
Academiei Române din 2001 ºi doctor în Biologie al
Facultãþii de biologie din Universitatea Bucureºti din 2009.
Este ºeful Secþiei de Geografie-Biogeografie. A publicat
în periodice ºi culegeri ºtiinþifice multe lucrãri, cursuri,
studii ºi comunicãri. Este autor al 20 de volume ºi peste
100 de articole, dintre care 19 au apãrut în publicaþii
ºtiinþifice din Marea Britanie, Republica Moldova,
Germania, Elveþia, Grecia. A participt la elaborarea
monografiilor Municipiului Urziceni (1996), Jilavele (1997),
Armãºeºti (1998), Sãlciile (2001), Manasia (2003) ºi
Boteni (2014). Alte lucrãri publicate: Dicþionarul geografic

al judeþului Ialomiþa (1997) - primul al unui judeþ din
Muntenia; Dicþionarul de geografie fizicã al judeþului Galaþi

(2007) - primul din þarã. A contribuit la elaborarea volumelor
publicate de Academia Românã: Geografia României

(2000); România. Mediul ºi reþeaua electricã de transport

(2002); Tratatul de Geografia României, vol. V (2005);
România. Spaþiu, Societate, Mediu (2005-2006);
Biogeografie generalã (2006), unde este ºi coordonator;
Bibliografia Mammalogice Romaniae (2008), prima
bibliografie asupra faunei de mamifere a României º.a.

Domnul profesor doctor ªtefan Grigorescu, nãscut
în Urziceni, predã la Colegiul Naþional „Grigore  Moisil”.
Are peste 370 de studii ºi articole de istorie, publicate în
reviste de specialitate ºi culturale din judeþ ºi din  þarã.
Este autor sau coautor la 21 volume, între care: Ialomiþa

medievalã, Editura Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor,
Slobozia, 2004;  Aºezãri ºi monumente ialomiþene, Editura
Helis, Slobozia, 2006; Istoria Mãnãstirii Balaciu, Editura
Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor, Slobozia, 2007;  Notiþe

istorice ialomiþene,  Editura Pro Transilvania, Bucureºti,
2009; Inscripþii din judeþul Ialomiþa, Editura Episcopiei
Sloboziei ºi Cãlãraºilor, Slobozia, 2009; Cãpitanii lui Mihai

Viteazul,  Editura Univers ªtiinþific, Bucureºti, 2011;
Protopopiatul Slobozia, Editura Episcopiei Sloboziei ºi
Cãlãraºilor, Slobozia, 2014; Protopopiatul Urziceni, Editura
Episcopiei Sloboziei ºi Cãlãraºilor, Slobozia, 2014. A
obþinut Premiile Naþionale ale Societãþii de ªtiinþe Istorice
din Romania în anii 2007, 2012 ºi 2014.

Alexandru Buleandrã,

director Biblioteca Municipalã „Constantin Þoiu”
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Concursul Naþional de Creaþie Literarã/Eseu
„Mihai Eminescu”, organizat de Colegiul Naional
“Mihai Viteazul” Slobozia, în par tener iat  cu
Inspectoratul ªcolar Judeþean Ialomiþa, Biblioteca
Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa,  Casa Corpului
Didactic Ialomiþa, Centrul Cultural UNESCO “Ionel
Perlea” – Ialomiþa, a ajuns anul acesta la a ºasea
ediþie. Nãscut din dorinþa de a evoca personalitatea
poetului Mihai Eminescu, st imulând t ineri i   sã
descopere interpretãri originale ale operei scriitorului
ºi sã creeze texte cu valoare artisticã, concursul a
suscitat interesul a 102 elevi (printre care ºi douã eleve
din Republica Moldova), din 40 de instituþii liceale.

Elevii de liceu  au putut participa cu lucrãri la cele
douã secþiuni ale concursului: creaþie literarã ºi eseu.
La secþiunea creaþie, concurenþilor nu li s-au impus
teme constrângãtoare, iar la secþiunea eseu, elevii
au scris o lucrare cu titlul: Interferenþe eminesciene
în literatura românã ºi în literatura universalã /
Eminescu – între mitizare ºi denigrare?, având ca
repere citate critice.

Creaþiile artistice înscrise în concurs au arãtat
sensibilitate ºi au transmis, direct, sincer, fãrã inhibiþii
literare, mesaje vibrante. Creaþiile poetice au surprins
teme variate: iubire, naturã, reflecþii asupra condiþiei
umane, dialogul intertextual  cu opere consacrate din
literatura românã.

CÂMPANU ELENA DIANA, elevã în clasa a IX-a, la
ªcoala Centralã din Bucureºti, preluând spiritul satiric
eminescian, condamnã prezentul, creând texte
moderne, demne de secolul al XXI-lea:”Generaþia lor
era ca un câine speriat, avea colþi, dar nu ºtia sã
muºte/Generaþia noastrã e ca o muscã pe un perete,
privind din mai multe unghiuri, dar noi doar bâzâim./
Generaþia lor era ca temelia unei case ce se construia
pe iluzii,/Generaþia noastrã a bãgat casa-n renovãri
pentru mul t  t imp,  se munceºte româneºte
(…).”(GENERAÞII). Elevã a ªcolii Centrale din
Bucureºt i ,  în clasa a XII-a, SMEU ANDREEA
CRISTINA scrie o Ars Poetica originalã, în spirit
postmodern: “(…) Mi-aº pune toate gândurile/Într-o
scrisoare/ªi-aº da-o unui copil/Care nu ºtie sã
citeascã.”  ENACHE MARIA, elevã în clasa a XII-a, la
Colegiul Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia îºi exprimã
firesc un crez sensibil, în poezia Mi-aº dori…: “Mi-
aº  dor i   sã  cunosc  regu l i l e  fe r i c i r i i /  Sã   le
ap l i c   î n   v i a þa  mea /  ª i   t o tu l   sã   f i e  s imp lu /
 Sã nu mai supãr timpul/ Irosindu-l… /Dar nu le
cunosc/ ªi pierd zile în ºir gândindu-mã/ De unde a
avu t  ea  a tâ ta  pu te re /  Sã  u rce  pe  p r imu l
loc în vieþile muritorilor /ªi sã le provoace iluzii. (…)”

Prozele înscr ise în concurs au demonstrat
maturitate, tratând teme grave (problematica ideologiei
comuniste), dar ºi dorinþa de confesiune, analizând
multiplele faþete ale iubirii. Dorinþa de poveste, atracþia
pentru misterios, fantastic sunt câteva trãsãturi ale
prozei RALUCÃI BUCNARU, elevã în clasa a X-a, la
Colegiul Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia: “Voalul
argintat al Doamnei Nopþi pãtrunse uºor în odãiþa
prãfuitã. Atingerea catifelatã ar fi trebuit sã fie menitã
liniºtirii mele, în schimb doar mã fãcea sã mã simt
singurã, pustiitã. Amarul lãuntric se contopea uºor cu
sentimentul cã am fost trãdatã. Fusesem trãdatã de
îngerul  pãzi tor,  de lumea mea de dincolo de
conºtienþã... Fusesem trãdatã de mine.

- Vesania, am murmurat, începând sã râd, semn al
amãrãciuni i  mele.  Eu chiar  credeam cã o sã
funcþioneze aºa ce...Însã nici nu am apucat sã termin,
cãci am fost întreruptã. Dar nu de o voce, ori un sunet,
ci de o luminã albã ce ieºea din podeaua de lemn
putred. La scur t  t imp toatã încãperea fusese
înconjuratã de acea aurã luminoasã. Am clipit de
câteva ori miratã, neºtiind dacã era vis ori aievea.”
PREDA ALEXANDRU-FLORIN, elev în clasa a XI-a,
al Liceului  Tehnologic „Horia Vintilã”, Segarcea, jud.

„Tot mai citesc
mãiastra-i carte”

Concursul Naþional de Creaþie Literarã/Eseu
„Mihai Eminescu” 2015 ºi-a desemnat câºtigãtorii

Dolj, îºi încheie proza Jurnalul junei Nora original, în
spiritul generaþiei tinere:” Probabil, Eminescu a intuit
viitoarele tipologii de doctrine sociale naþionaliste,
zicând: “Niºte rãi ºi niºte fameni”, cãci, peste puþine
vremuri, s-a inventat Maiestatea Sa Comunismul. Plus
cã nu ceream mai mult, deoarece mã aflam într-o lume
clãditã pe sporovãialã ºi atomice distrugeri, cât ºi
nebunii ale unor oameni cu himere în cap. Groaza se
înfãþiºã când în apartament intrã chiar sora mea ºi
îmi înmânã o scrisoare ca celelalte douã. O desfãcui
ºi citii repede. Charllote era furnizoarea de informaþii...
Ea spuse încet ºi evaziv: „Hmm... vezi tu, în torturã
trebuie sã fii atent, fiindcã cea mai neplãcutã parte
când eºti torþionar este cã omul poate muri o singurã
datã!”. Ea plecã ºi eu rãmãsei pustiu, cu douã alegeri
- libertate prin moarte sau moarte în “libertate”. Zexe!
Sã aleg sau sã nu aleg ? Iatã o întrebare absurdã
într-o situaþie ºi mai absurdã. Cinis et umbra sumus.”

Lucrãrile  jurizate la seciunea eseu au demonstrat
adecvarea la cerinþele impuse de regulamentul
concursului, existenþa unui aparat critic solid, o logicã
a expunerii ideilor, în demersul argumentativ ºi efortul
de a evita cliºee întâlnite în  receptarea operei
eminesciene. OLTEANU ANA MARIA, elevã în clasa
a XI-a, la Colegiul Naþional Bilingv „George Coºbuc”
Bucureºti, analizeazã istoria ”mitizãrii” lui Eminescu:”
“Argument. Ecuaþia adevãr-mit îi preocupã de multã
vreme pe oamenii de culturã, aceasta fiind un fel de
cheie a cunoaºterii trecutului1. De douã milenii ºi
jumãtate istoricii se strãduiesc sã afle adevãrul despre
trecut, dar ºi-au dat seama cã acest lucru este
imposibil, neputând exista un adevãr complet sau
absolut. De aceea, în conformitate cu opiniile istoricilor
Lucian Boia ºi Ioan Aurel Pop, care se deosebesc
radical, dar se aseamãnã în punctul urmãtor : „scrisul
istoric românesc din ultimele douã secole ºi conºtiinþa
româneascã din acest moment se cuvin primenite de
anumite cliºee, exagerãri ºi chiar mituri”2 , doresc ca
în acest eseu sã analizez principalele etape ale
mitizãrii ºi denigrãrii lui Eminescu ºi sã stabilesc
raportul just dintre ele. Polemici (ne)cordiale. Fiind
un personaj al cãrui nume rãsunã în istoria literaturii
române ºi chiar în istoria naþionalã a României,
Eminescu a reprezentat, reprezintã ºi va reprezenta
subiectul multor polemici fervente. Viaþa sa, atât
publicã cât ºi particularã, a fost îndelung obiectul unor
dezbateri înverºunate. Când vine vorba despre
valoarea operelor sale opiniile contemporanilor
poetului sunt fragmentate : pe de-o parte avem tabãra
susþinãtorilor poetului Mihai Eminescu (personalitãþi
precum Titu Maiorescu, Ion Creangã, Ioan Slavici),
iar de cealaltã parte se dezvãluie tabãra detractorilor
(Alexandru Macedonski, Duiliu Zamfirescu, Petru
Grãdiºteanu). O multitudine de autori au analizat
originile ºi însemnãtatea „mitului Eminescu“, iar
acesta este perceput mai ales ca un simbol naþional
ºi nu ca un poet de o mãiestrie excepþionalã.(…)”
Eleva CÃCIULÃ JENY, de la Colegiul Naþional ”Mihai
Viteazul” Slobozia pledeazã  pentru echilibru în
receptarea vieþii ºi a operei eminesciene: “(…) Poetul
nostru preferat a fost un om cu o psihologie proprie,
amestec de dac ºi roman, nu un monument mãreþ de
piatrã de la Cernãuþi, nu o fotografie multiplicatã ºi
trecutã prin mâinile tuturor amatorilor de pozã pânã
ºi-a pierdut culoarea originalã. Vom ajunge sã credem
cã Eminescu a fost un fenomen al naturii, care trebuie
explicat de mii de meteorologi ºi difuzat pe toate
posturile de divertisment, un fenomen de care ne
mândrim pentru cã a ajuns ºi pe teritoriul þãrii noastre.
Dacã înþelegem fenomenul, nu va mai pãrea o
corvoadã pe care trebuie sã o reþinem, alãturi de
comentariile de subsol care se înmulþesc pe zi ce
trece, luând, poate, locul altor fenomene la fel de
spectaculoase. A citi poezie, în general, nu e nimic
spectaculos, a citi poezie de Eminescu nu mai e,
probabil, pentru mulþi, nici mãcar interesant. Eu
continui sã pledez pentru normalitatea lecturii, pentru
firescul citirii ºi recitãrii versurilor eminesciene.„

Juriul Concursului Naþional de Creaþie Literarã/Eseu
„Mihai Eminescu” alcãtuit din profesorii organizatori:
Stan Loredana,Tender Cristina, Roman Alina a stabilit
la secþiunea ESEU urmãtoarele premii ºi menþiuni:
premiul I- Olteanu Ana Maria (Colegiul Naþional
Bilingv “George Coºbuc” Bucureºti); premiul al II-lea-

Mandea Andrei (Liceul Teoretic “Mircea Eliade” Galaþi);
premiul al III-lea - Baciu Diana (Colegiul Naþional
“Ion Creangã” Bucureºti), Catanã Antonia (Colegiul
Naþional  Bil ingv “George Coºbuc” Bucureºti);
menþiuni- Cãciulã Jeny (Colegiul Naþional “Mihai
Viteazul” Slobozia), Mãiþã Manuela (Colegiul Naþional
“Mihai Viteazul” Slobozia), Paºcã Patricia (Colegiul
Naþional ”Ion Creangã” Bucureºti ), Rãcaru Ruxandra
(Colegiul Naþional ”Ion Creangã” Bucureºti); premii
speciale-Chiºcari Carmen Mihaela (Liceul Tehnologic
“ªtefan cel Mare ºi Sfânt”  Vorona, judeþul Botoºani),
Gheorghiþã Anamaria  (Liceul Teoret ic “Mihai
Eminescu”, Bârlad, judeþul Vaslui), Vrabie Cristina
(Liceul Tehnologic ”Liviu Rebreanu” Bãlan, judeþul
Harghita ), Hurgoi Elena Alexandra (Liceul Teoretic
“Tudor Arghezi” Craiova, judeþul Dolj).

La secþiunea CREAÞIE LITERARÃ- POEZIE s-au
acordat urmãtoarele premii ºi menþiuni: premiul I -
Smeu Andreea Cristina (ªcoala Centralã Bucureºti),
Câmpanu Elena Diana (ªcoala Centralã Bucureºti);
premiul al II-lea - Enache Maria (Colegiul Naþional
“Mihai Viteazul” Slobozia); premiul al III-lea - Mandea
Andrei (Liceul Teoretic “Mircea Eliade” Galaþi),
Dumitrache Laurenþiu Alin (Colegiul Tehnic “Costin
D. Neniescu”, Piteºti), Gîbu Ana Maria (Colegiul
Naþional “Grigore Ghica”Dorohoi); menþiuni - Stroe
Cãtãlina Elena (Liceul Teoretic “Carol I” Feteºti, judeþul
Ialomiþa), Stanciu Giorgiana Simina (Colegiul
Naþional ”I.M. Clain “ Blaj, judeþul Alba), Oprea Camelia
Valentina (Liceul “Udriºte Nãsturel” Hotarele, judeþul
Giurgiu); premii speciale - Enache Andra Elena
(Liceul Teoretic”Carmen Sylva” Eforie Sud, judeþul
Constanþa), Bencea Mãdãlina Beatrice (Colegiul
Naþional “Fraþii Buzeºti” Craiova, judeþul Dolj), Roncea
Christian (Colegiul Naþional  Bilingv “George Coºbuc”
Bucureºti), Emin Cristian (Colegiul Economic ”Delta
Dunãrii” Tulcea).

La secþiunea CREAÞIE LITERARÃ- PROZÃ s-au
acordat urmãtoarele premii ºi menþiuni: premiul I -
Preda Alexandru Florin (Liceul Tehnologic ”Horia
Vintilã” Segarcea, judeþul Dolj), Bucnaru Raluca
(Colegiul Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia); premiul
al II-lea – Grigore Ana Maria Gabriela (Liceul
Tehnologic “Horia Vintilã” Segarcea, judeþul Dolj);
premiul al III-lea - Cãciulã Jeny (Colegiul Naþional
“Mihai Viteazul” Slobozia),Bercea Robert (Liceul
Tehnologic ”Axiopolis” Cernavodã, judeþul Constanþa);
menþiuni - ªerban Nicoleta (Liceul “Udriºte Nãsturel”
Hotarele, judeþul Giurgiu),Popa Alexandra Bianca
(Colegiul Naþional “Calistrat Hoga’ ”Piatra Neamþ),
Botîlcã Cristina Mihaela (Liceul Teoretic ”Mihail
Kogãlniceanu” Snagov); premii speciale- Bocºa
Alexandra Maria (Liceul” Horea, Cloºca ºi Criºan”
Abrud), Sprânceanu Alice (Colegiul Naþional  Bilingv
“George Coºbuc” Bucureºti), Petre Alexandra
(Colegiul Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia), Pãtru
Livia (Colegiul Naþional “Mihai Viteazul” Slobozia),
Mãchiþã Oana Miruna (Colegiul Naþional “Mihai
Viteazul” Slobozia), Dima Camelia- (Colegiul Naþional
“Mihai Viteazul” Slobozia).

Se cuvine sã aduc mulþumiri cadrelor didactice care
au coordonat elevii înscriºi în concurs ºi sã arãt
recunoºtinþã efortului acestora, de multe ori rãmas
anonim ºi lipsit de consideraþia meritatã.

Festivitatea de premiere a Concursului Naþional
de Creaþie Literarã/Eseu „Mihai Eminescu” a fost
organizatã la Biblioteca Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu”
Ialomiþa, prin efortul doamnei director Mihaela
Racoviþeanu, care cu profesionalism, sensibilitate,
pasiune pentru frumos, a fãcut ca ziua de 15 ianuarie
sã fie, într-adevãr, o sãrbãtoare a culturii naþionale.

Principalele beneficii ale acestei manifestãri cultural-
artistice au fost promovarea unor tinere talente ºi
realizarea unui spirit de emulaþie generator de
originalitate în receptarea fenomenului literar.

prof. Loredana Stan,
Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” Slobozia

Note:

1 Ioan Aurel Pop, Istoricul nu are voie sã mintã deliberat,
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2 Ioan Aurel Pop, Istoricul nu are voie sã mintã deliberat,

Revista Tribuna, nr. 6, 1-5 decembrie, 2002
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Pentru a ne raporta cât mai corect la Univers ar trebui sã
introducem conceptul de „realitate limitatã”.

Ceea ce cunoaºtem noi despre nemãrginita lume în care
trãim este, în primul rând, o foarte micã parte din întreg ºi, în
al doilea rând, chiar un caz particular de manifestare a
continuum-ului spaþio-timp, doar un nivel de percepere a unei
realitãþi universale.

A avea pretenþia de cunoaºtere a întregului este ca ºi cum
am considera cã o furnicã, prin cãlãtoriile ei mãrunte, poate
întocmi harta planetei.

Prezentul raþionament nu exclude cunoaºterea, dar o
plaseazã într-o succesiune de „etaje” ale unor realitãþi
particulare care pot da imaginea întregului, doar
interconectându-le pe toate într-un sistem unitar.

De exemplu, nivelurile: cuantic, al particulelor aºa-zis
elementare, atomic, molecular, social, cosmic, constituie fiecare
în parte realitãþi distincte, diferite ca proprietãþi, deci limitate. ªi
cine ºtie câte astfel de niveluri nu mai existã dincolo de zona
cuanticã sau de macro-cosmos unde nu vom putea pãtrunde
decât cu mijloace strict specifice, aºa cum omul a penetrat deja
etajele vecine realitãþii sale, cu ajutorul instrumentelor ºi
raþionamentelor ºtiinþifice.

ªi totuºi, cum ar putea furnica sã întocmeascã harta
planetei? Ea singurã nu va putea, dar într-un timp nelimitat
putem considera cã prin interconectarea în orice fel a
tuturor muºuroaielor de furnici, se poate obþine o „hartã”, o
imagine generalã, mai mult sau mai puþin fidelã a acestui
întreg. Însã chiar ºi atunci, furnicile vor fi neputincioase în
faþa barierei cosmice. Ceea ce înseamnã cã nu vom duce
lipsã de provocãri.

Deci avem nevoie de timp foarte mult ºi de un efort
comun al întregii Umanitãþi pentru a aspira, poate nu chiar
la realitatea absolutã, dar mãcar la o cât mai complexã ºi
fidelã reprezentare a acesteia. Dar neapãrat ºi de o
stocare, conservare ºi transmitere a informaþiilor de la o
generaþie la alta.

De aici ºi un pericol pentru Omenire, pe care nu îl avem
prea mult în atenþie, considerând cã, în privinþa aceasta,
lucrurile merg de la sine: ca la un moment dat, o generaþie,
din diverse motive - cã nu mai vrea sau cã nu mai poate - sã
nu mai transmitã mai departe informaþiile vitale necesare
avansãrii pe drumul spre cunoaºterea absolutã.

Cine ne poate feri de asta? Raþiunea, curiozitatea,
cutezanþa, logica, morala, obiºnuinþa, speranþa? Poate ideea
cã Omenirea îi este superioarã omului, aºa cum muºuroiul
constituie sensul de a fi al furnicii. O idee care ar merita sã fie
aprofundatã.

*
Ca o scurtã continuare:
În acest fel se explicã, poate, ºi faptul cã nu avem un contact

direct cu Creatorul universal – noi aparþinem unei realitãþi
particulare.

Dar unde s-ar putea afla acest Creator? În macro-cosmos,
acolo unde existã imaginea de ansamblu a întregului sau în
lumea cuanticã unde se stabilesc legile materiei ºi energiei?
Mai degrabã în toatã înºiruirea de realitãþi limitate, sub forma
unui numitor comun al lor, asupra cãruia s-ar cuveni ca
savanþii sã se aplece mai mult. ªi probabil cã îl vom putea
accesa doar cu mijloace diferite de cele strict raþionale.

Credeþi cã ceva aflat în spiritul nostru aºteaptã sã fie
descoperit, cultivat ºi folosit, ceva superior raþiunii, cea care
va deveni astfel doar o treaptã intermediarã de cunoaºtere?
Ceva care sã ne facã sã rezonãm cu dimensiunea
transcedentalã a Universului?

Douã precizãri necesare:
- suntem din start într-o stare de interactivitate; de aici ºi

întrebãrile retorice ºi
- realitatea asta... „ºtiinþifico-fantasticã” pe care am creionat-

o mai sus, poate fi mai aproape decât credem. Ea s-ar putea
afla în noi, la o distanþã infinit de mare, dar pe care am putea-
o acoperi cu un singur pas...

***
Luãm contact aproape zilnic cu diferite problematici mai

mult sau mai puþin complexe. Profunzimea acestora are un
caracter obiectiv ºi am putea-o considera un hãu adânc ce
se întinde de la nivelul solului, un zero arbitrar de
complexitate, spre centrul Pãmântului, acolo jos de tot fiind
starea cea mai complicatã a lucrurilor ºi raþionamentelor.

Dacã luãm în calcul ºi faptul cã fiecare dintre noi nu poate
coborî mai jos de un anumit nivel, specific lui, ne vom da
seama cât de puþin înþelegem lumea în care trãim.

Desigur cã în zona de suprafaþã, aglomeraþia este mult mai
mare în comparaþie cu celelalte adâncimi, de unde ºi tendinþa
spre grobianism a oamenilor mai puþin profunzi. Alþii pot coborî
în locuri în care încep sã se simtã singuri, ceea ce ne aratã
de ce oamenii mai înþelepþi sunt sau par mai puþin sociabili ºi
oarecum nefericiþi. Putem sã ni-l închipuim pe unul care s-a
rãtãcit în propria lui profunzime ºi sã râdem de el cã orbocãie
singur pe-acolo. Dar sã fim atenþi, cã râsul prea mult de alþii
ne împinge spre suprafaþã.Acum, însã, trebuie sã înþelegem
cã aceastã problemã are ºi un caracter subiectiv dat de

Constantin GORNEA

Fragmente din cartea

„În goana calului
de lemn”

faptul cã mulþi oameni îºi închipuie cã sunt foarte profunzi,
considerând cã  nivelul lor maxim de profunzime coincide
cu fundul hãului de inteligenþã. Cum i-am putea noi
convinge, mãcar într-o oarecare mãsurã, cã o arãturã puþin
mai adâncã le poate tãia unghiile de la picioare?

De ce am ales adâncimea, mai puþin sugestivã pentru
acest caz, ºi nu înãlþinea? Deoarece acolo, în înaltul
cerului, oamenii care se simt bine singuri, nu ar mai fi avut
loc de cei cu nasul pe sus.

În confruntarea cu aceeaºi problemã, fiecare dintre noi va
avea propriul sãu adevãr, în funcþie de nivelul sãu de
profunzime în înþelegerea lucrurilor; desigur cã vor fi adevãruri
care se vor diferenþia prin complexitate. Putem spune, deci, cã
existã mai multe adevãruri pentru acelaºi lucru. Dar unde se
aflã adevãrul absolut? La profunzimea infinitã. Dintre noi,
este cineva acolo? Nu, deoarece noi doar putem tinde cãtre
infinit, fãrã a-l putea atinge vreodatã. În concluzie – adevãrul
absolut nu poate fi cunoscut. Dacã aºa stau lucrurile, mai
are rost sã îl cãutãm?

Dar cine îl cautã?, cã noi ne mulþumim doar cu adevãrul
nostru, corelat periodic cu al celor din jur pe care, de multe
ori, fie nu îl acceptãm, fie nu îl înþelegem. Iar adevãrul
obiectiv nu se lasã posedat de nimeni ºi, deci, nu are cine
sã ni-l aducã.

***
Oamenii au nevoie sã creadã în ceva aflat deasupra puterii

lor de înþelegere, la care sã nu aibã acces. Dacã acel „ceva”
ar putea fi înþeles, nu i-ar mai putea ajuta cu nimic, deoarece,
la acest nivel, oamenii nu vor un sprijin concret, care li s-ar
pãrea limitat, ci o speranþã nedefinitã care sã le preia toate
temerile din zona subconºtientã.

Credinþa se naºte din simþãmântul de nesiguranþã. Ea poate
deveni spiritualã, doar eliberându-ne de teama din noi.

***
Omenirea este o fiinþã, un organism cu miliarde de „celule”

care i se nasc ºi îi mor în permanenþã. S-a nãscut, dar nu mai
are amintiri din acea perioadã – ca ºi noi – consumã, trãieºte,
evolueazã ºi habar n-are încotro se îndreaptã cu adevãrat.

Omenirea este de fapt în faza de animal ºi serveºte unui
scop pe care nu îl înþelege. A fãcut ea vreodatã ceva ca un tot
unitar plin de înþelepciune, cu efecte benefice majore pentru
întreg sistemul în care se manifestã? Nu. Doar acþiuni parþiale,
cu efect pozitiv axat pe un obiectiv punctual; aºa cam cum ai
scãpa de o tuse sau ai sãdi un pom ca sã profiþi tot tu de el.
Atunci despre ce vorbim? Despre un animal dãunãtor, plin
de egoism.

Nu vã iritaþi, cã nu vorbim despre noi, oamenii, ci despre
omenire. Noi ne ajutãm între noi ºi bine facem, dar este un
ajutor ca între celulele aceluiaº organism. Pe cine a ajutat
omenirea dezinteresat? Pe acele specii deja dispãrute sau
aflate pe cale de dispariþie? Apele planetei pline acum cu tot
felul de toxine? Atmosfera devenitã în unele locuri
irespirabilã? Solul impregnat cu otrãvuri? Pãdurile aduse pe
patul de moarte? Pânã ºi cosmosul apropiat l-am umplut de
gunoaie; cel îndepãrtat încã nu ne cunoaºte.

Sã comparãm o imagine creatã de naturã – vai ce frumoasã
este! – cu una industrialã, creatã de om – jale! Dar normal cã
nu putem fi noi de vinã, deoarece, luaþi individual, suntem
neputincioºi. Cum sã-i ceri unei „celule” sã rãspundã de
faptele „organismului” de care aparþine? Nu se poate.

Sã nu ne ascundem în spatele animalului de companie pe
care îl îngrijim ca pe ochii din cap! Nu ne putem lãuda cu
bunãtatea noastrã faþã de el, deoarece ºi pe acesta îl îngrijim
tot pentru plãcerea noastrã! Dacã ne-ar deveni nesuferit, ce
i-am face?

Sã generãm binele acolo unde noi, oamenii, avem de
pierdut, dar sistemul are de câºtigat! Suntem în stare? Mãcar
în stare sã vrem? Da, o sã fim. Când? Atunci când omenirea
va fi conºtientã de menirea sa pe care încã nu o cunoaºte.
Poate nici nu existã una anume deja trasatã de cineva, ci
doar trebuie sã ne dãm seama cã se aºteaptã a fi inventatã.
Când vom fi în stare, probabil cã vom ºti care va fi aceasta.

Când vom fi în stare? Când vom avea o conºtiinþã globalã.
Abia atunci ne vom naºte ca Omenire, încetând a mai fi un
animal dãunãtor.

***
Cât de realist este acest concept de „Omenirea ca

organism”? Ca sã ne dãm seama mai bine, sã ne gândim la
câteva lucruri.

Dacã un nou-nãscut ar fi hrãnit ºi îngrijit de la distanþã, fãrã
ca el sã perceapã prezenþa semenilor, fãrã sã socializeze cu
aceºtia, cum ar evolua el? Ar deveni o fiinþã raþionalã sau ar
rãmâne într-o fazã de animal?

La naºtere suntem pentru Omenire, un fel de „celulã stem”
– un spaþiu de memorie gol, cu potenþial de receptare a
informaþiilor; ºi ne putem transforma în aproape orice, în funcþie
de interacþiunile pe care le vom avea. Deci, traiul social ne
formeazã ca oameni, mult mai mult decât instinctele înnãscute.
Ca indivizi raþionali, aparþinem Omenirii, dar fãrã sã avem
control asupra întregului.

Animalele trãiesc mult mai instinctual decât social. Ele sunt
indepentende într-o mãsurã determinantã pentru existenþa
lor. Un animal trãit solitar, va diferi foarte puþin de cel trãit în
grup, deoarece ºi pe unul ºi pe celãlalt îi definesc instinctele
din zestrea lor geneticã.

Omul îºi primeºte identitatea umanã în angrenajul social,
este instruit pentru asta prin baza informaþionalã a Omenirii.

Când a devenit raþional, Omul ºi-a pierdut independenþa
bio-psihicã, iar dependenþa sa socialã dobânditã, nu a avut
doar rolul de a-i uºura existenþa, ci, poate a reprezentat ºi o
trecere spre o altã existenþã, aceea de „celulã” a unui macro-

organism numit „Omenire”.
Am putea spune oare cã am cãpãtat raþiunea, nu neapãrat

pentru evoluþia noastrã individualã, ci pentru a face posibilã
naºterea unei noi macro-structuri, parte a unei deveniri
universale încã necunoscute nouã? Da, putem lua în calcul
ºi aºa ceva, mai ales cã nu ne costã nimic. Oare?! Când
Omenirea ca organism va deveni conºtientã de sine, noi,
oamenii, ce vom deveni?...

***
Caracteristica sa principalã este cã se implicã major în

fapte minore. Aºa reuºeºte sã parã foarte activ, foarte prezent
în evenimentele din jur. ªi chiar dacã împrejurarea respectivã
este de-a dreptul banalã, entuziasmul sãu exagerat reuºeºte
sã ridice miza evenimentului, nefãcându-l mai important, dar
aducându-l în prim-planul cotidianului.

Oamenii de acest gen sunt evidenþiaþi ºi promovaþi,
deoarece reuºesc sã parã mult mai importanþi decât sunt;
mai importanþi ºi decât cei care aºteaptã evenimentele majore
– din pãcate pentru ei, mult mai rare – pentru a se manifesta.
Cine îi evidenþiazã? ªefii lor. Dar de ce îi ºi promoveazã?
Deoarece ºefii adorã ca propriile lor fapte minore sã parã
majore.

***
Omul, ca fiinþã raþionalã, se defineºte în mare mãsurã printr-

o sumã de principii. Este domeniul unde nu trebuie sã pierdem
nicio luptã de apãrare a cetãþii principiilor noastre, nici mãcar
sã pierim eroic, deoarece morþii nu mai înving pe nimeni, iar
noi trebuie sã rãmânem învingãtori în context principial, tocmai
pentru a pãstra aceste valori vii ºi curate.

În consecinþã, cercul nostru de principii trebuie apãrat cu
orice preþ, inclusiv cu sacrificiul de a trãi. Dacã acesta este
penetrat, retragem graniþa, îl contractãm, pentru a rãmâne
intact în esenþa sa.

Ne retragem, ne retragem pânã când circumferinþa cercului
nostru de principii ajunge pe „marginea” punctului din centrul
cercului. Dar ce facem dacã ºi în aceastã situaþie criticã, o
cauzã nonprincipialã forþeazã intersectarea cu cercul nostru
punctiform? Atunci avem douã posibilitãþi. Sã convertim acea
stare la principiile noastre, ceea ce, pentru momentul
respectiv va însemna o alterare inevitabilã de conþinut, dar,
în perspectivã, va desemna o evoluþie principialã. Sau putem
sã dãm volum punctului, sã creem spaþiu virtual pentru a ne
retrage intacþi în zone ºi mai greu de penetrat.

Dar cum putem crea spaþiu? Esenþializându-ne ºi mai
mult principiile.

ªi cum vom mai reveni din acel „microcosmos” principial?
Aici este tot secretul perpetuãrii neîntinate pe scara timpului
a acestor valori ce ne definesc fiinþa. Întotdeauna un principiu
valoros va avea forþa de a renaºte din esenþa sa. Celelalte,
compromise ºi nereevaluate, nu vor mai gãsi calea de
întoarcere, deoarece drumul înapoi este unic ºi se potriveºte
strict doar cu matricea principiului iniþial.

ªi,pânã la urmã, e de bine sau de rãu? Depinde...  Faceþi o
„retragere” de exerciþiu ºi cãutaþi-vã rãspunsul în propriul
„microcosmos” principial!

***
Cât haos mai existã în Universul material? Zero, atâta timp

cât totul funcþioneazã dupã legi deja stabilite. Chiar ºi
excepþiile de la reguli sunt tot reguli.

Dar ce facem cu entropia? Din moment ce aceasta se
manifestã doar în anumite limite, servind de fapt tot
„programului universal”, înseamnã cã nu o putem asocia
haosului, ci devenirii.

ªi, în consecinþã, am rãmas fãrã haos? Nu, nu, nu! Nici
chiar aºa! Haosul existã. Se aflã în interiorul intim al materiei,
neputând sã se manifeste din cauza legilor existente.

Aici intervenim noi, oamenii. Noi suntem cei „capabili” sã
repunem haosul în drepturi. Deja o facem, deocamdatã mai
timid, în sistemul nostru social, dar materia ... se lasã mai
greu convinsã. Eee!, sã mai treacã puþin timp, ca sã construim
noi un mega-giga-tera-accelerator de particule, spaima
nucleonilor, groaza quarkurilor ºi teroarea bosonilor. Sã
vedem atunci pe-ale cui legi le mai respectã materia?!

Oare asta sã fie menirea noastrã ca civilizaþie? Aceea
de a da o ºansã haosului? Pare absurd, dar cam totul prin
Universul ãsta este ciclic; ºi cine sã reia procesul de la
zero dacã legile materiei sunt de nezdruncinat din interior?!

Sã nu ne grãbim totuºi, cãci Universul se apãrã. Pãi de
ce credeþi cã distanþele cosmice sunt enorm de... uriaºe?
Pentru ca prostiile unor civilizaþii sã nu se propage prea
mult în spaþiu.

Dar cine ar fi acele fiinþe inteligente care sã-ºi distrugã cu
bunã ºtiinþã planeta sau sistemul solar? Nu cu bunã ºtiinþã,
ci aºa, din întâmplare. Nu aþi observat cã Omenirea, mai întâi
descoperã câte o grozãvie, bunã sau rea, ºi abia dupã aceea
se mirã de ce-a ieºit?

Noroc cã noi suntem acum doar o civilizaþie planetarã – în
materie de distrugere, nu prea am putea sã depãºim limitele
planetei –  ºi mai avem nevoie de muuult timp pentru a deveni
una sistem-solarã.

Or exista oare, din acest punct de vedere, civilizaþii
galactice? Dacã da, înseamnã cã au reuºit sã treacã de
etapele care le puteau trimite în neant, aºa cã nu trebuie sã
ne mai temem de ele.

Ele de noi, da, deoarece noi încã mai suntem o ºansã
pentru haosul universal, þinut prizonier în intimitatea materiei.
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Într-o frumoasã dupã-amiazã de varã, Lisandru Oþetar,
cel ce murise în urmã cu vre-o cinci ani, a apãrut aºa
netam-nesam pe uliþele satului nostru prãfuit ºi adormit,
îmbrãcat în hainele cu care deobicei se ducea la lucru,
nu în straiele de înmormântare, roºu în obraz ºi sãnãtos,
parcã n-ar fi venit de pe lumea cealaltã ºi destul de vesel
de parcã-i venea sã fluiere.

Aºa fluiera când se-ntorcea pe vremuri de la câmp în
zilele când treburile i-au mers cu spor ºi fluiera ca sã nu
lase neacompaniate mãruntaiele care-i ghiorþãiau de foame.

ªi tot ca atunci se îndrepta spre casã, cu paºii largi ºi
legãnându-se ca un marinar tânãr ce se îndrepta în vreun
port spre casa vreunei fete ce-l aºtepta...

Pe el însã îl aºtepta acasã Leana, nevasta lui durdulie,
frumoasã, cam rea de gurã ºi, fie-mi iertatã vorba, ºi
cam rea de muscã...

De când ajunse în dreptul porþii, Lisandru observã cã
ceva s-a schimbat, parcã un aer strãin plutea prin curte,
pe deasupra casei, a acareturilor ºi pe deasupra câinele
Sarsailã i se pãrea mai jigãrit, mai slab ºi pe deasupra
se mai ºi porni sã latre la el ca la un necunoscut, ei,
toate ca toate dar asta le întrecea pe toate.

Sarsailã se potoli însã repede ºi chiar se gudurã supus
cu multã cãldurã la picioarele stãpânului sãu, privindu-l
cu niºte ochi atât de miraþi în care Lisandru mai descoperi
încã ceva neobiºnuit ca un semn ciudat de întrebare.

Ocoli colþul casei ºi ajunse sub ºopronul din spate unde
Leana tocmai ridica de pe soba de-afarã pe care gãtea
numai vara, o cratiþã cu mâncare de fasole verde. Omul
simþindu-ºi nãrile gâdilate de mirosul plãcut al mâncãrii,
se lãsã pe scaunul din capul mesei strigând vesel cãtre
nevastã-sa:

- Hai, fã muiere, mai repede cu mâncarea aia cã-s gata
sã crãp de foame nu alta.

Leana cum stãtea aplecatã deasupra sobei sprijinind
cu o mânã cratiþa aburindã ºi cu cealaltã încercând sã
aºeze la loc durele pe plita încinsã, i s-a pãrut c-a auzit
o voce ce semãna cu a lui bãrbatu-sãu, dar cum era o
femeie cu capul pe umeri ºi necrezând în minuni, nu-ºi
întoarse faþa spre locul unde era masa crezând cã i s-a
nãzãrit aºa-ntr-o doarã sau poate ardeii puºi la copt au
iuþit prea tare sau poate durele rostogolindu-se pe plita
încinsã au sunat într-un fel anume.

Dupã ce-ºi aranjã plita cum se cuvine ºi mai întoarse
odatã ardeii apucând cu colþurile ºorþului de toartele
cratiþei fierbinþi se îndreptã agale spre masã. Chiar când
se pregãtea sã aºeze cratiþa pe trei fãrâmiþe de
mãmãligã aºezate anume sã nu se ardã lemnul mesei
cu vasul fierbinte îºi ridicã ochii ºi-l zãri pe rãposatul
Lisandru stând în capul mesei ºi bãtând cu lingura într-
o strachinã goalã.

Scãpã cratiþa cu mîncare din mâini ºi scoase un þipãt
de-o auzi jumãtate din sat ºi-o luã la fugã înspãimântatã
la culme prin bãtãturã þipând ºi fãcându-ºi semnul crucii,
semn ce de mai mulþi ani uitase sã-l mai facã...

Vãzând-o cã nu se mai potoleºte ºi continuã sã þipe
ca din gurã de ºarpe învârtindu-se ca apucatã printre
orãtãniile speriate ºi ele la rândul lor de sperietura femeii,
fãcând o prãfãraie ºi-o gãlãgie nemaipomenitã, bietul om
se gândi înainte de toate cã iar ºi-a nemulþumit cu ceva
femeia de-i face atâta tãrãboi, ºi flãmînd ºi fãrã sã mai
spunã un cuvânt se ridicã ºi o luã necãjit spre cârciumã
unde obiºnuia sã se ducã întotdeauna spre a scãpa de
gura nevestei.

Când sã iasã pe poartã se întâlni nas în nas cu fiica
lui, care nu ºtia de ce i se pãrea schimbatã, parcã mai
mare, fãrã îndoialã cã i se pãrea, desigur de foame. Fata
recunoscându-ºi tatãl se porni ºi ea pe þipãt repetând
gesturile mamei sale aproape aidoma, mai puþin semnul
crucii, asta din cauzã cã nu prea avusese de la cine
învãþa lucruri prea sfinte. Lisandru, crezând cã ºi fiica
vrea sã-i facã tãrãboi, închise poarta cât mai repede ºi
se depãrtã aproape în fugã de casã zicând cu necaz în
gândul sãu: ”A dracului fiinþã muierea asta a mea, nu-i
ajunge ei cã-mi face atâtea zile fripte ºi zbiarã la mine
toatã ziua, acum a mai învãþat-o ºi pe fii-sa...numai de
n-ar învãþa-o ºi alte treburi mai necurate, ce sã mai spun,
cã doar ºtie tot satul...

O luã cãtrãnit ºi îngândurat pe uliþa acoperitã ca toate
uliþele satelor din Bãrãgan cu un start de praf atât de
gros încât te afundai în el pânã la glezene ºi dacã se
întâmpla sã mai treacã în goanã vreo cãruþã apoi cam
un sfert de ceas abia de se putea vedea om cu om, te
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Într-o varã,
într-o searã

puteai ciocni cu unul nas în nas mai rãu decât în toiul
nopþii...

De aceea, toate satele din Bãrãgan seamãnã atât de
mult între ele, praful aºezându-se pe case, pe garduri,
pe scaieþii de la marginea drumurilor, pe frunzele
copacilor, îmbracã totul într-o hainã cenuºie, mohorâtã
pe care numai ploile rare ºi repezi de varã o mai schimbã
vremelnic pentru a cãpãta în scurt timp culoarea aceea
prãfuitã, arsã de soare.

ªi cum mergea omul nostru pe uliþã, adâncit în gânduri,
dornic sã-ºi stingã mânia cât mai repede într-un pãhãrel
de ºliboviþã, trecu pe lângã lelea Stana beþiva, care se
întorcea pe ºapte cãrãri de la cârciumã.... Îi dãdu bunã
seara  ºi ca sã nu-i tacã gura schimbã cu ea aºa într-o
doarã vreo douã vorbe despre ºliboviþã, bineînþeles, ºi-o
luã din loc. Lelea Stana îi rãspunse fãrã sã-i dea prea
multã atenþie apoi se întoarse sã-ºi continue drumul. Nu
fãcu decât un pas ºi-ºi aminti cã Lisandru ãsta cu care
stãtuse de vorbã o clipã mai-nainte este, fãrã îndoialã,
bãrbatul Lenii ãl pe care-l înmormântaserã cu vreo cinci
ani înainte, ºi se trezi din beþie aºa de repede cum n-a
mai fãcut-o niciodatã ea, lelea Stana-beþiva cãruia nu îi
treceau aburii beþiei trei zile în ºir. Din beþie s-a trezit
ea lelea Stana într-o clipã, dar din mirare n-a reuºit sã
se trezeascã nici dupã jumãtate de ceas cât a stat
înlemnitã ºi fãrã sã poatã spune nici o vorbã acolo în
mijlocul drumului, cu niºte ochi cât cepele ºi albã la
faþã ca dupã o lungã boalã. Câþiva gospodari au trecut
pe lângã ea, i-au urat searã bunã ºi, vãzând cã nici nu
se miºcã, de parcã ar fi fost bãtutã în cuie, ºi-au vãzut
de drum spunând: ”Ce fel de femeie o mai fi ºi lelea
Stana asta? Am vãzut de-atâtea ori  cum din cauza
bãuturii se legãna ori ea sau alþii ca bãtuþi de vânt dar
nu s-a mai pomenit niciodatã ca cineva beat în halul
ãsta sã stea drept ca o lumânare.”

Dupã vreo câþiva paºi Lisandru se întâlni cu Toma a lui
Doagã, un om întunecat la chip ºi la suflet care-l
duºmãnea cu înverºunare de mulþi ani dintr-o pricinã de
care nimeni nu-ºi mai aducea aminte. ªi, cu cât treceau
anii, în cel duºmãnit mânia ºi ura se topeau cu totul, în
timp ce în el ciuda creºtea ºi mai mult, umplându-l cu o
ºi mai cumplitã mânie...

Lisandru fusese un om vesel ºi bun de felul sãu, nu-i
mai purta picã, dar nici nu-l cãuta în coarne socotind ca
un om aºezat cã e mai bine sã-l ocoleascã cât de cât
pentru a nu-i mai da prilej celuilalt sã-ºi dea în petic. Din
nefericire Toma avea impresia cã ºi celãlalt îl urãºte tot
atât de mult, dacã nu ºi mai ºi... Trezindu-se cu Lisandru
faþã în faþã pe uliþa strâmtã, în timp ce afarã începuse sã
se întunece bine o bãnuialã groaznicã îl zgudui puternic
pânã în adâncul fiinþei. ”Desigur cã Lisandru a venit de
pe lumea cealaltã cu gând aprins de rãzbunare. Cine ºtie
ce puteri nemaiauzite ar avea morþii...” Un tremur îi
cuprinse tot trupul ºi-o teamã nemaiîncercatã pânã atunci
fãcu sã-i îngheþe sângele-n vine, fruntea i se acoperi de
o sudoare de gheaþã ºi în lupul fioros ce urla în mânia lui
începu sã batã repede, repede o inimã  de mieluºel
atârnând în colþii lupului. Picioarele nu-l mai ascultau,
începu sã se împleticeascã mai rãu ca lelea Stana, numai
ochii ieºiþi din orbite ca ai unui broscoi strivit sub copita
calului rãmãseserã aþintiþi cãtre cel ce venea din mormânt.
Mieluºelul din el încercã un þipãt jalnic ºi neînduplecatul
Toma scoase un behãit subþirel ºi prelung, atât de firav
încât Lisandru abia îl auzi. Crezând cã vechiul duºman
vrea sã dea semne de împãcare, rãposatul încercã sã-
nþeleagã în behãitul acela blând un fel de bunã se-a-heara
ºi dupã ce se minunã o clipã de schimbarea celui din
faþa lui se îndreptã spre el fãrã sã ºovãie, luã mâna lui
Toma care se cam retrãgea speriat, i-o scuturã cu putere
ca unui vechi prieten, zâmbind larg, fãrã nicio umbrã de
fãþãrnicie. Toma se-nfiorã dar se ºi bucurã puþin cã-n felul
acesta intrând în contact direct cu Lisandru se
convinsese cã e viu, cã e din carne ºi oase, cã nu-i numa
o-nchipuire ºi-ncetul cu încetul îi mai veni inima la loc...
Peste câteva clipe tremurul de groazã se mai potoli
continuându-se însã într-un alt tremur: de mânie.
Mieluºelul sfârºi jalnic în burta fiarei ºi lupul fioros ce-i
urla în vãgãunile întunecate ale sufletului îºi rânji iar colþii
însângeraþi, aprinzând în ochii lui Toma luciri pieziºe,
tãioase... Buzele vinete subþiri i se miºcarã abia peceptibil
ºi dintre dinþi îi þâºni vorba – un ºarpe subþire cu sclipiri
metalice sâsâind:

- Ce mai vrei de la mine Lisandre? Ce vrei de la mine?
Ce urmãreºti de-mi þii calea, blestematule? Mai bine
întoarce-te de unde ai venit, de unde ai stat pânã acum
cã-þi stã mai bine. Ce poate fi mai bine decât sã nu te
mai vãd înaintea ochilor? Întoarce-te ACOLO, ACOLO
unde-ai stat atât de bine ãºtia cinci ani, ACOLO...

Zãpãcit de întorsãtura neaºteptatã a lucrurilor, Lisandru
nu mai încercã sã scoatã nicio vorbã ºi privindu-ºi cu silã

duºmanul îºi vãzu de drum, storcându-ºi creierul în toate
felurile, neputând sã înþeleagã în niciun chip la ce s-a gândit
Toma când a spus c-ar fi stat undeva, Dumnezeu ºtie unde,
vreme de vreo cinci ani. ACOLO, ACOLO, unde oare
ACOLO... Îºi desfãºurã înainte viaþa ºi cãutã fir cu fir cã
poate va gãsi pe undeva o perioadã de vreo cinci ani în
care sã fi stat undeva unde sã-i fi convenit lui Toma... Dar
nu gãsi nimic. Repetã gândul acesta de mai multe ori
întorcându-l pe toate pãrþile dar nu reuºi sã gãseascã
nimic... ACOLO, ACOLO... Ce-o fi vrut ãsta sã spunã?
Simþea cã începe sã-i crape capul ºi doar era de-ajuns cã-
n aceeaºi searã simþea cã o sã crape ºi de foame când,
Slavã Domnului, se trezi în uºa cârciumii.

Înainte, zidurile ce adãposteau cârciuma avuseserã o
cu totul altã destinaþie dar acum se bucura de cinstea
de-a gãzdui cel mai cinstit lãcaº al satelor româneºti din
inima Bãrãganului, locul unde se cinsteau cu o sârguinþã
exemplarã aproape toþi preacinstiþii gospodari începând
de la primar ºi terminând cu Solicã groparul. Aici trebuie
sã amintim cã groparul satului, þiganul Solicã obiºnuia
sã bea mai mult din ce-i ofereau sãtenii zicând: ” - Dã ºi
mata conaºule un pãhãrel sã-mi mai ung sufleþelul,
mâncaþi-aº banii, cã ºi eu mi-oi da toatã silinþa sã-þi fac
un locºor atât de bunicel de n-o sã-þi mai vinã sã te
desparþi de el în vecii vecilor, când o vrea cel de sus...
crede-mã cã nu s-a plâns nimeni vreodatã cã nu mi-am
fãcut meseria cum trebuie. Toþi au fost mulþumiþi. Hai mai
dã-mi un pãhãrel mâncaþi-aº... Martor mi-e Sfântul
Parpaftutie ocrotitorul þiganilor cã toþi au fost mulþumiþi...
dacã n-o fi vreunul mulþumit sã dea Dumnezeu ºi
Preasfânta Fecioarã sã se scoale de acolo sã vinã ºi sã-
mi facã orice mi-o face...”

Nu-ºi terminã þiganul vorbele cã-l zãri în prag pe
rãposatul Lisandru a lui Oþetar, cãruia tot el îi sãpase
locul de veci. ªi, pentru cã seara aceasta fusese hãrãzitã
sã fie plinã de minuni mai mult decât oricare alta, se mai
întâmplã încã o minune: þiganul cât era el de negru se
fãcu deodatã alb, mai alb decât cel mai alb român de
parcã i-ar fi spoit cineva faþa cu var. S-a întâmplat ca
nimeni sã nu priveascã în acel moment cãtre uºã ºi nu
înþelegeau schimbarea de necrezut a þiganului care începu
sã tremure, sã þipe ca apucat de streche ºi sã se
tãvãleascã pe jos rostogolindu-se ºi sãrind încoace ºi
încolo ca o gãinã cu gâtul abia tãiat, zbãtându-se,
rãsturnând mese ºi fãcându-i pe toþi sã se adune în jurul
lui, sã punã mâna pe el ºi sã-l potoleascã, ba þinându-l
de mâini ºi de picioare, ba trãgându-i cu plãcere câte un
ghiont înfundat în locurile mai sensibile... Se spune cã în
momentul în care l-a zãrit pe Lisandru, þiganul tocmai se
pregãtea sã mai soarbã o gurã de tãrie ºi de spaimã ar fi
înghiþit bãutura cu pahar cu tot. ªi se mai spune cã n-ar
fi fost singurul. Ocupaþi cu potolirea þiganului, românii nu
l-ar fi observat încã pe Lisandru printre ei, dar când ºi-au
ridicat ochii ºi l-au zãrit nimeni nu-ºi mai aduce bine
aminte ce-au fãcut, decât cã a doua zi crâºmarul Costicã
a constatat lipsa unui numãr de cincisprezece pahare ºi
pe deasupra mulþi dintre ei s-au plâns multã vreme de
niºte dureri mai neobiºnuite de stomac. În orice caz în
acel moment ca la o comandã toþi ieºirã înspãimântaþi
afarã încât într-o clipã cârciuma rãmase goalã, pânã ºi
Lisandru fugise vãzându-i pe ceilalþi fugind care încotro
fãrã sã ºtie de ce anume.

Dupã ce în cârciumã nu mai rãmase decât pustiul ºi
vântul, se nimeri sã treacã prin preajmã pãrintele satului
Chesarie însoþindu-l pe însuºi episcopul ce fãcea o
inspecþie pe la toate parohiile din câmpia Bãrãganului...

Tare se mai mirã prea sfântul episcop când vãzu
cârciuma goalã la acea orã, când de obicei cârciumile
din toate satele româneºti gemeau de atâþia beþivi. Nici
Chesarie nu se minunã mai puþin dimpotrivã simþi cã în
sat se întâmplã ceva nemaipomenit dar încercã o micã
hoþie tacticã ºi-i reuºi cum nu se putea mai bine:

- Mult am luptat preasfinþia voastrã sã-i îndepãrtez pe
oamenii acestei aºezãri de lãcaºul pierzaniei, dar cu multã
trudã ºi rãbdare Domnul nostru Iisus Hristos mi-a dat
harul ºi puterea izbânzii. Mulþumesc lui Dumnezeu, fie-þi
preasfântul nume în veci lãudat, cã mi-a ajutat sã duc
multe oi rãtãcite pe drumul cel bun, sã cãlãuzesc multe
suflete creºtine pe cãrarea ce duce spre Domnul..

Episcopul Teofrast era cât se poate de încântat de
osârdia parohului local ºi-i mãrturisi cã nu a mai auzit
niciodatã ca vreun preot sã-ºi ducã misiunea la împlinire
cu atâta pricepere încât cârciumile sã ajungã pustii, cum
a ajuns aceastã casã a rãtãcirii omeneºti din satul lui
Cherasie ºi-l lãudã mult.

Peste douã sãptãmâni pãrintele Cherasie era chemat
la patriarhie unde a fost primit cu alte laude ºi mai
alese, însoþite de numirea sa ca protopop într-un oraº
foarte important.

(continuare în numãrul viitor)
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Aurel ANGHEL

la un cenaclu
stele zornãitoare

sting lumina

din cuvântul

poezie

ascuns de mine

în albul unei foi

foºneºte culoarea

ºi cade printre mine

la coº de gunoi.

*

scriu poezie

cu miros de bucurie

s-o ajung în alergare

strãlucitoare

*

mã prefac

în moleculã pãmânt

sã vând gânduri

la colþ de sfânt

suflet rãtãcit

între poet

ºi rugãciune

*

scriu bucurie

ºi dau foaia

cade bucuria

din cartea

rãtãcitã în rai

în cor de îngeri.

*

la ºcoala de îngeri

n-am predat cuvinte

erau deja zdrobite cu pietre

de Sfântul ªtefan

*

nu daþi cu pietre

în pânza de pãianjen

veþi nimeri nodurile

care þin în legãnare

elefanþii din cântec

*

vã dau un sfat

divorþaþi

de poezie

ºi luaþi în seamã cuvântul

mirean

în metoc

la porþile mânãstirii

*

încercaþi o singurã datã

iubirea

la umbra firului de grâu

ºi veþi deveni veºnici

ca pâinea lumii

*

treceþi odatã cu sunetul

în rezonanþa viorii

ºi veþi fi mai parºivi

cu încã o viaþã

cu primul tangou

*

în vis m-a trezit Antonio

anotimpul era neschimbat

afarã ningea

portativul

fulgilor de zãpadã

motivul

cãderii din rai

se topea pe pãmânt

am adormit din nou

afarã

era primavarã

o brânduºã roz

în îmbrãþiºare nebunã

îmi dãdea primul sãrut.

Petre Ioan CREÞU

Metamorfoze
cum se desprinde ochiul de pe luciul apei
negustorul de sãbii cu tâmpla crestatã
apoi omul de tinichea ºi tu bându-þi cafeaua
pe furiº sub norul de fum ºi-o frunzã de laur
cineva tot deseneazã o dungã verde pe hol
peste ochi ºi noi alunecãm de-a lungul ei
murmurând cuvinte ciudate
un talmeº-balmeº ºi nici nu ºtiu cum
deodatã se face înghesuialã în ochiul tãu stâng
un cui mustind a ruginã în noapte
o trompetã beatã ºi un zgomot de paºi
în fereastra vecinului se dã Lost Highway
ºi amintirile din ea se scurg pânã
sub caloriferul de fontã
lumina stinsã un ochi hulpav ºi o pâlnie
din tablã cutatã
ne prindem de carne cu spaimã, zuruind
pânã se face iar ºi iar
dimineaþã
dupã care coborâm ºi colorãm cerul cu albastru

Câmpia din inima mea
cum mureau gutuile la fereastra mea
din adânc îmi þâºnea un þipãt mut ca o fiarã
ºi mã frângeam ºi mã pierdeam ºi mã uitam /într-o lume nebunã
cãci timpul te roteºte cu rost ºi slavã, câmpia mea
venitã din þara luminii, din þara lui soare rãsare
ºi te împrumuþi la nesfârºit stãrii de floare
iar dorul tãu nu doare doar te moare /câmpie din inima mea
 
împleteam broboanele de luminã în fulgerãri divine
pe sub duzii pitici pe sub prunii arºi de un apus de soare
aruncam cu îngeri dupã cuci sã plouã în livadã
þigancã rudã /ieºi de ne rugã /roua ne udã /câmpia din noi
 
cum alergam pe uliþe cu praful fierbinte trecut peste glezne
în urma noastrã nori groºi de þãrânã de ziceai
cã trec avioane sãlbatice prin sat,
pe uliþã, cum se scurgeau din tâmplã pânã în suflet /pânã la glezne
cum spuneam, împleteam broboanele de luminã pânã când
se fãcea un întuneric ud sub geana de lunã
peste câmpia din noi, peste satul din umbrã
peste pãsãrile cerului peste amintirile cu miros de iarbã
zi cu zi noapte cu noapte /pânã când se stinge
ºi lacrima îþi curge tot mai grea
 
mie câmpia îmi vorbea
cu grâul ei cu pãsãrile ei /cu batalioanele de maci
ºi câmpul bântuit de umbre
ºi vorbele ei sirene flãmânde
dupã ce se hrãneau cu lumina-mi din ochi
mi se lipeau de suflet ca un timbru
de eram bolnav îºi schimbau cumva culoarea, putrezeau
atunci câmpia mirosea a cruce /vãd îngeri învãluiþi în mov ºi

molii cu zãbale
din tãlpi îmi creºteau rãdãcini de maci peste smoalã
pe umeri deodatã rãsãrea luna ca o ranã de aur /înmugurea

lampa a fitil
mama aprindea candela sã-mi descânte frica /fugi fricã din carne

din vãmi
îmi zicea de deochi de spaimã ºi urã
îmi stingea cãrbuni în apã sfinþitã
apoi aprindea tãmâie
ºi abia atunci îngerul cu o singurã aripã în vrie venea la mine
nici nu începuse dimineaþa
când deodatã clopotul spart de aer
a lovit vântul în dungã b-a-n-g, b-a-n-g!
mama scotea din ºtergar pâinea sã o închine
apoi îmi rupea din ea o fãrâmã
 
îngerii mai dormeau încã pe umãrul de humã
în lãstãriºul subþire de sub prunii stingheri
undeva la marginea câmpului de cânepã udã
uf, cum þâºneau pãsãri mãiestre din lanuri
pe sub gene pânã în ochiul înrudit cu plânsul
 
- îþi rãzuiai ochii de luminã într-un alt timp într-o altã lume
 
aici în câmpie în vremurile vechi ne nãºteam din luminã
câinii nopþii se înfigeau în noi a neputinþã
balaurii bãtrâni cu paloºe lungi din argint

tu trãgeai cocoaºele puºtii ºi þipai glonþul zbir
în oasele lunii, te aud parcã a moarte venind
întunecai ºi lumea ºi cerul ºi focul sfânt
grâul se fãcea întuneric în hambare
morile mãcinau deodatã prunci
ies mamele la marginea cerului sã îºi boteze fiii
hei, voinice voinicele te scoalã ºi secerã grâul
cu lancea de fier cu braþul stâncã!
 
- noi bãrbaþii câmpiei ne naºtem în cer, cu luna în piept ºi dorul

în suflet

Detaliu în orb
inima nu poate sã doarã la nesfârºit
se frânge ºi crapã în rezervaþia mea de duzi
te recunosc dupã pielea ta umedã
dupã coapsa rotundã ºi pãrul bãlai
dragostea dãdea în spic mugurii
plesneau a înviere rodul ca un prunc
ne pogoram în slavã în rugul ierbii
ne auzeam în bob copiii cum respirã
în timpul secret câmpia rãsuflã a dospire
– cum se ascunde urma trupului tãu
printre încreþiturile cearºafului roz

tu treceai cu strada în piept cu totul fulgeratã
scânteiai în lumina de verde crud
a oraºului scund de câmpie
ca niºte lumânãri aprinse sub pleoape
de sub lunã cãutai sã stingi lumina
cu vârful buzelor strânse-n sãrut
– de atâta sinceritate mã dor mâinile ºi vãzul

de sub oglinzi mã înveleai
cu bucãþi mari de timp sã nu mã uit
îmi înveþi paºii, venirea,
în loc de candelã aprinzi toþi crinii
ºi auzi în vis cum rugineºte cerul
într-un târziu de subsuori
te urc în bãtrânele poeme ºi te zidesc
iubeºte-mã îmi zici ºi te iubesc
ºi a nins cu aur peste tâmplã

– în timp ce scriu tu te ascunzi în cealaltã parte a foii

Atelier de dragoste scris
neglijent într-o zi oarecare
cum îþi miºcai ºoldurile, de la o
margine la cealaltã a zãrii
luna se unduia ºi ea a dorinþã
trecea în goanã un pâlc de fluturi
ºi caii ºi copitele lor de fum
cu potcoave de aur tropãiau în cer
cu potcoave de fier bântuiau câmpia
o herghelie de mânji în oasele luminii
- dacã uiþi sã mã strigi nu mai exist

mi se umezesc palmele de atâta tristeþe
singurãtatea îºi face de cap
pe la subsuori
în lumina cãpruie a ochilor tãi
noaptea îºi trãieºte orele în umilinþã
cu picioarele goale a rãzvrãtire
alergai în zigzag de-a latul patului meu
alteori în cerc umbrind câmpia

nu ºtiu de ce ºi nici cum
amintirea ta se dizolvã în lumina rece a lunii
ce galbenã e rochia ta verde ºi nouã!
de mine nu se mai ºtia nimic
ascuns în ziua de dinaintea naºterii mele
fãrâmã de om boþ de aur rodit în câmpie
hãlci de senin se desprind peste vie
atât de albastru sunt sãmânþã în piatrã
dom de lavã ºi duh
strãjerul îºi cântã plânsul în corn
cu lacrimi grele de þãrânã
ºi peste miriºte în zbor un inorog

cum frigul sparge degetele mele fragile
arde candela definitiv în mine
eu încã mã mai locuiesc, strada caisului numãrul doi
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V. Proiectul Asaltul cerului

5. Fructe ale lecturilor lui Isus
a. Formula puterii credinþei lui Isus

Dupã ce, în copilãrie, Isus a primit puteri de la Domnul,
mai târziu va fi citit  în profeþiile lui Al Doilea Isaia: „40,29.
El dã tãrie celui obosit ºi celui slab îi dã putere mare. 30.
Cei tineri se obosesc, îºi risipesc puterile ºi oamenii de
luptã putea-vor sã se îndoiascã, 31. Dar cei ce
nãdãjduiesc întru Domnul vor înnoi puterea lor, le vor
creºte aripi ca ale vulturului; vor alerga ºi nu-ºi vor slei
puterea, vor merge ºi  nu se vor obosi.”

Altfel spus:  pierderea de putere  are loc prin consumul ei
în activitãþile celor tineri ºi a oamenilor adulþi - „oameni de
luptã”.  Astfel se ajunge la starea de obosealã a organismului
sau chiar  la slãbiciunea  care aduce boala.  Dumnezeu
însã  reface  de fiecare datã  potenþa vieþii necesarã traiului
de fiecare zi. Singura condiþie pusã de Domnul este  ca
beneficiarii  sã-i rãsplãteascã acest serviciu  prin credinþã.
Dacã, însã, se vor îndoi de reciprocitatea acestei relaþii,
efectul va fi scãderea  puterii lor.

 Ce a mai dedus Isus din fragmentul citat din profetul
neºtiut ?

Un lucru minunat: profetul  mai spune cã Dumnezeu dã
puteri care nu se epuizeazã, oricât de mult le-ai folosi,
celor care nãdãjduiesc întru El.  Chiar  poþi sã zbori ca un
vultur  pânã la cer !

Extraordinar !
Isus va medita profund  la raportul dintre credinþã ºi

putinþã,  fiind  preocupat de  felul în care îºi va gospodãri
darul primit de la Dumnezeu. El era tânãr ºi  credinþa  în
Dumnezeu îi  va putea mãri ºi mai mult puterile: cu cât
va crede mai mult, cu atât va creºte ºi puterea lui.

Dar el cum va putea da semenilor  din puterile  sale ?
Numai Dumnezeu face acest lucru – spune profetul

necunoscut. Însã Isus a vãzut deja cum, fãrã sã vrea, a
însãnãtoºit oameni bolnavi  dându-le din  puterile sale.

Ca ºi Dumnezeu !
El mai observase  cã  o condiþie sine qua non a

capacitãþii lui de a tãmãdui o reprezintã credinþa  celui
bolnav ºi/sau a însoþitorului sãu, în el.  Aºa s-a întâmplat
în cazul sutaºului  cu servul sãu (8,8-13),  al slãbãnogului
zãcând în pat (9,2),  al femeii care-i atinge poala hainei
(9,20-22), al celor doi orbi  (9,27-28), al femeii de alt neam
cu fiica ei (15,25-28). De fiecare datã,  vãzând credinþa
lor neclintitã în puterea lui tãmãduitoare, Isus se
minuneazã ºi  îi încurajeazã spunându-le: „Du-te, sã-þi fie
dupã cum ai crezut !”, sau „Îndrãzneºte, fiule, iertate fie
pãcatele tale !”,  sau „Îndrãzneºte, fiicã, credinþa ta te-a
mântuit !”, sau, în acest dialog cu orbii veniþi sã le redea
vederea: „Credeþi cã pot sã fac eu aceasta ? Ei I-au zis:
Da, Doamne ! Atunci s-a atins de ochii lor zicând: Fie
vouã dupã credinþa voastrã !”; sau  „O, femeie, mare e
credinþa ta; fie þie precum voieºti !”

În relaþia cu ucenicii, raportul dintre credinþã ºi putere
este evident în douã situaþii. Una colectivã, când ucenicii
n-au putut sã-l vindece pe un lunatic, ºi l-au întrebat pe
Isus, dupã ce acesta l-a vindecat scoþându-i demonul din
el: „17,19 De ce noi n-am fost în stare sã-l scoatem ? 20
Iar Isus le-a rãspuns: Din pricina puþinei voastre credinþe...”
Apoi  le face cunoscutã  ecuaþia  la care ajunsese dupã
studiul raportului dintre credinþã ºi putere aºa cum îl gãsise
expus în profeþiile lui Al Doilea Isaia: „...cã adevãr vã grãiesc:
Dacã aþi avea credinþã cât un grãunte de muºtar, veþi zice
muntelui acestuia: Mutã-te de aici acolo !, ºi se va muta ºi
nimic nu va fi vouã cu neputinþã.” ªi la aceasta adaugã

Alexandru Bulandra

Isus ºi Proiectul
Asaltul Cerului

O lecturã profanã a  Evangheliei dupã Matei din Noul
Testament

Eseu
Moto: „...cã nimic nu este acoperit care sã nu iasã la

  ivealã  ºi nimic ascuns care sã nu ajungã cunoscut.”
(Isus, „Evanghelia dupã Matei” 10,26)

(continuare din numãrul trecut)

efortul personal  strict necesar pentru atingerea
performanþei: „21 Cãci soiul acesta de demoni nu iese decât
numai prin rugãciune ºi post.”

Pentru cã nu au crezut în el, ºi l-au  împins,
bãnuitori, în afara satului de obârºie, de  unde s-a
întors ca un strãin, Isus nu i-a   putut vindeca pe
foºtii lui consãteni: „13,58 ªi n-a fãcut acolo multe
minuni, din pricina necredinþei lor.”

Cheia magicã a puterii lui Isus  se aflã la receptor. ªi
dacã primitorul este Dumnezeu, atunci ºi puterea lui va
ajunge cât a  lui Dumnezeu. Este formula pe care Isus
se baza  atunci când s-a angajat în Proiect asumându-ºi,
în temeiul marii ºi tainicei sale descoperiri, rolul de Fiu al
lui Dumnezeu,  cautând  fãrã odihnã condiþiile ideale care
sã-l  conducã la  maximizarea puterii credinþei   sale.

b. Triada principiilor  cãlãuzitoare

La capitolul 5 am citit: „7 Cereþi ºi vi se vada, cãutaþi ºi
veþi afla; bateþi ºi vi se va deschide; 8. cã oricine cere,
primeºte; cel ce cautã, aflã; ºi celui ce bate i se va deschide.”

Pornind de la chemarea lui Dumnezeu din profeþiile lui
Al Doilea Isaia - „Cãutaþi-mã !” (45,19), Isus creeazã
triada principiilor cãlãuzitoare ale oricãrui explorator al
împãrãþiei cereºti.

Luându-se pe sine ca model.
Principiile lui Isus sunt oglindirea pentru orice pãmântean

credincios a felului de a fi al Dumnezeului lui Al Doilea
Isaia: hotãrât sã-ºi ducã planul la îndeplinire. Ele se activau,
însã,   numai când erau asumate cu o credinþã absolutã.

Putea atinge oare credinþa omului o asemenea
intensitate ?

Credinþa absolutã este un concept fundamental pentru
înþelegerea lui Isus: sã te faci una cu fiinþa în care crezi. Toate
celelalte grade ale credinþei – în afara acesteia incandescente
a superlativului absolut – te þin în afara obiectului credinþei
tale, oricât de aproape ai fi ajuns de el. Numai când atinge
punctul de fierbere ea te transformã radical.

1. Cereþi ºi vi se va da

Primul principiu, „Cereþi ºi vi se va da !”  pare sã fie ºi
cel mai de înþeles pentru încã neîncercaþii sãi ucenici,
nedeprinºi cu viaþa dusã în afara gospodãriei familiale ºi
a comunitãþii sãteºti protectoare. Cu mult înainte de a
ajunge la formularea acestui principiu, Isus tatona calea
cãtre el, spunându-le: „6,25: Nu purtaþi grijã pentru viaþa
voastrã ce veþi mânca ºi ce veþi bea, nici pentru trupul
vostru cu ce vã veþi îmbrãca...”

Dar în mintea lor  acestea erau lucruri fireºti, pentru
care te preocupi  cum sã le ai, nu cum sã nu le ai !

„Oare nu este viaþa mai mult decât hrana ºi trupul decât
îmbrãcãmintea ?” - îi întreabã Isus.

Da – ar spune în cugetul sãu unul mai îndrãzneþ -, dar
fãrã ele nu se poate.

Isus le dã exemplul cu pãsãrile cerului, pe care „26.
Tatãl vostru Cel ceresc le hrãneºte. Oare nu sunteþi voi
cu mult altceva decât ele ?”

Desigur!
Acum, Isus încearcã sã-i tragã dupã sine pe o colinã a

demnitãþii umane,  formã de relief aflatã  într-o altã
geografie  decât dâmbul  bunãstãrii de pe care ucenicii
se priveau ei  înºiºi împãcaþi. De aceea, le zgâlþâie mai
întâi certitudinea de sine cu un ºoc interogativ care-i lasã
nãuci: „27 ªi  cine dintre voi, purtându-ºi grija, poate sã-
ºi adauge staturii sale un cot ?”

Ce vorbã-i asta ?! Oare ce vrea de la noi Fiul Omului ?
-  abia li se  mai zbãtea gândul în mintea lor  rãmasã
dintr-odatã pustie.

Vãzându-i împietriþi  de uimire, Isus le animã nãrile cu
miros de crini care, deºi cresc  goi în vânturile ºi ploile
câmpiei, „nu se ostenesc, nici nu torc” îmbrãcãminte. Apoi,
simþindu-le respiraþia întrematã, le forþeazã  privirea sã
se ridice drept  în soarele arzãtor de  pe creasta unui
ideal uman:  „29. ...nici Solomon, în toatã slava lui, nu s-
a îmbrãcat ca unul din voi.”

Dar cum?
Metoda pe care Isus o aplicã ucenicilor este necruþãtore,

ca o harþã continuã ce le smuceºte  ºi corpul ºi mintea ºi
sufletul laolaltã,  îngrãmãdite  când încolo, când încoace,

când jos, când sus, iar în liniºtea zãpãcitã dintre  aceste
cutremure, îi loveºte  fãrã  pic de milã cu harapnicul
imprecaþiei: „puþin-credincioºilor” !  ªi,  imediat, ca ºi cum o
loviturã nu ar fi  fost suficientã,  o dubleazã  scurt cu verdictul
blasfemiei: „32 – cã pe toate acestea pãgânii le cautã...”

N-aº vrea sã fiu în pielea acestor ucenici !  Prin vorbe,
numai, pare cã sunt izbiþi  la fel  ca profeþii îndurãtori de
patimi nesfârºite pentru  vina  de a-ºi îndeplini misia
vestirilor dumnezeieºti.

Apoi,  în concluzia  acestui excurs greu de uitat, Isus
le spune: „cã ºtie Tatãl vostru Cel ceresc cã aveþi nevoie
de toate acestea; 33 ci cãutaþi mai întâi împãrãþia lui
Dumnezeu ºi dreptatea Lui, ºi toate acestea vi se vor
adãuga.”  La capitolul 7, în termenii principiului  cãlãuzitor
„cereþi ºi vi se va da”,  ucenicii trebuia sã înþeleagã
urmãtorul adevãr: „11 Tatãl vostru Cel din ceruri va da
cele bune celor care cer de la El !”

Rugându-se.
Dacã  avem ca reper scopul acestor dislocãri de gânduri

ºi obiceiuri din condiþia umanã, care este cãutarea lui
Dumnezeu,  principiul se poate referi ºi la nevoile pe care
ucenicii deveniþi exploratori   le au  pe parcursul cãlãtoriei
lor în necunoscut. Odatã identificate, te rogi lui Dumnezeu
ºi el þi le va da: „8 cã oricine cere, primeºte.”

Isus gireazã cu de la sine putere  împlinirea cererii lor
virtuale.

2. Cãutaþi ºi veþi afla

Acest principiu cãlãuzitor vine direct din porunca divinã
„Cãutaþi-mã !”, particularizând-o pentru cel care-i rãspunde
ºi adãugându-i, ca imbold, garanþia succesului acþiunii
temerare: „8 ...cel ce cautã, aflã.”  Asta  poate însemna
douã lucruri:  fie cã Isus crede în mod absolut cã braþele
întinse ale divinitãþii  sunt atât de primitoare încât pare
cã ele te cautã pe tine ºi nu tu pe ele, fie cã Isus a
experimentat, el mai întâi, fiabilitatea formulei operaþionale
a acestei chemãri, validând-o ºi, acum,  împãrtãºind-o
ucenicilor sãi.

Ambele variante pot fi adevãrate în acelaºi timp.
Din chemarea lui Dumnezeu deducem o anume

disponibilitate a Sa de a fi gãsit pentru a comunica „faþã
la faþã”  cu un om ales, ca pe timpul lui Moise.

Al Legii.
Acum însã, El nu mai e, ca atunci,  printre oameni, ci

poate fi gãsit numai în cer – locul  împãrãþiei sale. Porunca
lui, care la fel de bine poate fi perceputã ºi ca dorinþa
fierbinte a celui care se simte singur, fãrã un suflet de om
lângã el,  nu ia  în seamã calea de urmat a posibilului sãu
cãutãtor, de la pãmânt pânã la cer !

Proorocii...
Dar nici profetul nu ajungea el însuºi, în trup,  pânã

acolo, ci doar mesajul sãu verbal, pe  linia de comunicaþii
speciale Dumnezeu – om ºi retur.

„12. cã aceasta este  Legea ºi proorocii.”
Am priceput unde vrei sã ajungem: cã în periodizarea

pe care o face Isus, înaintea  epocii începute de Ioan
Botezãtorul ºi de el însuºi, numitã „asaltul cerului”, se
întinde etapa „Legii ºi proorocilor”, în care oamenii puteau
comunica prin vorbe ºi alte semne cu Dumnezeu.

ªi Isus, ca Fiu al lui Dumnezeu ?
3. Bateþi ºi vi se va deschide

Aici e aici !
Acest imperativ presupune o poartã sau o uºã ca

obstacol în calea cãtre divinitate.
Fiind închise.
Când ai ajuns în faþa ei – le spune Isus ucenicilor sãi -,

nu trebuie decât sã baþi în ea cu hotãrâre ºi, fãrã nicio
îndoialã, ea se va deschide.

Simplu.
Asaltul cerului nu pare o întreprindere chiar atât de dificilã

dacã cerul, iatã,  te susþine ºi þi se va deschide la un
semnal sonor ciocãnit sau bãtut. Singura problemã eºti
tu, exploratorule ! - se va fi gândit Isus dupã ce a conceput
aceastã triadã de aur a principiilor cãlãuzitoare pe calea
cãtre Dumnezeu. Trebuie sã ºtii foarte bine ce  vei cere,
ce cauþi ºi, mai ales, în ce calitate.

(urmare în numãrul viitor)
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Doamna Maria
Brâncoveanu, soþia

Domnitorului
Constantin

Brâncoveanu
Motto:

O naþiune care nu-ºi respectã trecutul ºi obiceiurile

 creºtine, un popor care-ºi pierde credinþa ºi

 nu cultivã iubirea faþã de moºii ºi strãmoºii sãi este

un popor condamnat la pieire. - N. Iorga

O mai veche rânduialã lumeascã ne spune cã: “Pentru a ne
apropia de cel care plânge, ne trebuie lacrimi, ca sã-l înþelegem
pe cel care suspinã trebuie sã ne frângem inima, iar dacã vrem
sã ne facem pãrtaºi la durerea cuiva, se cuvine sã fim împreunã
pãtimitori”. Se cuvine sã spunem cã anul ce s-a încheiat, 2014,
ANUL SFINÞILOR BRÂNCOVENI, nu ar fi fost complet dacã nu
s-ar fi evidenþiat ºi semnificaþia laturii feminine a marii familii
domnitoare.

Descendentã dintr-o familie de viþã nobilã ºi înstãritã
Doamna Maria (Marica) Brâncoveanu a avut parte încã din
copilãrie de o alesã ºi distinsã educaþie, ceea ce mai târziu
odatã cu trecerea anilor a început a i se duce vestea despre
înþelepciunea, cuminþenia ºi frumuseþea ei. Prin protecþia
doamnei Elina Cantacuzino, cea care a avut un rol esenþial
în viaþa ei, a avut parte de un soþ potrivit, în persoana tânãrului
Constantin Brâncoveanu. Familia domnitorului Brâncoveanu
a fost binecuvântatã de Dumnezeu cu patru fii: Constantin,
ªtefan, Radu ºi Matei ºi ºapte fiice: Stanca, Maria, Safta,
Ancuþa, Elena, Bãlaºa ºi Smaranda iar la rândul lor toate
aceste vlãstare domneºti au avut parte de o aleasã ºi
frumoasã pregãtire în viaþã. Prin curaj ºi demnitate, printr-un
eroism fãrã seamãn, aceastã mamã creºtinã model, Doamna
Maria Brâncoveanu a reuºit sã-ºi educe copiii într-atât încât
sã moarã pentru o cauzã nobilã, mãreaþã. Domnia Sa,
doamna Marica, a dat dovadã de asta în grelele momente de
restriºte din viaþã, când soþul sãu, domnitorul Constantin
Brâncoveanu ºi cei patru fii au luat drumul martiriului spre
Constantinopol. Înaintea tragediei din 1714 doamna Maria
Brâncoveanu împreunã cu soþul ei “ºi-au aºezat la casele
lor” vlãstarele domneºti. Cu mãrinimie ºi bunãtate prin acel
spirit înalt de a vedea ºi judeca lucrurile dar ºi oamenii,
doamna Marica s-a ridicat deseori deasupra tuturor
prejudecãþilor: a sprjinit în mod constant toate iniþiativele
domnitorului Brâncoveanu în ctitorirea unor aºezãminte laice
ºi bisericeºti de mare însemnãtate ºi valoare spiritual, a
susþinut restaurarea a numeroase curþi domneºti, înãlþarea
unor palate elegante sau înfiinþarea a numeroase biblioteci.

Epoca Brâncoveanu a fost de departe cea mai strãlucitã
epocã a culturii noastre româneºti. Pe parte administrativã
Doamna Maria Brâncoveanu a ºtiut rostul fiecãrui moºii ba
chiar îºi fãcuse obicei din a cerceta cu atenþie ºi pricepere
hãrnicia ºi iscusinþa oamenilor nelãsând loc ºi timp hoþiei ºi
nepriceperii. Poate ca nimeni alta, a trãit în frumosul ºi mult-
zbuciumatul ei suflet, cu martiriul soþului ei ºi al celor patru fii.
În ciuda tuturor vicisitudinilor vieþii, Doamna Maria
Brâncoveanu nu ºi-a pierdut cumpãtul ºi de aceea, în toatã
existenþa ei, s-a raportat la acea dimensiune a veºniciei, fiind
convinsã cã domnitorul ºi fiii lor au primit cununa vieþii -
doborând ºi dobândind astfel un curaj mai tare decât frica
morþii. Ironia crudã a destinului a fãcut sã nu fie prezentã la
momentul trist al înmormâmtãrii soþului ºi fiilor sãi ci de-abia
dupã trei ani de suferinþã în exil, distinsa Doamnã a putut,
ajutatã de domnitorul de la acea vreme, a se întoarce pe
meleagurile îndrãgite. Ca un bun creºtin ºi-a împãrþit avutul
rãmas între fetele ºi ginerii sãi, iar jumãtate i-a revenit ei ºi
nepotului sãu. Îndureratã dar mai ales strâmtoratã de lipsuri
a cãutat, momentul prielnic pentru a aduce în þara osemintele
celor iubiþi. Aºa se face cã în mare tainã, Doamna Maria
Brâncoveanu, a pus de s-a sãpat un mormânt la Biserica
Sfântul Gheorghe Nou - ctitorie brâncoveneascã - ºi a
reînhumat în el rãmãºiþele domnitorului. Fãrã niciun înscris
pe lespede, doar cu stema Þãrii Româneºti, Doamna Maria
Brâncoveanu a aºezat deasupra mormântului o candelã de
argint, având înscripþionate cu litere mici chirilice cã acolo îºi
are locul de veci Domnitorul Constantin Brâncoveanu. Cu o
putere de sacrificiu nemãrginitã aceastã distinsã Doamnã a
neamului românesc rãmane pentru noi toþi una dintre cele
mai frumoase ºi reprezentative icoane feminine care se
desprind din istoria neamului.

Florea Ecaterina,
                                                                                                           Biblioteca

Judeþeanã „ªtefan Bãnulescu” Ialomiþa
Bibliografie:
ANTON, Mioara; BOZGAN, Ovidiu; GIURESCU, Dinu C.;

ALEXANDRESCU, Ion. Istoria românilor: Editura
Enciclopedicã, Bucureºti, 2003

 RAZACHIEVICI, Constantin. Constantin Brâncoveanu.
Editura Andreas, Bucureºti, 2014

Gânduri
Dimineaþa, soarele-ºi rostogoleºte talerul roºu peste coama

dealului de parcã ulicioara spre Spiridoanca s-a înfipt în el.
Pe prispa casei, Niculae, aplecat asupra umbrei lãsatã de

agudul ce face numai floare, cautã ceva parcã ascuns sub
subþirimea întunecatã a frunziºului desenat pe bãtãturã cu
uºoare nuanþe roºiatice.

Goliºul lui Roibu, strãjuit de cele trei fântâni, aruncã scântei
reflectate de firele de nisip arãmiu cãrat din deal de ploaia de
început de primãvarã.

Peste goliº o liniºte apãsãtoare se lasã ca o cortinã la
încheierea unui spectacol. Niculae tresare. Prea multã liniºte
ºi …, prea lungã.

Câteva vrãbii gânguresc fãrã spor undeva la streaºina
casei. Scârþâitul cumpenelor, fornãitul cailor ºi mugetul vacilor
nu se mai aud de multã vreme. Din când în când câte un
cocoº se încumetã sã spargã tãcerea, semn cã el încã nu ºi-
a abandonat rolul.

Timp surd!... Mut!...
Altãdatã, bãtãtura plinã de pãsãri ºi animale cunoºtea

vacarmul matinal al trezirii, al noului, al vieþii.
Ridicându-ºi capul îºi aruncã ochii asupra luncii din fundul

curþii, acum uscatã ca urmare a drenajului practicat, însã
necultivatã întrucât rãmâne punga în care torentul din mijlocul
satului îºi gãseºte din când în când odihna.

Cãutând în zare, frânturi de amintiri i se perindã prin faþa ochilor
ca un film rulat odinioarã pe peretele cãminului  cultural.

Ulicioara dinspre deal fremãta de viaþã.
Moº Petricã Forfoc, cizmar, aplecat peste ghetele cârpite

de prea multe ori plãnuia sã-ºi modifice casa care se ºubrezise
de tot.

Ajutat de vecini se apucã ºi înfige niºte pari în pãmânt
asupra cãrora aºeazã un acoperiº din paie, urmând ca în
funcþie de ce va putea agonisi sã construiascã pereþii din
nuiele umplute cu pãmânt galben amestecat cu paie ºi baligã
de cal.

Ostenit de muncã prinde a se înghesui într-un cojoc din
blanã de oaie scos la aer aºa, în oftica moliilor.

Nu se ºtie cât dormise, cã era tot ziuã, însã somnul îi fusese
curmat de Geanete care, trecând înapoi de la via lui, l-a trezit
zicând:

- Mã Petricã, ce faci aici? Þi-e rãu?
- Nu Ionicã. Mã hodineam niþel ºi eu la umbrã.
Curentul de sub acoperiº îi învineþise buzele, iar pleoapele

abia de se puteau þine deschise.
- Petricã, e cam rãcoare sã dormi aci, mã!
- Ca ciobanii, Ionicã, la fel ca ciobanii!
- Treaba ta! zise Ion clãtinând uºor din cap ºi îºi continuã

drumul la vale spre gospodãria sa aflatã vreo trei case mai
încolo.

La gard, sprijinitã în coate, þaþa Sultana sfredelea drumul
cu ochii, poate-poate aflã ceva. Ce, nu conteazã.

Liniºte, zãduf. Nisipul ardea ca un cuptor alungând copiii
în case. Ion, încã marcat de pierderea Mariei, cãuta sã rezolve
împreunã cu cei ºase copii ai sãi treburile zilnice.

Nãdejdea lui era Genica, cea mai mare dintre copii, care
preluase grijile casei ºi ale fraþilor mai mici de parcã Maria era
plecatã la rude la Cosâmbeºti ºi trebuie sã aparã din clipã în
clipã. Dar dorul mãcina zilnic fãptura firavã a lui Ion.

Aºezat pe un scaun la umbra agudului fuma o þigarã ºi îºi
fãcea planuri pentru a doua zi. Dinspre stradã se aude ca un
tunet vocea lui Matei al lui Urjumã:

- Ionicã…, hai mã sã cântãm. Hai mã ºi tu nu fi prost!
Matei trecea cãtre întâlnirea cuibului de legionari din care

fãcea parte ºi care tocmai se organizase în sat, unde puneau
la cale cum sã preia puterea. Figurant într-o piesã tristã.

- Mergi sãnãtos  mã Matei cã eu rãmân cu grijile mele. Nu-
mi arde mie de cântatul vostru.

ªi uite aºa trece vremea lãsând urme adânci în sufletul lui
Ion.

Ascuþind niºte cuþite de secerãtoare Ion îºi fãcea de treabã
prin curte trãgând cu coada ochiului la hârjoana celor mici. O
clipã îi scãpã din ochi ºi aceºtia ºi dispãrurã. Nu-ºi fãcea
probleme întrucât se convinsese cã ºtiu ºi pot sã-ºi aibã grijã
unii de alþii.

Poarta neunsã ºe rãsuceºte din þâþâni într-un scãrþâit ca o
durere de dinþi ºi dinspre drum apare Costanda, nevasta
cizmarului.

- Bunã ziua Ionicã!
- Bunã fã Costando! Ce vânt te aduce la noi?
- Mã Ionicã, uite m-a trimis Petricã sã-i dai o oalã de vin. ªi

… dacã tot am venit dã-mi ºi mie o þigare.
Costanda era o þigancã mãrunþicã, subþiricã, cu ochii

migdalaþi, negrii ºi strãlucitori.
- Ia Costando de pe masã o þigare pânã îi scot lui Petricã o

oalã de vin, ºi zicând astea se îndreptã cãtre odaia de lângã
grajd care þinea loc de cramã.

Þiganca prinde o þigare ºi o aprinde trãgând adânc în
pieptu-i firav fumul tutunului, dovedind o veche deprindere.

Din uºa grajdului Ion o priveºte zâmbind îngãduitor ºi aºa

ca pentru sine întreabã:
- Fã, Costando de ce eºti fã aºa de slabã?
- Ei, Ionicã, firea dreacu iute! ªi amândoi pufnesc în râs.
Prinse în mâna dreaptã oala cu vin ºi iute, iute se fãcu

nevãzutã prin ulicioara dinspre deal.
Zarvã mare se aude dinspre centrul satului. Legionarii adunaþi

la Monument pleacã în marº intonând cîntece legionare cu scopul
de a capta atenþia, printr-o micã demonstraþie, sperând în
atragerea de noi membri. Opriþi pentru o clipã în faþa primãriei,
aceºtia ascultã vocea conducãtorului lor care invitã autoritãþile
locale sã adere la miºcare.

Într-o singurã voce, din piepturile celor douãzeci de
participanþi rãsunã diverse scandãri. Pe rândul ultim al
plutonului, alãturi de Matei se afla ºi Adrian Augustin,
proaspãt înregimentat în cuibul legionar. Acesta, un tânãr
fãrã carte ºi fãrã prea multã minte, striga din toþi plãmânii:

- Vrem pe Toma! Vrem pe Toma!
Matei, auzind strigãtele acestuia, îi atrage atenþia cã toþi

ceilalþi scandeazã “Vrem platforma!”, fiind vorba despre
solicitarea adoptãrii de cãtre guvern a platformei legionare.
Între cei doi se iscã un mic conflict al cãrui deznodãmânt a
fost alungarea lui Agustin din grup pe motiv cã “e prea prost
sã înþeleagã ceva”.

Seara cuprinde satul ºi liniºtea se aºterne ca o plapumã
peste goliºul lui Roibu.

Fãrã sã numere zilele, acestea se scurgeau în rutina zilnicã
chinuitã de neajunsuri. Ca ºi când nu era destul de greu satul
a fosat curpins ºi el în febra rãzboiului.

Oameni ºi animale au luat drumul frontului lãsând în urmã
suferinþã ºi deznãdejde.

Lui Ion i-a plecat unbãiat în rãzboi ºi spre alinarea durerii
pricinuite de pierderea Mariei, acesta a reuºit sã se întoarcã
nevãtãmat.

O grijã tot îi rãmãsese. Nepotul Gheorghe, copil crescut tot
de Ion, cã lângã ai lui ºase copii ce mai conta unul, încã nu se
întorsese de pe front deºi rãzboiul se terminase. Nu primise
nici o veste despre o eventualã dispariþie a lui Gheorghe,
ceea ce îl fãcea deseori sã priveascã spre apus cu lacrimi în
ochi în timp ce sorbea cu nesaþ din þigara rãsucitã de el.

 Într-o zi poºtaºul aduce o scrisoare micã ºi inima lui Ion se
strânse cât un purice. Cu mâinile tremurânde, deschise misiva
ºi deodatã faþa i se luminã, iar ochii rupserã zãgazul lacrimilor
de bucurie.

Gheorghe îi scria cã este undeva prin Cehoslovacia ºi cã
se va întoarce în curând cã armata lui ºi-a încheiat misiunea,
iar acum se întorc acasã.

Gheorghe, un tânãr cuminte, fãrã carte, isteþ, cu o capacitate
nativã de adaptare la situaþiile din cele mai dificile, dupã ce
fusese luat prizonier de armata sovieticã, se înrolase în Divizia
Tudor Vladimirescu formatã din militari români, participând la
lupte pânã în Munþii Tatra.

Zâmbea cu o uºoarã tristeþe în priviri de fiecare datã când
îl rugam sã ne povesteascã despre rolul lui în lupte.  Aflat în
permanenþã în linia întâi, Gheorghe era ales de fiecare datã
sã facã parte din patrula de cercetare ºi neutralizare a
diferitelor avanposturi ale inamicului, misiuni din care de cele
mai multe ori Gheorghe se întorcea singur.

Dinspre ulicioarã se aud voci ridicate, tânguite ca un bocet,
fapt ce-i atrage atenþia lui Ion, care se ridicã de la masa unde
meºterea ceva la hamurile cailor ºi se îndreatã spre poartã.

Ion ºtiind cã de ceva vreme Petricã Forfoc, cismarul zace
bolnav în pat se îndreatã cãtre casa acestuia. Când intrã pe
poartã, care abia se þinea în þâþânile lãbãrþate de prea multã
folosinþã realizeazã faptul cã Forfoc îºi încheiase socotelile
cu aceastã lume.

Costanda, aplecatã asupra mortului, pe care îl mângâia cu
dragoste îºi plângea îndureratã omul care zãcea inert.

Vãzându-l pe Ion, Costanda îºi îndreptã ochii plini de lacrimi
cãtre el ºi cu faþa transfiguratã de suferinþã,  zice:

- Petricã al meu, Perticã al meu!... Ce om bun erea!... În
ciocanul lui mã culcam, în ciocanul lui mã sculam!

- Ce mã fac eu, acum, Ionicã…, ce mã fac?
ªi timpul, necruþãtor, cerne ºi rãreºte ºi schimbã ºi… parcã…
Vremurile se schimbã cu rapiditate. Satul, dupã rãzboi,

trece prin vremuri cumplite, lipsuri mari, foamete, colectivizare.
Într-o searã, Matei al lui Urjumã trece în fugã prin ograda

lui Ion cãutându-ºi ascunziº în pãpuriºul din fundul curþii. În
sat, printre foºtii legionari se dãduse veste cã vine securitatea
sã-i prindã.

Ion, vãzând graba cu care se miºcã Matei strigã zâmbind
cãtre  acesta:

- Mãi Matei, stai mã sã cântãm mã ºi noi ceva!
- Lasã-mã mã ºi tu! Ce, mie - mi arde de cântatul tãu? Vine

maºina neagrã! ªi se fãcu nevãzut prin lãstãriº stârnind
oarece freamãt printre broaºtele care tocmai ce-ºi încheiaserã
repertoriul de searã.

Mai trecurã câteva sãptãmâni în care, searã de searã, Matei
alerga în pãpuriºul luncii, pentru ca mai apoi, dupã ce fusese
chemat la postul de miliþie, sã-ºi vadã liniºtit de treburile lui.

 Vasile Iordache
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Fenomenul poetic
(sau despre Mihai Eminescu)

„Care este poetul dumneavoastrã preferat?”. Nu e nicio
îndoialã cã aproape orice român ar rãspunde: „Eminescu!”,
cu o mândrie exacerbatã, nu pentru cã e mândru de
personaj, ci de propria inteligenþã. Dar la întrebarea: „Ce
poezie v-a impresionat cel mai mult?”, cuvintele se pierd
sub puncte de suspensie ºi gângurire, la fel ca sunetele
scoase de un copil. Cum se spune, suntem fiii lui
Eminescu.  Vor fi câþiva care îºi vor aminti de
„Somnoroase pãsãrele”, învãþatã la grãdiniþã. Ca niºte
pãsãrele somnoroase ºi frumoase mergem la culcare din
generaþie în generaþie. Somnul deºteptãciunii ne cuprinde
în ghearele-i nemiloase ºi dormim în pace fãrã muzica
armoniilor eminesciene.

Îl iubim pe Eminescu pentru cã ºi el ne-a iubit pe noi, a
iubit tot ce þine de naturã. Este, fãrã îndoialã, poetul
reprezentativ pentru patria noastrã de romantici. Îl iubim
atât de mult încât unii vor spune cã a scris „Biblia”, dar
noi ºtim cã nu e adevãrat. Poporul nostru ºtie multe despre
Eminescu, mai ales teorii ale conspiraþiei, intrigi politice,
amoruri ºi boli lumeºti. Ne place ºi ne mândrim cu
Eminescu, dar la zile „speciale” sau „deosebite”, nu atunci
când iubim sau ne revoltãm împotriva unei lumi nedrepte
în care uneori trãim.

E frumos atunci când deschidem, în cel mai bun caz,
un volum de poezii ºi planãm în lumea romantismului.
Poeziile sale sunt ultima ºansã spre a ne elibera de
realitatea pragmaticã, spre a ne imagina cum aratã un
izvor, o pãdure nepopulatã de oameni dominaþi de instincte
bahice, cum miroase o floare de tei, ºi nu o fripturã pe
grãtar în zi de sãrbãtoare. Ne-ar plãcea sã dormim în codru,
dacã nu ar avea cine sã ne jefuiascã ºi dacã ar exista
pãduri prin apropiere. Este mult mai bine sã experimentãm
virtual. O femeie ar ofta dupã poeziile lui Eminescu, dacã
le-ar citi, ar ofta dupã pãrul galben ºi pielea albã, dupã
subþirimea trupului, dupã povestea de dragoste, în general.
Nu conteazã dacã „fruntea albã” e culcatã pe braþul
cuceritorului, iar „buzele dulci” rãmân „pradã gurii” acestuia,
cãci totul e pus pe seama femeii bãlane.

Noi suntem romantici de la naºtere, dar, cu siguranþã,
poetul  nu a apreciat felul nostru de a iubi. Ne-ar fi plãcut
sã ne împlinim idealurile, dar trãim în limitare, care cu
timpul acapareazã toate planurile. Tânjim dupã luceafãr
ca dupã trecut sau ne împãcãm cum putem, cu ce avem
la îndemânã? Dacã tânjim dupã el, îl idealizãm ºi îi
disecãm raza în milioanele ei de fascicule.

Poezia lui Eminescu e ca o pãpuºã matrioºka, cu multe
înveliºuri, ºi profund naþionalã. Cuprinde mai multe straturi,
la a cãror dezvelire, noi, cititorii tineri, ne entuziasmãm,
gândindu-ne cã am fãcut mari descoperiri, am creat niºte
mirobolante interpretãri. E o joacã de minþi ilustre care
încearcã sã ghiceascã mecanismul înþelegerii textului
poetic, uitând de prospeþimea ºi naturaleþea cuvintelor ºi
cãutând, cu orice chip, noutatea ºi ineditul analizei literare.

Poetul nostru preferat a fost un om cu o psihologie
proprie, amestec de dac ºi roman, nu un monument mãreþ
de piatrã de la Cernãuþi, nu o fotografie multiplicatã ºi
trecutã prin mâinile tuturor amatorilor de pozã pânã ºi-a
pierdut culoarea originalã. Vom ajunge sã credem cã
Eminescu a fost un fenomen al naturii, care trebuie explicat
de mii de meteorologi ºi difuzat pe toate posturile de
divertisment, un fenomen de care ne mândrim pentru cã
a ajuns ºi pe teritoriul þãrii noastre. Dacã înþelegem
fenomenul, nu va mai pãrea o corvoadã pe care trebuie
sã o reþinem, alãturi de comentariile de subsol care se
înmulþesc pe zi ce trece, luând, poate, locul altor
fenomene la fel de spectaculoase.  A citi poezie, în
general, nu e nimic spectaculos, a citi poezie de Eminescu
nu mai e, probabil, pentru mulþi, nici mãcar interesant. Eu
continui sã pledez pentru normalitatea lecturii, pentru
firescul citirii ºi recitãrii versurilor eminesciene.

JENY GEORGIANA CÃCIULÃ,
clasa a XI-a, Colegiul Naþional “Mihai Viteazul”

Slobozia,
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 LITERARÃ/ESEU ”MIHAI EMINESCU”,  EDIÞIA a VI-a

Ion CIORAN

Lumina a trecut
dincolo

era o vreme
când ne apropiam stãruitor
unul de celãlalt
cum pustiul adulmecã ºarpele
în fiecare noapte

era o vreme
când cãutai adevãrul din lucruri
rãmânând sã stabilim împreunã
ºi umbra pãsãrii oarbe
în respiraþia ta Solveig

era o vreme
când apele somnului curgeau lin
ca respiraþia muribundului
la porþile grãdinii
de la începutul lumii

era o vreme
când se aprindea cântecul
de atâta frig
iar pietrele se cutremurau în ceruri
ºi lumina stãruia deasupra ta

ai amuþit Doamne
iar lucrurile au început
sã vorbeascã straniu
ºi lumina a trecut dincolo
definitiv

Costel Bunoaica

Vorbe uitate. Niciun
semn de mirare nu

ajunge departe
Înainte de orice înstrãinare,
printr-un comunicat,
Departamentul Deºertãciunilor Vii a stabilit cã,
inima care nu ºi-a gãsit alinarea
mai poate sã o facã, înaintea ultimului  bal, numai

dacã
îºi încredinþeazã amintirile unui gropar.
Mai mult de atât –
ce nerozie! –,
în cazul în care nu ºi-a bãtut în talpã o duzinã de

cuie,
sã trimitã prin mail, la vedere, cântecul lebedei întors la
Apollo prin tristeþile mele.

Altfel,
un demon priceput la toate o sã cutreiere mãrile din
disperãri,
iar acolo unde nu existã cãrãri,
o sã priponeascã, la intrarea în sânge, fantoma inimii
care plânge.
Apoi o sã suie în foiºor acareturi din þipete ºi ºoapte –
luminile lãuntrului se vor stinge treptat, existenþa va

deveni
opacã.
Sã nu te miri dacã,
între tine ºi noapte, nu îºi face loc vreo patã de sânge.
Vezi tu,
ochii acoperiþi de aºteptãri miros a sudoare de îngeri;
mâinile, a capcane înalte.
De aceea nu o sã sângeri, nu o sã simþi
când întunericul îþi strecoarã în suflet o garnizoanã
de dinþi.

Nicio strigare, niciun semn de mirare nu va ajunge
departe;
maºinãria nãscocitoare de moarte se va pune
pe treabã ºi va mãtura orizontul de la un capãt la

altul.
Tarabã cu tarabã. Casã dupã casã.
ªi se va ospãta boiereºte cu mine la masã.
Va înghiþi pe nemestecate întinderi de ape, cerul cu

soare,
cu lunã,
cu stele. ªi salba de mãrgele din pãcatele mele.

Între pãmânturi,
doar haosul va flutura peste vânturi o eºarfã din

gânduri.


